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SMLOUVAO POSKYTOVÁNÍIT SLUŽBY

Smluvnístrany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí2/2, Praha 1, 11000

IČO: 00064581, DIČ: C200064581

bankovnispojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-5157998/6000

zastoupená: Mgr. Jiří Károly, ředitel Odboru informatických činností

(„Poskytovatel")

číslo Smlouvy Poskytovatele: INO/40/04/003695/2022

MĚSTSKÁ CAST PRAHA-LIBUŠ

se sídlem: Libušská 35/200

IČO: 00231142, DIČ: 00231142

bankovníspoje n í: 2000691349/0800

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem

(„Objednatel")

(Poskytovatel a Objednatel společně „Smluvnístrany“ a každý z nich samostatně „Smluvní strana")

dnešního dne uzavřely tuto Smlouvu vsouladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník")

(„Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Elektronický podpis - 1.9.1022
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Jméno : Jiří Károly
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PREAMBULE

A.

1.2

2.2

2.3

Poskytovatel i Objednatel uzavírajítuto Smlouvu v rámci vzájemné spolupráce a naplňování

Celoměstské koncepce lT, jak je definována níže, která definuje jako jednu z priorit

Poskytovatele poskytovat všestranné IT službyjednotlivým městským částem a přispívat tak

k rozvojijednotné ITínfrastrukturyv rámci hlavního města Prahy.

Poskytovatel se touto Smlouvu zavazuje poskytovat IT služby Objednateli za podmínek

stanovených vtéto Smlouvěa Smluvnístrany se zavazujíve smluvních vztazích upravených touto

Smlouvou vystupovat jako partneři se společným záměrem rozvoje IT infrastruktury

a s maximálnívzájemnou vstřícnostía nápomocí.

Tato Smlouva se uplatní na nově poskytované IT služby a v případě zájmu Smluvních stran i na

jakékoliv lTsIužby, které Poskytovatel poskytoval Objednateli před účinnostítéto Smlouvy.

Smluvnístrany berou na vědomí, že Poskytovatel poskytuje IT služby více městským částem

a organizacím a že tato skutečnost může mít vliv na možnost upravovat rozsahjiž poskytovaným

služeb dle požadavkůjednotlivých městských částía organizací.

Poskytovatel i Objednatel jsou veřejnoprávními korporacemi, jejichž postavení upravuje

mj. zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněnípozdějších předpisů.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je povinnost Poskytovatele za stanovených podmínek poskytovat

Objednateli IT služby („Služba" či „Služby") specifikované: (i) rámcově formou přehledu

možných Služeb zveřejněného na httpszasdmegnetcz, („Katalogové listy“) a (ii) konkrétně

v příloze jednotlivých Objednávek(jakje tento pojem definován níže) na základě uzavřených

dílčích smluv („Dílčí smlouva”).

Účelem této Smlouvyje úprava vzájemných vztahů Smluvních stran při zajišťováníSlužby či

Služeb, které jsou službami poskytovanými Poskytovatelem jednotlivým městským částem

hlavního města Prahy, a to vsouladu a vrámci realizace Celoměstské koncepce rozvoje

informačních systémů pro potřeby hl. m. Pra hy a městských částí na obdobído roku 2025, kte rá

tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy („Celoměstská koncepce IT").

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

PoskytováníSlužeb navazuje na Celoměstskou koncepci ITa je tak primárně hrazeno z rozpočtu

Poskytovatele. Služby jsou tak poskytovány bezúplatně po celou dobu trvání této Smlouvy,

ledaže se uplatníčl. 2.2 této Smlouvy.

V závislosti na konkrétní Službě Objednateli vsouladu s Celoměstskou konce pcí IT může

vzniknout povinnost spoluúčasti na úhradě příslušné Služby (či jejíčásti) v maximálnívýši 16 %.

Výše případné participace Objednatele na financováníSIužby (její úhradě) bude stanovena na

základě návrhu Řídícího výboru ve smyslu Celoměstské koncepce a následně sjednána Smluvní

stranami v každé Dílčísmlouvě.

V případě, že Služba (či jejíčást) není poskytována bezúplatně aObjednateI bude participovat

na úhradě příslušné Služby podle čl. 2.2této Smlouvy, je Objednatel povinen platit Poskytovateli

cenu za poskytováníSlužeb, kteráje stanovena Dílčísmlouvoujako: i) jednorázová platba; anebo

ii) paušálnísazba za jednotlivý měsíc poskytováníSIužby („Cena"). V souladu 5 Dílčí smlouvou

bude Cena hrazena Objednatelem: ijjednorázově nejpozději se zahájením poskytováníSIužeb;

anebo ii) pouze za měsíce, v nichž byly Služby poskytovány, tj. počínaje Cenou za měsíc, v němž

bylo zahájeno poskytováníalespoňjedné Služby a končícíCenou za měsíc, v němž bylo ukončeno

poskytování poslední Služby, přičemž pokud doba poskytování Služeb nezačíná či nekončí
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3.2

4.2

4.3

prvním, resp. posledním dnem měsíce, bude platba Ceny za příslušný měsíc snížena o alikvotní

část.

Cena anebojejíčást a případně ijakékoliv dalšíplatby plynoucíze Smlouvy a Dílčísmlouvy budou

hrazeny na základě daňového dokladu - faktury, která musí obsahovat údaje vsouladu s § 29

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435

Občanského zákoníku, označenítéto Smlouvy, případně příslušné Objednávkya dalšínáležitosti

stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy („Faktura").

Poskytovateli vzniká právo na zaplaceníCeny a Poskytovatel je oprávněnvystavit Fakturu j iž den

následujícípo uplynutíkalendářního měsíce, v němž byly Služby poskytovány.

Nedohodnou-Ii se Smluvní strany jinak, Cena je stanovena jako maximální možná

a nepřekročitelná částka a zahrnuje veškeré plnění dle Smlouvy a Dílčí smlouvy. DPH bude

uplatněna ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění.

Cena anebo její část bude hrazena přímo na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný na

Faktuře, nebo na jiný bankovní účet Poskytovatele později písemně oznámený Objednateli

a uvedený na Faktuře.

Poskytovatelje povinen doručit Objednateli Fakturu nejpozději do patnácti (15) dnů od uplynutí

kalendářního měsíce, za nějžje Cena fakturována.

Doba splatnosti Fakturyje čtrnáct (14) dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Připadne-li

termín splatnosti na den, který nenípracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší

následující pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde připsáním částky z účtu

Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

Objednatel má po dobu splatnosti Faktury nárok na posouzenítoho, zdaje bezchybně vystavena

(splňuje podmínky Smlouvy a případně Objednávky) a splňuje všechny náležitosti daňového

dokladu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republikya na jejívrácení, a to

i opakovaně, pokud není bezchybně vystavena anebo nesplňuje všechny náležitosti daňového

dokladu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky. Vrácením takové

Fakturyse doba splatnosti a doba pro posouzeníbezchybnosti Faktury rušía po dodáníopravené

v::

Faktury zacma běžet doba nová.

MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

Hlavnim místem plněnítéto Smlouvya Dílčích smluvje územíhl. m. Prahy. Konkrétním místem

plnění bude lokalita, kde se nachází aktuální IT prostředí Objednatele vč. datových center

Objednatele, dále sídlo Poskytovatele nebo jakékolivjiné místo v České republice, k němuž se

vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytováníSIužby dletéto anebo Dílčísmlouvy.

Pokud to povaha plnění této Smlouvy a Dílčí smlouvy vyžaduje, a pokud Katalogové listy

nestanovíjinak,je Poskytovatel oprávněn poskytovat Službu také vzdáleným přístupem.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby ve sjednaném rozsahu, kvalitě a parametrech

stanovených v Dílčí smlouvě.

Smluvnístrany se zavazujíposkytovat si navzájemveškeré informace a součinnost potře bné pro

řádné plněníSmlouvy a Dílčí smlouvy, a to zejména při přezkumu prostředíObjednatele dle

čl. 6.2 této Smlouvy.

Rozsah součinnosti Objednatele je podrobněji vymezen v Katalogových listech, resp. příslušné

Dílčí smlouvě.
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Poskytovatel se zavazuje na poskytováníSIužeb dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu

osob dostatečně kvalifikovaných pro poskytováníSIužeb dletéto Smlouvy.

Poskytovatelje povinen poskytovat Služby dle Smlouvy s náležitou odbornou péčía v souladu

s platnými obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je rovněž povinen chránit

oprávněné zájmy Objednatele, které mu jsou, budou nebo by měly být známy a postupovat

v souladu s pokyny obdrženými od Objednatele.

Veškeré incidenty a odchylky od stanovených parametrů Služeb předává Poskytovatel

neprodleně oprávněné osobě / oprávněným osobám Objednatele dle čl. 10. této Smlouvy.

Současně veškeré provoznípožadavky a požadavky na opravu předává Objednatel na pracoviště

Service Desku Poskytovatele.

Objednatel je povinen využívat poskytované Služby vsouladu s obecně závaznými právními

předpisy a pouze pro účely plněnísvých úkolů a činnostív rámci veřejné správy. Objednatel

zejména nesmí poskytované Služby dále poskytovat, prodávat či jinak komerčně využívat za

jakoukolivodměnu.

V případě, že Poskytovatel bude poskytováníSIužebdle této Smlouvyzajišťovat prostřednictvím

třetích osob a za tímto účelem bude realizovat nákup nezbytných dodávek nebo služeb, zavazuje

se Poskytovatel dodržet příslušná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejnýdw

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Vznikne-li vsouvislosti spořízením takovýdw

dodávek či služeb povinnostspoluúčasti Objednatele najejich úhradě podle čl. 2.2této Smlouvy,

Cena bude kalkulována z ceny příslušného pl něnípořízeného v rámci zadávacího řízení. Bude-Ii

pro účely pořízenítakových dodávek či služeb potřebná realizace zadávacího řízeníve smyslu

ZZVZ, pověřuje Objednatel na základě této Smlouvy Poskytovatele kvýkonu příslušnýdi

zadavatelských činnostív rámci ce ntralizovanéhozadáváníve řej ných zakázek ve smyslu § 9 odst

4 ZZVZ.

Poskytovatel bude při centralizovaném zadávání veřejných zakázek dle čl. 4.8 této Smlouvy

vystupovatv roli centrálního zadavatele dle §9 odst. 1 ZZVZ, Objednatel pakv roli pověřujícího

zadavatele dle § 90dst. 3 ZZVZ. Poskytovatelje při centralizovaném zadávánízmocněn k realizaci

zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle ZZVZ, přičemžje zejména oprávněn činit nezbytné

úkony v rámci zadávacího řízenídle ZZVZ či zadáváníveřejné zakázky mimo zadávací řízení dle

ZZVZ, rozhodnout o zrušení zadávacího řízení, rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky,

uveřejňovat oznámeníve Věstníku veřejných zakázek a činit veškeré další úkony nezbytné

k řádné realizaci zadávacího/výběrového řízení na veřejnou zakázku, jež mu ukládá ZZVZ či

příslušné předpisy hl. m. Prahy pro zadáváníveřejných zakázek, zejména platná Pravidla pro

zadáváníveřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy. Poskytovatel je dáleoprávněn k uzavření

smlouvy na veřejnou zakázku vzastoupení Objednatele, a to včetně uzavření rámcové dohody

a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo dynamického nákupního

systému. Poskytovatel bude rovněž zastávat pozici účastníka případného řízení o přezkoumání

úkonů zadavatele před orgánem dohledu nebo případného následného soudního řízení.

Objednatelje na žádost Poskytovatele povinni poskytnout Objednateli kzajištění řádného

průběhu zadávacího řízení centralizované zadávané veřejné zakázky nezbytnou součinnost.

Vzájemná práva a povinnosti vsouvislosti s centralizovaným zadáváním veřejných zakázek na

Službu, která (či její část) není poskytována bezúplatně a Objednatel bude participovat na

úhradě příslušné Služby podle čl. 2.2 této Smlouvy, budou mezi Smluvními stranami případně

upřesněnyv příslušné Dílčísmlouvě.
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6.3

OBJEDNÁVKY A DÍLČÍ SMLOUVY

Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat Služby na základě dílčích objednávek

Objednatele zaslaných Poskytovateli, jejichž nedílnou součástí bude zejména: (i) specifikaoe

parametrů Služby vzniklá na základě dohody Smluvních stran po přezkumu prostředí

Objednatele vsouladus čl. 6.2; a (ii) určenípřípadných smluvních sankcía Ceny („Objednávka").

Vzorová Objednávka tvoříPříIohu č. 4 této Smlouvy.

Poskytovatel potvrdí Objednávku bezprostředně po jejím přijetí prostřednictvím oprávněné

osoby dle čl. 10. této Smlouvy, nejpozději však do patnácti (15) dnů po přezkumu prostředí

Objednatele dle čl. 6.2; vpřípadě, že Poskytovatel nesouhlasí s požadavky uvedenými

v Objednávce či Službu nenímožné poskytnout, je povinen otom Objednatele ve stejné lhůtě

informovat.

Dílčí smlouva o poskytováníSIužebje mezi Smluvními stranami uzavřena okamžikem doručení

Objednávky potvrzené Poskytovatelem Objednateli.

V případě nesouhlasu Poskytovatele s obsahem Objednávky ve smyslu čl. 5.2 zahájíoprávněné

osoby Smluvních stran dle čl. 10. této Smlouvyjednánío jejím obsahu. Pokud se oprávněné

osoby Smluvních stran nedohodnou ani do sedmi (7) dnů ode dne vyjádření nesouhlasu

Poskytovatelem, má se za to, že Objednávka byla odmítnuta a Dílčí smlouva nebyla uzavřena.

Dílčí smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy, nestanoví-li Dílčísmlouvajinak. V případě, že

má Objednatel zájem o úpravu poskytovaných Služeb sjednaných v Dílčí smlouvě, je Objednatel

oprávněn vždy nejpozdějitřicet (30) dnů před počátkem každého následujícího kalendářmho

pololetí doručit Poskytovateli novou Objednávku, přičemž uzavření nové Dílčí smlouvy se

přiměřeně řídíustanoveními tohoto čl. 5. Nová Dílčí smlouva nahrazuje původní Dílčísmlouvu

vždy od následujícího kalendářního pololetí, nedohodnou-li se Smluvní stranyjinak. Vpřipadě,

že nedojde k uzavření nové Dílčísmlouvy, zůstává v platnosti původní Dílčísmlouva, ledaže se

Smluvnístrany dohodnoujinak.

Podmínky této Smlouvy se uzavřením Dílčí smlouvy stávajítaké součástítakové Dílčí smlouvy,

ale ustanovení Dílčí smlouvy (včetně upřesněných Katalogových listů) majívždy přednost před

odchylnými ustanovenímiSmIouvy.

OBJEDNÁVÁNÍA POSKYTOVÁNÍKONKRÉTNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel je Oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit nabízeníkonkrétníSIužby, jejíčást anebo

i všech Služeb ve formě Katalogových listů. Bude-Ii to možné, Poskytovatel bude o uvede ní nove

služby a dočasném pozastavení (včetně předpokládané délky pozastavení) či ukončení nabídky

Služby dle Katalogového listu informovat Objednatele předem. Změna, pozastavení či ukončení

nabídky konkrétníSIužby, jejíčásti anebo ivšech Služeb podle této Smlouvy nepředstavuje

porušenítéto Smlouvy a nemá vliv na již uzavřené Dílčísmlouvy.

Konkrétní popis a parametry Služeb, které mohou být na základě Dílčí smlouvy poskytovány,

budou zjištěny na základě přezkumu prostředíObjednatele, který proběhne zejména formou

místního šetření v místě poskytování Služby nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení

Objednávky Objednateli. Zjištěním místního šetření může být, že Služba či jejíčást nemůže být

Objednateli Poskytovatelem poskytnuta. Kon krétníparametry Služby pak budou (pokud nebude

závěrem místního šetření, že Službu nelze poskytnout) obsaženy v upřesněném Katalogovém

listu, který bude tvořit nedílnou přílohu Dílčísmlouvy.

Smluvnístrany výslovně sjednávají, že tato Smlouva se uplatní na nové Služby poskytované na

základě této Smlouvy, a v případě zájmu na jakékoliv IT služby uvedené v Katalogových listech,

kte ré Poskytovatel poskytoval Objed natelí před účinnostítéto Smlouvy.
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6.4

6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

7.4

Postup objednávání (aktivace) konkrétních komponent Služeb dle jejich dostupnosti

a parametrů sjednaných v Dílčí smlouvě upravuje konkrétníKatalogový list. Po nabytíúčinnosti

této Smlouvy a Dílčí smlouvy a objednání konkrétní komponentů Služby bude vzávislosti na

charakteru příslušné Služby dle Katalogového listu provedena její implementace vprostředí

Objednatele.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Službu vsouladu se stanovenými parametry

SLA, definovanýmiv příslušném Katalogovém listu. Pakliže příslušná Služba nebude poskytována

ve sjednané kvalitě dle stanovených SLA parametrů, je Objednatel oprávněn prostřednictvím

Service Desku upozornit Poskytovatele na zj ištěné skutečnosti a Poskytovatel se zavazuje zahájit

práce na jejich odstraněníve lhůtě dle Katalogového listu. V případě, že nedojde k nápravě ve

stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn problém eskalovat pomocí emailu na adresu

Technického garanta Služby uvedeného v Katalogovém listu. Poskytovatel se zavazuje zjednat

nápravu do tří (3) pracovních dnů ode dne eskalace problému dle předchozívěty.

Jednotlivé Katalogové listy mohou obsahovat zvláštníustanovenítýkající se odpovědnosti za

nedodrženístanovených parametrů SLA definovaných vpříslušném Katalogovém listu, a to

včetně náhradyškody či pokut.

Po dobu, pojakou je Objednatel v prodlenís plněním svých povinností, zejména po dobu, kdy

by úplná nebo jinak významná nefunkčnost IT prostředíobjednatele měla bezprostředně za

následek prodlenís poskytováním Služeb, není Poskytovatel v prodlenís dotčenými Službami;

jednotlivé doby a lhůty dle této Smlouvy a Dílčí smlouvy, které jsou bezprostředně a přímo

dotčené takovým prodlením Objednatele, se posunujío dobu, která je nezbytná k provedení

poskytnutíSlužeb po skončenítéto překážky u Objednatele.

AKCEPTAČNÍTESTOVÁNÍ

Poskytovatel je po nabytí účinnosti této Smlouvy, Dílčí smlouvy a objednávky konkrétnídw

komponent Služeb dle Katalogového listu povinen provést implementaci příslušné Služby do

uživatelského prostředí Objednatele, a to vsouladu s příslušným Katalogovým listem. Po

implementaci Služby počíná akceptační testování dané Služby, které slouží ke kontrole

funkčnosti Služby v prostředí Objednatele a souladu se stanovenými parametry dle

Katalogového listu.

Délka doby akce ptačního testováníje stanovena v Katalogovém listu.

Pokud během doby akceptačního testovánínebo okamžikemjeho ukončeníposkytovaná Služba

splňuje všechny stanovené kvality a parametry stanovené Katalogovým listem, Smluvnístrany

se zavazují podepsat akceptační protokol.

Pokud v okamžiku uplynutí doby akceptačního testování poskytovaná Služba (či její

komponenta) nesplňuje stanovené kvality a parametry stanovené Katalogovým listem, sdělí

Objednateljaké parametry stanovené Katalogovým listem nebyly naplněny a počíná běžet nová

doba akceptačního testování dle Katalogového listu. Tímto nenídotčeno právo Objednatele

vypovědět Smlouvu dle čl. 16.4 této Smlouvy. Novou dobu akceptačníhotestovánívjiné déloe

lze také stanovit vzájemnou dohodou Smluvních stran. Postup dle tohoto čl. 7.4 se může

opakovat i vícekrát do podpisu akceptačního protokolu dle čl. 7.3.

REPORTING

Poskytovatelje při poskytování Služby povinen poskytovat Objednateli pravidelné reporty

ofunkčnosti, výkonnosti, plnění nastavených parametrů poskytované Služby a incidentedw.
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8.2

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.

10.1

Vymezení reportovaných informací, jejich popis a frekvence reportingu jsou detailně vymezeny

v příslušném Katalogovém listu.

Nestanoví—li Katalogový listjínak, budou pravidel né reportingydle čl. 8.1 zasílány Objednateli na

emailovou adresu osoby oprávněnéjednatv záležitostech technických.

ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

Každá ze Smluvních stranje povinna nahradit újmu způsobenou v důsledku porušení povinností

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této Smlouvy nebo Dílčísmlouvy.

Obě Smluvnístrany se zavazujívyvíjet maximálníúsilík předcházeníújmě a k minimalizaci vzniklé

újmy. Smluvnístrany berou na vědomí, že pokud neuvědomídruhou Smluvnístranu ojakékoli

hrozící či vzniklé újmě a neumožnítak druhé Smluvnístraně, aby učinila kroky k zabráněnívzniku

újmy či k jejímu zmírnění, má Smluvnístrana proti druhé Smluvnístraně, která takové oznámení

neučinila, nárok na náhradu újmy, která tím Smluvnístraně vznikla. Povinná Smluvnístrana se

zejména zavazuje oznámit druhé Smluvnístraně povahu překážky, která ji brání, nebo bude

bránit v plnění povinnosti dle této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, jakož i důsledky uvedené

překážky,jsou-Iiznámy. Zpráva musíbýt bez zbytečného odkladu podána píse mně poté, kdy se

povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči dozvědět mohla.

Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana obnoví plněnísvých závazků

vůči druhé Smluvní straně a učiní vše rozumně požadovatelné ke kompenzaci doby, která

uplynulavdůsledku takového prodlení.

Smluvnístrany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu újmy písemně vyzvou

povinnou Sml uvnístranu kjednánío způsobu stanovenívýše újmy, a to bez zbytečnéhoodkladu

poté, kdy se oprávněná Smluvnístrana prokazatelně dozvío vzniku újmy.

Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit újmu: (i) ktera’ vznikla v důsledku věcně

nesprávného anebo jinak chybného zadání, které Obdržela od druhé Smluvní strany;

strany.

Poskytovatel nenípovinen nahradit újmu způsobenou porušením sjednaných parametrů Služby,

případně způsobenou porušením jiné povinnosti Poskytovatele vpřípadech, kdy k porušení

povinnosti Poskytovatelé prokazatelně došlo v důsledku porušení některé povinnosti

Objednatele upravené toutOSmIouvou nebo Dílčísmlouvou, a to za podmínky, že bude ze strany

Poskytovatele doložena a prokázána příčinná souvislost mezi porušením povinnosti

Poskytovatele a porušením povinnosti Objed natele.

Poskytovatel není zejména povinen nahradit újmu způsobenou dočasným či trvalým

pozastavením nabízeníkonkrétníSlužby (či její komponenty) nebo ivšech Služeb podle čl. 6.1;

pro vyloučenípochybnostítakové pozastavenínabízenínemá vliv najiž uzavřené Dílčísmlouvy.

OPRÁVNĚNÉ OSOBYA SERVICE DESK

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, popř. zástupce Oprávněné osoby.

Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvnístranu ve smluvních, obchodních a technickýdw

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy anebo Dílčí smlouvy. Pro vyloučení

pochybnostíse Smluvnístrany dohodly, že pro potřebyjednáníza Smluvnístrany se rozlišujítyto

kategorie oprávněných osob:

10.1.1 Osoby Oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou

Smluvnístranou veškerá jednánítýkající se této Smlouvy, objednávek, Dílčísmlouvy

a poskytovaných Služeb, zároveň jsou také oprávněny dle čl. 10.1.2 a 10.1.3 této
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11.

11.1

11.2

11.3

Smlouvy. Smluvnístrany berou na vědomí, že pravomoc uzavírat, měnit (uzavírat k ní

dodatky) či rušit tuto Smlouvu může pouze oprávněný orgán Smluvnístrany, a nikoliv

oprávněná osoba.

10.1.2 Osoby oprévnéné jednatv záležitostech úpravyjiž poskytované Službyjsou oprávněny

vést s druhou Smluvnístranou jednáníohledně úpravyjiž poskytované Služby. Osoby

oprávněnéjednatv záležitostech úpravyjiž poskytované Služby však nejsou oprávněny

tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky nad rámec tohoto ustanovení,

zároveňjsou také oprávněny činit úkony dle čl. 10.1.3 této Smlouvy.

10.1.3 Osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání

technického charakteru, poskytovat stanoviska vtechnických otázkách a jednat

jménem Smluvních stran v rámci zajišťovánía údržby Služeb a veškeré souvisejío'

součinnosti spojené sposkytováním Služby; tyto osoby nejsou oprávněny vést

s druhou Smluvní stranou jednání dle čl. 10.1.1 a 10.1.2. této Smlouvy a nejsou

oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky.

Jména a kontaktníinformace oprávněných osobjsou uvedenyv Příloze č. 1 této Smlouvy.

Poskytovatel pro potřeby poskytováníSlužeb dle tétoSmlouvy a Dílčísmlouvy provozuje Service

Deskjako kontaktní místo pro Objednatele. Pracovníci Service Desku Poskytovatele se pro účely

této Smlouvy a Dílčí smlouvy považujíza oprávněné osoby dle čl. 10.1.3 této Smlouvy.

Osoba uvedená vKatalogovém listu jako odpovědná osoba za provoz příslušné Služby /

technický garant se považuje za oprávněnou osobu ve smyslu čl.10.1.2 této Smlouvy.

Smluvnístranyjsou oprávněny změnit své oprávněné osoby (tj. obsah Přílohy č. 1) i bez nutnosti

uzavřenídodatku k této Smlouvě, přičemž každá ze Smluvních stran samostatně odpovídá za

splněníveškerých svých povinnostístakovou změnou spojených. Smluvnístranyjsou povinny

na takovou změnu oprávněné osoby druhou Smluvnístranu písemně upozornit.

Zmocněnízástupce oprávněné osoby musíbýt písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Smluvnístrany budoujako správci zpracovávat osobníúdajefyzických osobjednajících na straně

druhé Smluvnístrany (zejména pokud se jedná o identifikačnía kontaktní údaje pověřeným

osob) a případně dalších osob podílejících se na plněníSmlouvy a Dílčí smlouvy (jako subjekty

údajů) pro účely plněníSmlouvy a Dílčí smlouvy, interníevidence správce a ochranujeho práv a

dodržovánízákonných povi nnostívztahujících se ke správci.

Osobní údaje dle čl. 11.1 Smlouvy budou uchovávány po dobu trvání této Smlouvy a plnění

povinnostíz ní vyplývajících a po dobu nezbytnou k plněníprávních povinnostíSmluvnich stran.

Budou-li údaje, ke kterým Poskytovatel získá přístup v souvislosti s plněním dle této Smlouvy

nebo Dílčí smlouvy, mít povahu osobních údajů, je Poskytovatel povinen přijmout veškerá

opatření k tomu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto

osobnim údajům,jejích změně, zničeniči ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a

zajistit nakládání s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osobv souvislosti se zpracováním osobnídw

údajů a ovolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR")

a příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a Přílohou č. 2 této Smlouvy. Je-Ii

Příloha č. 2 této Smlouvy v rozporu s Nařízením GDPR, je při výkladu práv a povinnostírozhodné

aktuálně platné a účinné zněníNařízeníGDPR.
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11.4

12.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Obě Sml uvnístrany se zavazuj i i nformovat své zaměstnance a případné dodavatele o zpracování

jejich osobních údajů jinou Smluvnístranou na základě této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy bez

zbytečného odkladu.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

Veškeré konkurenčně významné, určítelné, ocenitelnéav příslušných obchodních kruzích běžně

nedostupné skutečnosti související se Smluvními stranami, a se kterými se Smluvní strany

seznámípři realizaci předmětu Smlouvy nebo Dílčísmlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou

nebo Dílčí smlouvou přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Smluvnístrany se zavazují

zachovat mlčenlivost o uvedených skutečnostech a informacích, a to až do doby, kdy se

informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením

povinnosti mlčenlivosti („Důvěrné informace"). Důvěrné informacejsou pro účely této Smlouvy

považovány za obchodnítajemstvíSmIuvních stran dle § 504 Občanského zákoníku.

Smluvní strany budou za Důvěrné informace považovat též veškeré informace vzájemně

poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě, ať již v ústní, písemné, grafid<é,

elektronické čijinéformě, které se Smluvnístrany dozvědělyv souvislosti s touto Smlouvou nebo

Dílčí smlouvou, ato bez ohledu, zdajsou ne bo nejsou označené za Důvěrné informace.

Smluvnístrany se zavazují, že Důvěrné informace druhéSquvnístranyjiným subjektům nesdělí,

nezpřístupní, ani nevyužijípro sebe anebo pro jinou osobu. Smluvnístrany se zavazujízachovat

Důvěrné informace v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo

poddodavatelům, kteříjsou pověření plněním Smlouvy nebo Dílčísmlouvy a za tímto účelem

jsou oprávněni se s těmito Důvě rnými informacemi v nezbytném rozsahu seznámit.

Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost

chránit Důvě rné informace vyplývajícíz této Smlouvy a Dílčísmlouvy a též z příslušných právnídw

předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejidw

straně budou podílet na plněnítéto Smlouvy nebo Dílčísmlouvy, o povinnostech mlčenlivosti

a ochrany Důvěrných informacívsouladu stouto Smlouvou a Dílčísmlouvou adále se zavazují

vhodným způsobem zabezpečit dodržovánítěchto povinnostívšemi osobami podílejícími se na

plněnítéto Smlouvy nebo Dílčí smlouvy, tj. zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené

informace za Důvěrné informace a zachovávaly o nich mlčenlivostv souladu s touto Smlouvou.

Pokud bude druhé Smluvní straně uděleno předchozí písemné svolení ke zpřístupnění

Důvěrných informací, zabezpečísmluvně ochranu Důvěrných informacitak, aby byla minimálně

na stejné úrovni,jakou sama poskytuje ve smyslu čl. 12.3 této Smlouvy.

Povinnost chránit Důvěrné informace dle tohoto čl. 12. Smlouvy se nevztahuje vpříslušném

rozsahu na informace, které:

12.6.1 mohou být zveřejněny bez porušenítéto Smlouvy;

12.6.2 byly zveřejněny s předchozím píse mným souhlasem obou Smluvních stran;

12.6.3 jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze

Smluvních stran;

12.6.4 příjemceje zná dříve, nežje sdělíSmluvnístrana;

12.6.5 musí být zveřejněny čí poskytnuty na základě právních předpisů, zejména jsou-Ii

vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na

základě zákona;a
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12.7

12.8

12.9

13.

13. 1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

12.6.6 Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např.

advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňovánísvých práv nebo plnění

povinnostístanove ných právními předpisy.

V případě, že se kterákoliv Smluvnístrana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít

důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění Důvěrných informací neoprávněné osobě, je

povinna otom bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou Smluvnístranu.

Poškozená Smluvnístrana má právo na náhradu újmy, která jí vznikne porušením povinnosti

zachovat důvěrnost Důvěrných informacídle tohoto čl. 12 Smlouvy druhou Smluvnístranou.

Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 12 Smlouvy trvá i po ukončeníúčinnosti této Smlouvy.

DuševníVLASTNICTVÍ

Vznikne-li souvislosti s poskytováním Služeb anebo obsahuje-li výstup Služby autorské dílo ve

v

smyslu § 2 zákona c. 121/2000 Sb., oprávu autorském, o právech souvisejících správem

autorským ao změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(,,Autorsky' zákon") („Autorské dílo“) anebo databázi ve smyslu § 88 Autorského zákona

ajakoukoliv jinou nechráněnou databázi („Databáze), Poskytovatel uděluje Objednateli

okamžikem zahájeníimplementace takového výstupu:

13.1.1 nevýhradnínevýlučnéoprávněníAutorské dílo nebo Databázi užít;

13.1.2 v původníi změněné podobě;

13.1.3 v neomezeném územním a množstevním rozsahu;

13.1.4 pro způsob a účel vyplývajícíze Smlouvy; a

13.1.5 v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv

(„Nevýhradní Iicence").

Součástí Nevýhradní licence není oprávnění Objednatele Autorské dílo zveřejňovat, upravovat,

měnit, spojit sjiným dílem či zařaditdo díla souborného, zpracovávat včetně překladu(například

do jiného programovacíhojazyka), uvádět Autorské dílo na veřejnost podjménem Objednatele

a dokončovat nehotové Autorské dílo, a to i prostřednictvím třetí osoby. Ktěmto činnostem je

Objednatel oprávněn pouze na základě předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

Objednatelje oprávněn postoupit Nevýhradní licenci na jakoukoli dalšítřetí osobu dle volby

Objednatele a udělovat podlicence, s čímž Poskytovatel výslovně souhlasí.

Nevýhradnílicenceje poskytována bezúplatně.

Pokud se jedná o software šířený či distribuovaný pod standardními licenčními podmínkami více

třetím osobám („Standardní software"), je Poskytovatel povinen zajistit Obj ed nateli udělení

oprávněnív rozsahu licence předmětného Standardního software.

Pokud se jedná o software šířený či distribuovaný pod některou z veřejných licencí (například

opensource anebo free software licence), který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně

detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní aadministrátorské

dokumentace a práva software ménit („Program s otevřeným kódem") anebo Autorské dílo

podobné Programu s otevřeným kódem ve smyslu distribuce podjednou z veřejných liceno', je

Poskytovatel povinen zajistit Objednateli udělení oprávnění v rozsahu takových veřejných

licencí.

10/29



14.

14. 1

14.2

14.3

14.4

15.

15. 1

15.2

16.

16. 1

NEMOŽNOST PLNĚNÍ

Jestliže nastane na straně Poskytovatele nemožnost plnění(tj. jakákoliv skutečnost, která by

mohla mít, byťi jen částečně, vliv na schopnost Poskytovatele plnit své povinnosti vyplývajícíze

Smlouvy nebo Dílčí smlouvy), Poskytovatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu

Objednatele, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od okamžiku, kdy se dozví o této

skutečnosti ajejípříčině. Pokud neníjinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Poskytovatel

pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze Smlouvy a Dílčí smlouvy v rozsahu svých

nejlepších možnostía schopnostía bude hledat alternativníprostředky pro realizaci té části

plněnídle této Smlouvy nebo Dílčísmlouvy, kde nenímožné plnit. Pokud by podmínky částečné

nemožnosti plně nítrvaly déle než deset(10) pracovních dní,je Objednatel oprávněn od Smlouvy

nebo Dílčísmlouvy odstoupit.

Brání-Ii některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy nebo Dílčí smlouvy

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejívůli ve smyslu

ustanoveníš 2913 odst. 2 Občanského zákoníku („Vyšši moc“), je Smluvní strana povinna

o vzniku, důsledcích a zániku takové překážky druhou Smluvnístranu neprodleně informovat.

Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvnístrana o překážce

dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Takovým oznámením Poskytovatel ani

Objednatel nenízbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy nebo Dílčí

smlouvy. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvnístrana obnovíplněnísvých

závazků vůči druhé Smluvnístraně a učinívše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která

uplynula vdůsledku takového prodlení. Pokud překážka nepomine do deseti (10) pracovních

dnů od doby svého vzniku, je Poskytovateli Objednatel oprávněn od Smlouvyodstoupit.

Žádná ze Smluvnístran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne druhé Smluvní

straněvsouvislosti s plněním této Smlouvy nebo Dílčísmlouvy, pokud tato bude způsobena Vyssr

moci.

Za Vyššímoc se však nepokládajíokolnosti,jež vyplývají z osobních nebo hospodářských poměrů

povinné Smluvnístrany, a dále překážky, které byla příslušná Smluvnístrana povinna překonat

nebo odstranit podle této Smlouvy nebo Dnčí smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně

závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, kte ré se projevily až v době, kdy povinná Smluvní

strana již byla v prodlení.

SOUČINNOSTA KOMUNIKACESMLUVNÍCH STRAN

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněnýdw

osob dle čl. 10. této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně

pověřených pracovníků či jiných písemně zmocněných osob.

Všechna oznámenímezi Smluvními stranami, která se vztahujík této Smlouvě, nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní

straně doručena datovou zprávou doručenou prostřednictvím informačního systému datovýd1

schránek, není-Ii mezi Smluvními stranami nebovtéto Smlouvě dohodnutojinak.

PLATNOSTA ÚČINNOST SMLOUVY

Tato Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhmu

Smlouvu), oběma Smluvními stranami.
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16.2

16.3

16.4

16.5

16. 6

16.7

Tato Smlouva a Dílčí smlouvy nabývají účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), přičemž

Smluvnístrany výslovně sjednávají, že uveřejněnítéto Smlouvy a Dílčí smlouvy v registru smluv

zajistí Poskytovatel. Poskytovatel je oprávněn před odesláním Smlouvy nebo Dílčí smlouvy

správci registru smluvve Smlouvě nebo Dílčísmlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje

povinnost zveřejněnípodle ZRS.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí tuto Smlouvu nebo Dílčí smlouvu vypovědět

svýpovědní dobou vdélce devadesáti (90) dnů ode dne doručení písemné výpovědi

Poskytovateli, která počíná běžet prvním dnem (1.) následujícím po doručení výpovědi

Poskytovateli:

16.4.1 pokud dostupnost jakékoliv Služby dle Katalogového listu nedosahuje stanovenou

garantovanou úroveň po dobu delšínež dvacet (20) po sobě jdoucích dní, přičemžtoto

neplatípro obdobíakceptačníhotestovánídle čl. 7. této Smlouvy;

16.4.2 pokud nebude Poskytovatel opakovanědlouhodobě plnit podmínky dle Katalogového

listu po dobu delší než devadesát (90) dnů, a to i přes to, že na toto prodlení byl

Objednatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté

přiměřené lhůtě minimálně patnáct(15) dnů;

16.4.3 pokud vokamžiku uplynutí doby akceptačního testování dle čl. 7. této Smlouvy

poskytovaná Služba nesplňuje stanovené kvalitya parametry stanovené Katalogovým

listem.

Poskytovatel je oprávněn bezjakýchkoliv sankcítuto Smlouvu anebo Dílčísmlouvu vypovědět

svýpovědní dobou vdélce devadesáti (90) dnů ode dne doručení písemné výpovědi

Poskytovatelé, která počíná běžet prvním (1.) dnem následujícím po doručení výpovědi

Objednateli:

16.5.1 pokud Objednatel opakované neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné

a včasné plněníSmlouvy ze strany Poskytovatele, které by mohlo vést ke vzniku škody

u Poskytovatele, a to i přes to, že na prodlenís touto povinnostíbude Objednatel

Poskytovatelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté

přiměřené lhůtě minimálně patnáct(15)dnů;

16.5.2 kdy Objednatel porušísvou povinnost dle čl. 4.7 této Smlouvy; a

16.5.3 kdy Objednatel je déle než třicet (30) dnů v prodleníse zaplacením Ceny, a toto své

porušení nenapraví do patnácti (15) dnů ode dne obdržení písemné výzvy od

Poskytovatele knápravě, vpřípadě, že Služba (či její část) není poskytována

bezúplatně.

KterákolivSmluvnístranaje oprávněna bez udánídůvoduabezjakýchkolivsankcítutoSmlouvu

anebo Dílčí smlouvu vypovědět svýpovědnídobou vdélce tři sta šedesát (360) dnů ode dne

doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně, která počíná běžet prvním (1.) dnem

následujícím po doručenívýpovědi.

Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy nebo Dílčí smlouvy odstoupit

v případech stanovených touto Smlouvou a zákonem. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají

dnem doručenípísemného oznámenío odstoupenídruhé Smluvnístraně.
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16.8

16.9

Zánikem smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zanikajíi všechny Dílčí smlouvy,

tj.i poskytování na jejich základě poskytovaných Služeb. Zánik smluvního vztahu založeného

Dílčí smlouvou se nijak nedotýká trvání smluvních vztahů založených touto Smlouvou. Tato

Smlouva a jednotlivé Dílčísmlouvy nepředstavujízávislé smlouvy ve smyslu § 1727 Občanského

zákoníku.

Smluvnístrany se dohodly na vyloučení použitíš 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který

stanoví, že marné uplynutídodatečnélhůty stanovené k plněnímůže mít za následek odstoupení

od této Smlouvy bez dalšího.

16.10 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se zejména

17.

17.1

17.2

17.3

povinnosti nahradit škodu, ochrany Důvěrných informací, duševního vlastnictví ani další

ustanovenía nároky, z jejichž povahy vyplývá, že majítrvati po zániku účinnosti této Smlouvy.

NĚKTERÉ POVINNOSTI v souwswsn s UKONČENÍM SMLOUVY

V případě, že bude ukončena Dílčí smlouva, v jejíž souvislosti byl Objednatel povinen uhradit

Cenu, ale k uhrazeníCeny čijejíčásti ještě nedošlo:

17.1.1 v souvislosti sdodávkou hardware anebo jiného hmotného majetku, je Objednatel

povinen uhradit Cenu do výše nákladů Poskytovatelé ke dni ukončení Dílčí smlouvy

vzniklých při zajištěníhardware anebojiného hmotného majetku;

17.1.2 v souvislosti sdodávkou hardware anebo jiného hmotného majetku a zároveň

v souvislosti s poskytováním Služeb, je Objednatel povinen uhradit Cenu

v následujícím rozsahu:

17.1.2.1 pokud byla Cena sjednánajednorázově, takv celém rozsahu; a

17.1.2.2 pokud byla Cena sjednána pouze za měsíce, v nichž měly být Služby

poskytovány (paušálně), tak v rozsahu: i) nákladů Poskytovatele ke dni

ukončení Dílčí smlouvy vzniklých při zajištění hardware anebo jiného

hmotného majetku, ii) Ceny, na niž již vzniklo Poskytovateli právo dle

čl. 2.5, a iii) přímých nákladů Poskytovatelé vzniklých v souvislosti

spředčasným ukončením Služeb (náklady na dodatečné pracovníky

a podobně);

17.1.3 vsouvislosti s poskytováním Služeb, je Objednatel povinen uhradit Cenu

v následujícím rozsahu:

17.1.3.1 pokud byla Cena sjednánajednorázově, takvcelém rozsahu;

17.1.3.2 pokud byla Cena sjednána pouze za měsíce, v nichž měly být Služby

.v ..

Poskytovateli právo dle čl. 2.5, a ii) přímých nákladů Poskytovatele

vzniklých vsouvislosti spředčasným ukončením Služeb (náklady na

dodatečné pracovníky a podobně).

V případě, že bude ukončena Dílčí smlouva, v jejíž souvislosti byl Objednatel povinen uhradit

Cenu či jejíčást a k uhrazeníCeny či její části již došlo, nevzniká Objednateli nárok na vrácení

Ceny či jejíčásti.

V případě, že bude ukončena Dílčí smlouva, vjejíž souvislosti má být Objednatelem uhrazena

Cena či její část, zavazuje se Poskytovatel nejpozději třicet (30) dnů po zániku takové Dílčí

smlouvy připravit a předat Objednateli vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty dle Dílčí

smlouvy a případný návrh finančního vypořádání, ve kterém zohlední zejména tento čl. 17.

Ustanoveníčl. 2 se užijíobdobně.
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17.4

17.5

18.

18. 1

18.2

18.3

19.

19. 1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že není-Ii výslovně stanoveno v Dílčí

smlouvě jinak, hardware anebo jiný hmotný majetek anebo jiné movité věci zajištěné

Poskytovatelem pro účely plnění této Smlouvy, resp. Dílčích smluv, nepřecházído vlastnictví

Objednatele. Mělo-li by mezi Smluvní stranami dojít ke svěřenivěcí zvlastnictví Poskytovatele

do správy objednatele nebo odejmutí správy svěřených věci zvlastnictví Poskytovatele

Objednateli, může k němu dojit pouze při splnění podmínek stanovených v „Pravidlech pro

svěřovánívěcíz vlastnictvíhlavního města Prahy dosprávy městských částía pro odejmutísprávy

svěřených věcíz vlastníctvíhlavm'ho města Prahy městským částem“dle usneseníRady hlavního

města Prahy č. 2163 ze dne 7. října 2019, případně při splněníaktuálních podmínek stanovenýdw

v dokumentu, kterýtyto pravidla nahrazuje.

Jednotlivé Dílčí smlouvy mohou upravovat i povinnosti součinnosti či jiné exitové požadavky

v případě ukončeníDíIči smlouvy.

ŘEŠENÍ SPORÚ

Smlouva se řídí a bude vykládána vsouladu právním řádem České republiky. Práva a povinnosti

Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména Občanským zákoni<em a

příslušnými právními předpisy souvisejícími.

Smluvnístrany se zavazujívyvinout maximálníúsilík odstraněnívzájemných sporů vzniklých na

základě této Smlouvy nebovsouvislostistouto Smlouvou, včetně sporů ojejívýklad či platnost

a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo

pověřených zástupců.

V případě absence dohody Smluvních stran budou všechny spory vznikající z této Smlouvy

a v souvislosti s nírozhodovány příslušným obecným soudem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

vv;

Tuto Smlouvuje možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve forme cnslovanýd'í

dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednatjménem Smluvních stran,

není-Ii vtéto Smlouvě výslovně uvedenojinak.

Celoměstské koncepce IT, tj. Příloha č. 3, může být po účinnosti této Smlouvy nahrazena

dokumentem, který jí přímo nahradí, a to bez nutnosti uzavření dodatku ktéto Smlouvě

písemným oznámením Poskytovatele.

Pokud se kterékoliv ustanovenítéto Smlouvy anebo Dílčí smlouvy ukáže být neplatným či

nicotným anebo se neplatným či nicotným stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost

Smlouvy. Vtakovém případě se obě Smluvnístrany zavazujínahradit neprodleně neplatné či

nicotné ustanoveníustanovením platným; obdobně se zavazujípostupovatv případě ostatních

nedostatků Smlouvy anebo Dílčísmlouvy či souvisejících ujednání.

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a Dílčí smlouvy přecházejí, pokud to

povaha těchto práv a povinnostínevyl učuje, na právnínástupce Smluvních stran.

Žádná ze Smluvních stran neníoprávněna postoupit peněžité nároky vůči druhé Smluvnístraně

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvnístrany.

Žádná ze Smluvních stran neníoprávněna započístjaké koli své pohledávky (včetně pohledávek

ze smluvních sankcí) za druhou Smluvnístranou proti pohledávce druhé Smluvnístrany.

Objednatel potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada městské části Praha-Libuš

usnesením č. 182/2022 ze dne 15.8.2022.
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19.9 Tato Smlouva byla schválena Radou hlavního města Prahy usnesením č. 1419 ze dne 6. 6. 2022

nadpolovičnívětšínou hlasů členů Rady hlavního města Prahy.

19.10 Sml uvnístrany výslovněsouhlasís tím, aby byla tato Smlouva a Dílčí smlouvy vedenyv Centrální

evidenci smluv (CES) vedené Poskytovatelem, kteráje veřejně přístupná a která obsahuje údaje

o Smluvních stranách, číselné označenítéto Smlouvy, datumjejího podpisu a text Smlouvy. Dále

Smluvnístrany prohlašují, že pro účely tohoto čl. 19.10 skutečnosti uvedenév této Smlouvě

nepovažujíza obchodnítajemstvíve smyslu § 504 Občanského zákoníku,a udělujísvolenísjejích

zveřejněním; osobníúdaje v podobějmen a kontaktních údajů osob budou znečitelněny.

19.11 Nedílnou součást Smlouvy tvořítyto přílohy:

19.11.1 Příloha č. 1: Oprávněné osoby;

19.11.2 Příloha č. 2: Ujednánío ochraně a zpracováníosobních údajů;

19.11. 3 Příloha č. 3: Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m.

Prahy a městských částí na obdobído roku 2025, schválena usnesením RHMP č. 2037

ze dne 28. 8. 2018; a

19.11.4 Příloha č. 4: Vzorová Objednávka.

ZBYTEKSTRÁNKYPONECHÁN ÚMYSLNĚPRÁZDNÝ
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PODPISOVÁSTRANA

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané

elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronid(é

transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní město Praha

Místo: Praha

Datum: dle data el. podpisu

Městská část Praha-Libuš

Místo: Praha

Datum: dle data el. podpisu

 

Jméno: Mgr. Jiří Károly

Funkce: ředitel Odboru informatických činností

Jméno: Mgr. Jiří Koubek

Funkce: starosta MČ
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Příloha č. 1:

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

v záležitostech smluvních:

    

Jménoa příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

  

 

    
   

    

v záležitostech technických:

  

 

  

  Jménoa mení

Adresa

E-mail

Telefon

  

   

 

  

  

   

 

Za Poskytovatele:

v záležitostech smluvních:

Jménoa příjmení  

 

  

Adresa

E-mail

Telefon

  

  

 

  

v záležitostech technických:

  

 

  

Jménoa mení

Adresa

E-mail

Telefon
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Příloha č. 2

Ujednánío ochraně a zpracování osobních údajů

S ohledem na předmět Smlouvy Smluvnístrany předpokládají, že Poskytovatel bude zpracovávat

osobníúdaje uživatelů v systé mu Service Desk při zadávánípožadavků anebo při poskytovánijinýdw

Služeb („Evidované osoby") anebojiné údaje Evidovaných osob při poskytováníSIužebdle Smlouvy

a Dílčí smlouvy. Toto ujednáníobsahuje rovněž ujednánío zpracování osobních údajů dle Nařízení

GDPR, mezi Objednatelemjako správcem osobních údajů a Poskytovatelem ve smyslu Smlouvyjako

zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

OBECNÉ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJÚ EVIDOVANÝCI-l OSOB

Objednatel jako správce osobních údajů pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele osobnídw

údajů zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a Dílčí

smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy.

Poskytovatelje povinen řídit se při zpracování osobních údajů na základě Smlouvy 3 Dílčí

smlouvy doloženými pokyny Objednatele. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele

bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Poskytovatel mohl tuto

nevhodnost zjistit při vynaloženíveškeré odborné péče. Poskytovatel je v takovém případě

povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Objednatele.

Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit

i po zániku účinnosti Smlouvy.

Poskytovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů vsouladu stouto

Smlouvou a Nařízením GDPR, a zpracovávat osobní údaje výlučně pro účel a v rozsahu, ve

kterém mu byly předány a při zpracování postupovatjako Odborník s řádnou péčí tak, aby

neporušil žádné ustanovení Nařízení GDPR, či jiného právního předpisu anebo nezpůsobil

skutečnost, která by znamenala porušení Nařízení GDPR, či jiného právního předpisu

Objednatelem.

V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli protokolámě

veškeré hmotné nosiče obsahujíciosobníúdaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronid<é

podobě vjehO dispozici, neobdrží-li Poskytovatel Od Objednatele písemnějiné pokyny.

Poskytovatel je povinen dbát, aby žádná Evidovaná osoba neutrpěla újmu na svých právech,

zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu Evidovaných osob

před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

Pokud by Poskytovatel zjistil, že Objednatel porušuje povinnosti vyplývající pro něj 2 Nařízení

GDPR, je ve smyslu článku 28 odst. 3 druhého pododst. NařízeníGDPR povinen neprodleně

Objednatele O této skutečnosti informovat.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, kte ré mujako zpracovateli osobních

údajů vyplývajízNařízení GDPR, jakož i z interních předpisů Objednatele arozhodnutí či

doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státnísprávy,

s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučenívydanýdw

v budoucnu.

Za účelem plnění povinnostívsouvislosti sochranou a zpracováním osobních údajů dle

Smlouvy a Dílčí smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat
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1.10

1.11

1.12

1. 13

1. 14

1.15

Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným

orgánemstátnísprávy.

Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o každém případu ztráty či úniku osobních

údajů Evidovaných osob, neoprávněné manipulace s osobm’mi údaji Evidovaných osob nebo

jiné ho porušenízabezpečeníosobních údaj ů („Porušenízabezpečení osobních údajů"), a to

bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od vzniku Porušení

zabezpečeníosobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Poskytovatel mohl o tomto

Porušenízabezpečení osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušenízabezpečeníosobních

údajů vědět při vynaloženíveškeré odborné péče. Nemohl-li Poskytovatel zjistit případ

skutečného či hrozícího Porušenízabezpečeníosobních údajů před uplynutím lhůty dle

předchozívěty tohoto článku, informuje Poskytovatel Objednatele nejpozději do dvaceti čtyř

(24) hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušenízabezpečeníosobních údajů nebojeho

hrozbě Poskytovatel dozví. Poskytovatel je i po poskytnutíinformace Objednateli povi nenbýt

maximálně nápomocen pří řešeníPorušenízabezpečeníosobních údajů, resp. při přijímání

opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabráněnívzniku obdobných situací

v budoucnu.

Informace dle článku 1.10 této Přílohy Smlouvy musípřinejmenším obsahovat:

a) popis povahy daného případu Porušenízabezpečeníosobních údajů včetně, pokud je to

možné, kategoríía přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategoriía přibližného

množstvídotčených záznamů osobních údajů;

b) popis pravděpodobných důsledků Poruše nízabezpečeníosobních údajů;

c) popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané

Porušenízabezpečeníosobních údajů, včetně případných opatřeníke zmírněnímožnýdw

nepříznivých dopadů.

Pokud Objednatel na základě provedeníposouzenívlivu na ochranu osobních údajů podle

článku 35 Nařízení GDPR dojde k závěru, že je nezbytné provést dalšíopatřenív této Příloze

Smlouvy nestanovené, je Poskytovatel povinen taková opatření provést a obě Smluvnístrany

takovou změnu promítnou změnou této Přliohy Smlouvy.

Poskytovatel je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá vsouladu

sNařízením GDPR i vtom smyslu, že vpřípadě, že je podle Nařízení GDPR či jiného

příslušného právního předpisu vyžadovánojaké kolioznáme nine bojiný úkon vůči Úřadu pro

ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost

Objednatele vdostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Poskytovatelé pověří

a zmocní, zajistíprovedenítěchto úkonů.

Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením GDPR, je

povinenjej nato neprodleně upozornit.

V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu

provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem či v případě zahájení

správního řízeníze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve

vztahu k zpracováníosobních údajů Poskytovatelem, je Poskytovatel tuto skutečnost povinen

okamžitě oznámit Objednateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu avýsledcídw

této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré

dokumentace (kontrolníprotokol, zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.).
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

2.2

2.3

Poskytovatel neníoprávněn osobní údaje Evidovaných osob jím zpracovávané či k nimž mu

byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich

výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plněníjeho povinností dle

Smlouvy nebo Dílčísmlouvy.

Poskytovatel se zavazuje být Objednateli nápomocen při zajišťování povinnostídle Nařízení

GDPR, především povinnosti zabezpečit zpracování osobních údajů Evidovaných osob,

ohlašovat případy Porušenízabezpeče níosobních údajů, zajištěníposouzenívlivu na ochranu

osobních údajů či předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při

zohledněnípovahy zpracovánía informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

Poskytovatel je dále povinen řádně vypořádávat požadavky a nároky vznesené subjekty

údajů. Poskytovatel se zavazuje být Objednateli nápomocen při plnění povinností

Objednatele reagovat na žádosti o výkon práv Evidovaných osob, zejména na žádost na

přístup k osobním údajům, na opravu či výmaz osobních údajů, na omezenízpracováníči na

přenositelnost osobních údajů.

Poskytovatelje povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povi nností dle

této přílohy Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány,

předloženíseznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby

přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby. Poskytovatel je rovněž

povinen umožnit Objednateli přístup do databáze s osobními údaji předáním přístupovýd'i

údajů, a to vždyjednorázově na základě konkrétnížádosti Objednatele.

Poskytovatel není oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Evidovaných osob třetí

osoby.

Smluvnístrany se dohodly, že za zpracovániosobních údajů dle této Přílohy Smlouvy nenáleží

Poskytovateli zvláštníodměna, resp. že odměnaje zahrnuta v rámci úplaty za činnosti dle

Smlouvy nebo Dílčí smlouvy. Poskytovateli rovněž nevzniká nárok na náhradu jakýchkoliv

nákladů, které mu v souvislosti se zpracováním osobních údajů vzniknou.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍososNícu ÚDAJÚ

Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Evidovaných osob pouze v rozsahu nezbytném

pro zajištění provozu infrastruktury pro provoz systému Service Desk a pro výkon práv

a povinnostíPoskytovateledle Smlouvy a Dílčí smlouvy.

Zpracování osobních údajů Evidovaných osob je Poskytovatel povinen provádět pouze

v následujícím rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Poskytovatele dle

Smlouvya Dílčí smlouvy:

2.2.1 identifikačníúdaje (zejménajméno a příjmení, datum narozenía akademickýtitul);

2.2.2 kontaktníúdaje (zejména e-mailová adresa, telefonníčíslo);

2.2.3 údaje souvisejícís pracovním poměrem či funkcí (zejména údaje o pracovním

zařazení);a

2.2.4 údaje o využíváníSlužeb Evidovanými osobami.

V případě, že Objednatel Poskytovateli poskytne nebo Poskytovateli budoujinak v souvislosti

sčinností pro Objednatele zpřístupněny i jiné osobní údaje Evidovaných osob nebo

Poskytovateli budou poskytnuty osobní údajejiných subjektů údajů, je Poskytovatel povinen
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3.1

3.2

3.3

3.4

zpracovávat a chránit i tyto osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími (i) 2 Nařízení

GDPR a (ii) z této Přílohy Smlouvy.

ZÁRUKY o TECHNICKĚM A ORGANIZAČNÍM ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJů

EVIDOVANÝCHOSOB

Poskytovatel je povinen zabezpečit v rozsahu Služeb poskytovaných dle Smlouvy a Dílčí

smlouvy řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů

způsobem stanoveným v NařízeníGDPR či v jiných právních předpisech.

Poskytovatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů

minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré zárukyotechnickém a organizačním

zabezpečeníosobních údajů uvedené níže v této příloze Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani

nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejich úplné ani částečné změně, zničeníči ztrátě,

neoprávněným přenosům či sdruženísjinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému

zpracovánív rozporu se Smlouvou. Poskytovatel zároveň užije taková opatření, kte rá umožní

určit a ověřit, komu bylyosobníúdaje předány. Tato povinnost platíi po ukončenízpracování

osobních údajů.

Poskytovatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:

3.4.1 Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou

v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou

předem prokazatelně seznámenys povahou osobních údajů a rozsahem a účelem

jejich zpracovánía budou povinny zachovávat mlčenlivost ovšech okolnostech, o nichž

se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním a dále

budou prokazatelně poučeny o dalších povinnostech, které jsou povinny dodržovat

tak, aby nedošlo k porušení Nařízení GDPR či jiných právních předpisů („Pověřené

osoby“). Splněnítěchto povinnostízajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména

vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání.

Poskytovatel nesvěřízpracování osobních údajůjakékolivtřetíosobě bez předchozůwo

písemného souhlasu Poskytovatele a vždy vhodným způsobem zajistí, že jeho

zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy

s Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu

Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této příloze Smlouvy a za podmínek

Nařízení GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních,

jejichž zveřejněníby ohrozilo zabezpečeníosobních údajů, a toi pro dobu po skončení

zaměstnánínebo příslušných pracípověřených osob.

3.4.2 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na

zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat asvyužin'm

programového vybavení tak, aby byl vyloučen neoprávněný či nahodilý přístup

k osobním údajům ze stranyjiných osob, než Pověřených osob Poskytovatele, jedná-li

se o osobní údaje velektronické podobě.

3.4.3 Při zpracování osobních údajů v jiné, než elektronické podobě budou osobní údaje

uchovány v Objednatelem poskytnutých objektech a místnostech s náležitou úrovní

zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně Pověřené osoby, a bude vedena

řádná evidence o pohybu dokumentů obsahujících osobníúdaje.
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3.5

3.6

3.7

3.8

4.2

3.4.4 Přístup k osobním údajům bude Pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely

zpracováníosobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou a Dílčí

smlouvou. Přístup bude umožněn na základě přístupových kódů či hesel, tak aby byl

každý přístup zaznamenán; osobníúdaje budou pravidelně zálohovány.

Poskytovatel se zavazuje na písemnou a odůvodněnou žádost Objednatele přijmout

v přiměřené lhůtě dalšízáruky za účelem technického a organizačního zabezpečeníosobnídw

údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít kneoprávněnému nebo

nahodilému přístupu k osobním údajům.

Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-

organizačníopatřeník zajištěníochrany osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a jinými

právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:

3.6.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů specialisty Poskytovatele, které mají

bezprostřednípřístup kosobním údajům,

3.6.2 zabráněníneoprávněným osobám přistupovat k osobním údajůma k prostředkům pro

jejich zpracování,

3.6.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání

záznamů obsahujících osobní údaje a

3.6.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje zpřístupněny nebo

předány.

V případě zjištěníporušenízáruk dletéto přílohy Smlouvyje Poskytovatel povinen zajistit stav

odpovídajícízárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do tří(3)

pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.

V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci opatření

podle předchozích odstavců povinen také:

3.8.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracováníosobních údajů používaly pouze

Pověřené osoby,

3.8.2 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná

zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím

oprávněnítěchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských Oprávněnízřízenýdw

výlučně pro tyto osoby,

3.8.3 pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým azjakého

důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a zabránit

neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

DOBA ZPRACOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJÚ A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

Poskytovatel bude osobní údaje Evidovaných osob zpracovávat podle této přílohy Smlouvy

po dobu, po kterou má každá Evidovaná osoba do systému Service Desk přístup.

Po uplynutídoby zpracováníosobních údajů podle odstavce 4.1této Přílohy Smlouvy mohou

být osobní údaje Evidovaných osob Poskytovatelem zpracovávány pouze vnezbytném

rozsahu a výhradně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Objednatele

a Poskytovatele, nebo jiné dotčené osoby, a to nejdéle do konce pátého kalendářního roku
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4.3

4.4

následujícího po roce, v němž skončídoba zpracováníosobních údajů podle odstavce 4.1této

Přílohy Smlouvy. Poskytovatel jednotlivé osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro

který byly osobní údaje zpracovávány.

Poskytovatel odpovídá subjektům údajů za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou

porušením povinnosti Poskytovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Poskytovatel dále odpovídá Objednatelí za škodu a ne majetkovou újmu způsobenouvznikem

povinnosti Objednatele hradit vsouvislosti se zpracováním osobních údajů na základě

Smlouvy nebo vsouvislosti s ní jakoukoli náhradu škody a nemajetkové újmy subjektu

osobních údajů nebo pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu

v důsledku porušenípovinnostíuložených Poskytovateli zákonem nebo Smlouvou.

Poskytovatel se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinnostísouvisejících se

zpracováním osobních údajů při provozu infrastruktury a průběžně navrhovat veškerá

nezbytná opatřenía změny ujednánío zpracování osobních údajů, které zajistí řádné plnění

veškerých povinností Poskytovatelesouvisejících s ochranou osobních údajů.
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Příloha č. 3:

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí

na období do roku 2025, schválena usnesením RHMP č. 2037 ze dne 28. 8. 2018

(Tvořísamostatnou přílohu)
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Příloha č. 4:

Vzorová Objednávka vč. přílohy— vzor katalogového listu

 

 

 

 

Objednávka č.

Datum

Objednatel Poskytovatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA- Praha-Libuš HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
 

se sídlem: Libušská 35, 142 00 Praha 4- Libuš se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1,

11000
 

IČO: 00231142 IČO: 00064581
 

DIČ: cz 00231142 DIČ: C200064581
 

Uzavřenov souladu s podmínkami a na základě: Smlouva o poskytování IT služby uzavřená dne

[DOPLNIT]
 

Předmět Objednévky/Specifikace Služeb: Dle upraveného Katalogového listu, který tvoří

přílohu této Objednávky a vznikl na základě

přezkumu prostředíObjednatele.
 

Výše spoluúčasti Objednatele: [DOPLNIT] %
 

Cena (jednorázová): [DOPLNIT] Kč bez DPH
 

Cena(měsíčně): [DOPLNIT] Kč bez DPH
 

Uzavřeno na dobu: [určitou do] [DOPLNIT] / [neurčitou] / [dobu

trváníSmIouvy]
 

Další informace:  [DOPLNIT]
 

 

1. KATALOGOVÝ LIST

1.1 Nedílnou součástítéto Objednávky tvoří upřesněný Katalogový list: [DOPLNIT].

Místo:

Datum:

Za objednatele:

 

Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Koubek

Funkce: starosta MČ

Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Místo:

Datum:

Za Poskytovatele:

 

Jménoa příjmení

Funkce  
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Č.x Katalogový list — „ Názevslužby"

Zkratka / pojem

 

  

  

  

    

 

\ Služba [bude doplněno]
 

Krátký popis [bude doplněno]
 

Provoznídoba [bude doplněno]
 

Cena služby [bude doplněno]

  

  

    

  

lZodpovědnáosobaza provoz l Pozice \ Oddělení , Osoba

    
služby/Technickýgarant [bude

[bude doplněno [bude [bude

doplněno]  doplněno] doplněno]
 

1.1 Popis služby

[bude doplněno]

1.2 Komponenty služby

[bude doplněno]

1.3 Režimposkytováníslužby

[bude doplněno]

1.3.1 Kontinuálníslužby

1.3.2 Ad-hoc služba

1.4 Činnosti zajišťované poskytovatelem služby

V následujícítabulce jsou uvedeny činnosti zajišťované Poskytovatelem služby při jejídodávce.

„ Název | Popis

Provoz a správa Služby [bude doplněno]

Školení [bude doplněno]

Řešeníincidentů a požadavků [bude doplněno]

 

 

    

1.5 Technické předpoklady na straně Objednatele

[bude doplněno]

1.6 Parametry poskytování služby

1.6.1 SLA parametry služby

Službaje poskytována dle parametrů uvedených v následujícítabulce.

SLA dimenze Platinum Gold Silver

Provoz služby [bude doplněno]

Měsíční dostupnost služby [bude doplněno] l [bude doplnéno] [ [bude doplněno]
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v !

Obousměrné zpoždem [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
 

Ztrátovost paketů [bude doplněno]  [bude doplněno]  [bude doplněno]
 

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

[bude doplněno]

Rozptyl zpoždění (Jitter)

Doba zavedeníslužby

Reakční doba

Doba vyřešenípožadavku

Počet hodin v ceně služby

pro profylaxi, změnya

servisnízásahy

 

 

 

 

[bude doplněno]

   
 

1.6.2 Měření kvality služby — metodika a reporting

[bude doplnéno]

1.6.3

[bude doplněno]

Technické parametry služby

1.6.4 Bezpečnostní parametry služby

[bude doplně no]

1.7 Reporting služby

V rámci dodávky službyjsou pravidelně zpracovány reporty ofunkčnosti /výkonnosti služby. Jedná

se o následujícíreporty:

Sestavuje

 

Název reportu |

 

 

 

    

Dostupnost služby Cel ková dostupnost služby

v porovnánís garantovanou Poskytovatel „ ,„ „

, ., , „ 1x me5| ne

dostupnostlsluzby za reportovane sluzby

obdobi

Překročenídoby Seznam incidentů, u kterých došlo

řešeníincidentu v rámci reportovaného období Poskytovatel „ ,„ „
„ „ , , „ 1x meSI ne

k prekrocenlgarantovane doby sluzby

řešenívčetně souvisejících detailů

Překročenídoby Seznam požadavků, u kterých

řešenípožadavku došlov rámci reportovaného

, „ , , Poskytovatel „ „ „
obdobi k prekročenlgarantovane „ 1x me5| ne

„„ , „ „ . sluzby
doby resenlvcetne SOUVISEjICICh

detailů

Využití Celkový přehled využití

poskytovaného poskytnutéhovýpočetníhovýkonu Poskytovatel „ ,„ „

„ , . , , . , 1x mes: ne

bezpecneho (Virtualniho serveru) v ramcr sluzby

úložiště reportovaného období
 

1.8

1.8.1

Postup objednání a zrušení služby

Objednání a zřízeníslužby

Objednání služby provede oprávněný uživatel prostřednictvím požadavku s názvem Poskytování

výpočetního výkonu vServiceDesk nástroji. V rámci zadaného požadavku oprávněný uživatel
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specifikuje typ požadovaného virtuálního serveru případně specifické parametryv případě výběru

individuálníkonfigurace.

V případě schválení požadavku Poskytovatelem služby, je tento realizován dle parametrů

dohodnutých v tomto katalogovém listu, případně odsouhlasených v předmětném požadavku.

Oprávněnými uživatelijsou v rámci organizace objednatele službyjmenoványvybrané osoby, které

jsou oprávněny požadavky zadávat. V případě zadání požadavku jinou než oprávněnou osobou

Objednatele, bude Poskytovatelem služeb takový požadavek zamítnut. Objednatel služeb předá

seznam těchto oprávněných uživatelů Poskytovateli služeb.

0 realizaci požadavku je oprávněný uživatel informován prostřednictvím ServiceDesk nástroje.

1.8.2 Změna služby

Změnu služby provede oprávněnýuživatel prostřednictvím zadánípožadavku s názvem Poskytování

výpočetního výkonu vServiceDesk nástroji a s uvedením konkrétních informací ozměně již

poskytované služby.

V případě schválení změny již poskytované služby Poskytovatelem, je změna realizována dle

parametrů dohodnutých v předmětném požadavku.

O realizaci úpravy již poskytované služby je oprávněný uživatel informován prostřednictvím

Se rvice Desk nástroje.

1.8.3 Zrušeníslužby

Zrušení služby provede oprávněný uživatel prostřednictvím požadavku s názvem Poskytování

výpočetního výkonu v ServiceDesk nástroji.

Požadavekje následně předán Poskytovateli služby, který provede zrušenídané služby.

O realizaci požadavkuje oprávněný uživatel informován prostřednictvím ServiceDesk nástroje.

1.9 Sankce v případě nedodrženíSLA

1.9.1 Dostupnost služby

Dostupnostje definována a reportována pro každou SLAjednotku. [budedoplněno individuálnídle

službyl

Výpadekjejakýkolivvýpadek,jehož délka a doba nebyla předem schválena Objednatelem.

Dostupnost se počítájako procentuálnípodíl času, ve kterémjeSLAjednotka dostupná oproti Době

poskytováníslužby:

_ Doba dostupnosti (17 minutách)

_ Doba poskytování sluflyy (17 minutách)

 

DS * 100%

Pokud Poskytovatel ve vztahu ke službě poskytované dle příslušné prováděcí smlouvy nesplní

požadovanou dostupnost tak, jak je definována pro příslušnou službu úrovní (dimenzí) SLA, je

Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvnípokutu,jejíž výše bude stanovena podle tabulky

uvedené níže, a to i opakovaně za každé rozhodné období(kalendářníměsíc), ve kterém nedosáhl

definované hodnoty. Smluvnipokuta za nedodrženídostupnosti uvedená v prvním řádku tabulkyv

lv:

závislosti na skutečné hodnotě dostupnosti pro danou dimenzi SLA, je vyjádřena fixm castkou.
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Výše smluvní

bezsankce

 

pokuty

 

 

       
 

99,99% >DS 3 99,8% >DS 3 99,6% >DS 3

SLA Platinum D53 99,99 % 99,4% >DS

99,8 % 99,6 % 99,4 %

99,9% >DS > 99,8% >DS 3 99,6% >DS 3

SLA Gold DS > 99,9 % 99,4% >DS

" 99,8 % 99,6 % 99,4 %

99,6% >DS 3 99,0% >DS 3 98,5% >DS 3

SLA Silver DS 3 99,6 % 96% >DS

99,0 % 98,5 % 96 %

1.9.2 Max. počet výpadků

[bude doplněno]

1.9.3 Doba zavedení

[bude doplněno]

1.10 Technické předpoklady

Servis/ podpora - časový rozsah:

Parametry pro podporu jsou definovány pro každý Katalogový list individuálně. VKL bude

definována i požadovaná součinnost ze strany 0dběratele.

ServiceDesk nástroj:

Service Desk MHMP — přístupové údaje budou generovány Odběrateli při zahájení poskytování

Služby dle daného Katalogovéholistu.

Telefonická podpora pracoviště ServiceDesk:

Kontaktní údaje budou dospecífikovány při zahájení poskytování Služby dle daného Katalogového

listu.

Mgr. J i ří Digitélné podepsal

Mgr. Jiří Koubek

Koubek 333223333“
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Příloha č. I k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/2 ze dne 6. 9. 2018

Hlavní město Praha

Celoměstská koncepce rozvoje informačních

systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských

částí na období do roku 2025

Společně řízená informatika ve správě města

Verze 5.10

19. července 2018

Tento dokument obsahuje 34 stran



 

Kontrola a schválení dokumentu

Hlavníměsto Praha

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémůpropotřeby

hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

 

Provedené revize

Verze Autor Datum Revize

4.80 Pracovní skupina 29.1.2018 K připomínkovému řízení

sestavená ředitelem

_ MHMP

5.10 Pracovní skupina 19.7.2018 Po vypořádánipřipomínkového řízení

sestavená ředitelem

MHMP
 

 

 

 

Tento dokument byl zkontrolován

 

 

 

 

 

 

Kontrolu provedl/a Datum kontroly

1 Společnost Grant ThorntonAdvisory s.r.o. 13.7.2018

2 Ředitel INFMHMP 19.7.2018

3
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5

Tento dokument byl schválen

Jméno Podpis Datum schválení

Ředitel INF MHMP 19.7.2018

Ředitel Uřaclu MHMP 25.7.2018
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Hlavníměsto Praha

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémůpropozřeby

hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

 

Manažerské shrnutí

Dokument Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy

a městských částí na období do roku 2025 (dále „Celoměstská koncepce“) vznikl na základě

plnění požadavků Zákona 0 hl. m Praze a podle Stamm hl. m. Prahy.

Dokument Celoměstská koncepce je zaměřen na součinnost HMP tedy MHMP a městských

částí (resp. dalších organimcí zřízených HMP) při řešení společných úkolů rozvoje informatiky

voblastech systémů celopražského významu (dále „CPV“). Celoměstská koncepce se proto

opírá o nově zaváděný systém společné realizace rozvoje informatiky vhl m. Praze, který

MHMP, MČ (příp. dalším organizacím HMP) umožňuje, aby se společně podílely na řízení

informatiky, aby společně využívaly a rozvíjely sdílené technické prostředky, informační

systémy a služby celoměstského významu.

Společné úkoly rozvoje informatiky jsou postaveny na následujících strategických pilířích:

. eGovermnent — elektronizace veřejné správy založená na pilířích digitální samoobsluhy

občana, vnitřní digitalizaci úřadů, otevřených datech veřejné správy a identitních a

autentizačních/autorizačních systémech.

. Sjednocená architektura - provozní stabilita a integrace informačních systémů

vprostředí cílové architektury MHMP, tj. centralizace dílčích IT řešení, řízení a

prosazování dodržování pravidel celkové architektury.

. Vlastní kompetence v římní vývoje a provozu ICT - získání i udržení OdbOl'l'lÍků a

potlačování tzv. vendor lock-in jevu motivací vlastních pracovníků řídících ICT,

rozvojem jejich znalosti a nastaveným systémem vzdělávání.

. Standardizace ICT služeb - provázané, kvalitní, efektivní a měřitelné ICT služby,

projektové řízení rozvoje a provozu ICT, řízení smluvního zajištění ICT služeb, řízení

kvality, prosazování dodržování parametrů ICT služeb (SLA).

. Sdílené ICT služby, sdílená infrastruktura —— katalogizace aktuálně provozovaných IT

služeb a jejich společné pořizování a provoz, ICT služby provozované ve společných

datových centrech se zajištěním bezpečné datové komtmikační nit-“rastrukmry, využití

dostupných kapacit informačních technologií, sjednocení a optimalizace počtu datových

center, sjednocení síťového prostředí a dalších systémových služeb.

0 Využití služeb provozovaných státem — katalogizace sdílítelných certifikovaných

služeb, využití řešení státu formou služeb pro veřejnou správu a veřejnost za

stanovených finančních podmínek.

. Informační a komunikační bezpečnost — přesná, přístupná a spolehlivá data. ICT

maximálně zabezpečeno proti ztrátě důvěrnosti, integrity, dostupnosti a nepopíratehiosti

použitím technických, systémových, procesních, personálních a administrativních

opatření

. Green IT ve veřejné správě - ICT technologie či služby šetrné k životnímu prostředípo

celou dobu svého životního cyklu.



Hlavníměsto tha

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémůpropotřeby

hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

 

. Zajištění souladu s legislativním rámcem (např. eIDAS, GDPR, kyberbezpečnost).

Dokument předpokládá vznik orgánů odpovědných m ustavení a chod společné realizace

rozvoje informatiky hl m. Prahy založené na principech projektového řízení a dobrovolnosti

jednotlivých účastmků realizace Celoměstské koncepce. Míra zapojení do společného zajištění

rozvoje informatiky bude rovněž dobrovolná a implementace společně sjednaných opatření

bude mít po schválení dokumentu pro jednotlivé subjekty doporučující charakter. Bude však

podmínkou pro účast v celoměstských projektech.

Celoměstská koncepce je živým dokumentem, který bude řízeným způsobem podléhat

hodnocení a aktualizaci, a to alespoň jedenkrát za rok, avšak vpřípadě odůvodněné potřeby i

častěji.

Pro úspěšnou realizaci Celoměstské koncepce je po jejím schválení nutné, aby ustanovené

orgány začaly pracovat na jednotlivých oblastech rozvoje. Tyto kroky by měly zahrnovat:

. zohlednění aktuálních priorit vedení města a městských částí,

o definici jednotlivých programů/projektů rozvoje i jejich vzájemných návamostí,

. zhodnocení zkušeností z realizace rozvoje informatiky a návrhy aktualizace pravidel.

Možná rizika, se kterými bude nutné se při realizaci Celoměstské koncepce společně vypořádat,

jsou např.:

o různé pohledy na specifikaci celoměstských záležitostí, zejména s ohledem na různý

charakter a velikost městských části (22 tzv. velkých, 35 malých),

. náročnost na lidské zdroje a odborné kapacity, zejména na straně MHMP, který má

zajistit administrativní a odborné zázemí pro fungování rozvoje městské informatiky,

dále náročnost vyplývající zprocesních zmén v zavedených způsobech řízeni městské

informatiky, zejména s ohledem na sdílení infrastruktury a poskytování služeb,

. nedostatečná míra otevřenosti některých systémů zhlediska podmínek pro zajištění

interoperability a snižování míry závislosti na některých produktech a jejich

dodavatelích - potlačování tzv. vendor lock-in jevu,

. zvýšené nároky na zabezpečení finančních zdrojů pro rozvoj informatiky.

Všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dokumentu a jsou odhodláni podílet se ina jeho

realizaci bez ohledu na velikost městské části nebo barvy jejího politického vedení, patři

poděkování.
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1 Úvod

Tato Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a

městských částí na období do roku 2025 tvoří základní strategický a koncepční rámec, podle

kterého se řídí a rozvíjí informatika a informační systémy v hl. m Praze.

1.1 Důvody pro vznik celoměstské koncepce rozvoje informačních

systémů

Rada hl. m. Prahy rozhodla a uložilal v souladu se zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m.

Prahy2 zpracovat Celoměstskou koncepci rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m

Prahy a městských částí (dále též jen „Celoměstská koncepce“ nebo „CMK“).

Za vytvoření dokumentu Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů odpovídá dle

Statutu hl m Prahy Magistrát hl. m. Prahy.

1.2 Působnost celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů

Tato Ccloměstská koncepce byla vytvořena na období do roku 2025. Do její působnosti jsou

zahrnuty:

1. všechny IS/ICT a informační služby CPV,

2. Hlavní město Praha a jeho orgány, zejména Magistrát hl. m. Prahy, všechny městské

části a jejich orgány, hlavně úřady městských částí, dále organizace hl m. Prahy a

městských částí (pokud jsou správci nějakého IS/ICT CPV nebo ho využívají pro svoji

činnost),

3. všechny platné smluvní vztahy, které byly uzavřeny vsouvislosti s vybudováním a

provozováním IS/ICT a informačních služeb CPV,

4. všechny probíhající a plánované rozvojové projekty, jejichž výsledkem bude nějaký

IS/ICT a informační služba CPV,

5. všechny platné dohody, které mezi sebou uzavřely Magistrát hl. m. Prahy, městské

části, organizace hl. m. Prahy a hL m. Praha vsouvislosti s vybudováním a

provozováním IS/ICT a informačních služeb CPV.

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů je využívána složkami hl m. Prahy, které

zajišťují plánování, financování, nákup, provoz a rozvoj IS/ICT a informačních služeb CPV.

Velký důraz je přitom kladen na spolupráci hL m. Prahy, MHMP a MČ, jež odpovídají za řízení,

zajištění provozu a rozvoj IS/ICT a informačních služeb CPV. Městská část je jediným

reprezentantem všech jejich zřizovaných organizaci.

Informace uvedené vCelomčstske' koncepci rozvoje musí zohlednit HMP a MC při tvorbě

svých informačních koncepcí pro ISVS, které spravují (jsou jejich správcem ve smyslu zákona

č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů).

 

' Usnesení Rady HMP č. 1184 zedne 30. 5. 2017

2 Zákon č. 131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisůa obecně závaznávyhláška č. 55/2000 Sb. hl.m.

Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
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Dokument předpokládá vznik orgánů, odpovědných za ustavení a chod společné realizace

rozvoje informatiky hl. m. Prahy založené na principech projektového řízení a dobrovolnosti

jednotlivých účastníků realizace Celoměstské koncepce. Míra zapojení bude rovněž dobrovolná

a implementace společně sjednaných opatření bude mít po schválení dokumentu pro jednotlivé

subjekty doporučující charakter3 . Bude však podmínkou pro účast v celoměstských projektech.

Dokument Celoměstská koncepce je živým dokumentem, který bude řízeným způsobem

podléhat hodnocení a aktualizaci.

1.3 Způsob vytvoření celoměstské koncepce rozvoje informačních

systémů

Vytvoření výchozí verze Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů zajistila

pracovní skupina sestavená ředitelem Magistrátu hl. m. Prahy.

V souladu se Zákonem o hl m. Praze a Statutem hl. m. Prahy je pro dokument Celoměstská

koncepce rozvoje informačních systémů stanovena povinnost připomínkového řízení

s městskými částmi. Schvalování koncepce je vyhrazeno Zastupitelstvu hl m. Prahy. Po

schválení se stává koncepčním dokumentem stanovujícím zásady a pravidla spolupráce při

rozvoji celoměstsky významných IS/ICT a informačních služeb.

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů je aktualizována jednou ročně.

Aktualizaci projedná Rada hL m Prahy a v případě významných změn4 ji předkládá k novému

schválení Zastupitelstvu hl m. Prahy.

Veškeré záměry pro lS/ICT a informační služby CPV, které vzniknou a jsou připravovány

krealizaci vprůběhu období, musí prokámt soulad se schválenou celoměstskou koncepcí

rozvoje informačních systémů.

1.4 Společné zásadya garance řízení rozvoje informačních systémů

v hl. m. Praze

Společné zásady a garance řízení rozvoje informačních systémů v h]. m. Praze jsou následující:

1. Rozvoj informačních systémů a informačních služeb CPV v hl. m. Praze je koordinován

a řízen v rámci společné realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy a městských částí.

2. Rozvoj informačních systémů vhl. m. Praze je prováděn tak, aby využití finančních

prostředků a dalších zdrojů využitých na budování a zajištění provozu IS/ICT a

informačních služeb CPV bylo maximálně efektivní

3. Rozvoj informačních systémů vhl. m. Praze je prováděn tak, aby rozhodování činěná

při plánování rozvoje a řešení společných problémů byla:

a. transparentní,

 

3 MHMP čiMČjsoupovažovány za autonomníjednotky, které se mohou nebo nemusí k Celoměstské koncepci

rozvoje informačních systémůpřipojit. Dokument stanovující zásady a pravidla spolupráce se stává závaznýmpro

MHMPčiMČv okamžiku schválení projektového záměru a čerpání výhod společné realizace projektu/programu

CPV.

4 Za významnou změnuje změna kapitoly 1.4 a 1.5 Společných zásad a garanci řízení rozvoje/provozování IS,

změny ve struktuře orgánů odpovědných za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky a aktualizace

cílové architektury MHMP.
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b. prováděna na základě podkladů zpracovaných kvalifikovanými pracovniky,

c. prováděna tak, že zohledňují rovnoprávné všechny oprávněné požadavky všech

participujících subjektů (tj. MHMP, MČ, organizací hl. m. Prahy).

4. Rozvoj informačních systémů th m Praze na příslušné období je řízen pomocí

dokumentu Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m.

Prahy a městských částí, který je projednán RHMP a schválen ZHMP.

5. Garance řízení rozvoje informačních systémů spočívají v:

a. účastiMHMP na ňnancování a nákupu analytických a implementačních prací,

soutěžení veřejných zakázek a jejich administrace řízená odborem INF při

efektivním využívání zdrojů (finančních, lidských, atd.),

c. účasti MHMP na financování pořízení IS/inň'astruktury, integraci a nákupu

licencí,

d. vnastaveni a dodržování jednotných výkonových ukazatelů IS/infrastruktury

zohledňující po'mdavky mpojených subjektů,

e. zajištění přípravy a implementace zvolených záměrů na principu projektového

řízení,

f. neomezování MČ vaktivitách, kterými prosazují své oprávněné požadavky

voblasti informatiky a při nichž využívají svoje volené zastupitele, případně

své členy v poradních orgánech.

1.5 Společné zásadya garance provozování IS hl. m. Prahy a

městských částí

Společné zásady a garance provozování IS hl m. Prahy a městských částijsou následující:

]. IS/ICT a informační služby jsou rozděleny do dvou základních kategorií:

a. IS/ICT a informační služby CPV s příslušnou technickou infrastrukturou,

b. ostatní IS/ICT a informačni služiy.

2. IS/ICT a informační služby CPV jsou budovány a provozovány na základě společných

požadavků a potřeb MHMP, MČ a organizací hl. m. Prahy.

3. Ostatní IS/ICT a informační služby jsou MHMP, MČ a organizacemi hl m. Prahy

budovány a provozovány na základě jejich specifických požadavků a potřeb.

4. Všechny IS/ICT a informační služby CPV musí splňovat základní sadu Principů, které

zajišťují jejich vzájemnou interoperabilitu a bezpečnost.

5. Garance společného užívání technické infrastruktury, provozu IS a zajišťování

interoperability IS CPV zabezpečují:

a. řízení provozu IS a infiastruktury při využíváni zdrojů MHMP a zapojených

subjektů (finančních, lidských, atd.),

a. účast MHMP na financování provozu, správy a supportu IS/infrasn'uktury,
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b. jednotné a sdílené řízení uzavírání licenčních smluv (včetně potřeb rozšířeni) a

smluv pro provoz, správu, údržbu a servis,

c. centrální nákup technologických komponent a kontrolu plnění smluvních

vztahů,

jednotné a sdílené řízení a realizace update/upgrade IS/infrastruktury,

vznik, řízení a sdílení technické dokumentace IS/infrastruktm'y,

jednotné metodické řízení a sdílení provozních směrnic,

p.
.

jednotné řízení, správa a fmancování přístupových certifikátů,

řízení rizik (nedostupnosti, snížení kvality služeb a výskytu bezpečnostních

incidentů) s ohledem na potřeby společného užívání inň'astruktury,

i. pravidelné vyhodnocování efektivního užívání infrastruktury, provozu IS a

ujišťování interoperability IS CPV.

6. Pokud je vyžadována výměna dat mezi IS CPV a jakýmkoliv dalším IS, který nemá

statut CPV, nebo pokud jsou IS propojeny s ICT CPV, pak musí také splňovat základní

sadu Principů, které zajišťují jejich vzájemnou interoperabilitu a bezpečnost.

7. IS CPV, které jsou současně ISVS, jsou budovány a provozovány tak, že MHMP iMČ

jako správci příslušného ISVS mohou vplném romahu, jak jim to ukládají zákony, a

bez omezení odpovídat za data, která jsou vnich zpracovávána, a mohou řídit přístup

k těmto datům.

8. Všechny IS/ICT a informační služby CPV musí být budovány tak, aby zajistily rovný

přístup k informacím a službámS.

p
‘
q
o
r
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s
o

1.6 Definice IS/ICT a informační služby CPV

Informační systém, technologie či informační služba CPV (resp. celoměstský projekt, který se

informačního systému, technologie nebo služby týká) sleduje společný cíl a záměr alespoň 7

městských částí nebo MHMP a 4 městských částí.

Informačním systémem, technologií či informační službou CPV je také existující IS, technické

prostředky či služby, který/é produktivně využívá alespoň 7 městských částí (resp. MHMP a 4

městské částl).

Projekty CPV může navrhnout kterýkoli subjekt zapojený do společné realimce rozvoje

informatiky nebo architekt HMP dle této Celoměstské koncepce. Projekty CPV jsou hrazeny z

rozpočtu HMP.vMíra spoluúčasti MC může být diskutována vkonkrétních případech. Projekty

CPV schvaluje Rídící rada na návrh Rídiciho výboru.

Důvody k ukončení provozu informačního systému či nasazení ICT/informační služby CPV

jsou následující:

. přestane být produktivně využíván,

. pominou právní důvody k užívání.

 

5 Je třeba respektovat zájmy skupin s určitým znevýhodněním a zejména jejich právo na rovný přístup kvyužívání

informací a veřejných informačních služeb garantovaných hl. m. Prahou.
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Ukončení provozu schvaluje Řídící rada na návrh Řídícího výboru. Smluvní vypořádání

ukončení zabezpečuje odbor informatiky MHMP. Za dodržení realizace podmínek Exit strategie

odpovídá odbor informatiky MHMP a dotčené MČ.
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2 Očekávané efekty a přínosy vzniklé prosazením a

dodržováním této celoměstské koncepce rozvoje

Prosazením a dodržováním této Celoměstské koncepce rozvoje dojde knásledujícím efektům,

které budou mít pro hl. m. Prahu, její občany, návštěvníky a ekonomické subjekty sídlící na

území Prahy dále uvedené přínosy:

Přinosg

 

l. Nařízení rozvoje informatiky v hl. m.

Praze se budou společně a transparentně

podílet všechny dotčené subjekty.

Při řízení rozvoje informatiky hl m. Prahy

budou zohledněny odůvodněné požadavky

všech zainteresovaných subjektů a stran.

 

2. Řízení dodavatelů IS/ICT a

informačních služeb CPV a smluvních

vztahů napříslušné dodávky, služby a

licence bude společné, jednotné a

transparentní

Dojde k úspoře finančních prostředků. Hl. m.

Praha získá lepší obchodní podmínky pro

nákup IS/ICT, služeb a licencí.

Zvýší se efektivnost a transparentnost

zadávacích řízení na IS/ICT a přidružené

služby.

Zlepší se kontrola při realizaci dodávek

Elimínují se duplicitní (nadbytečné dodávky)

Smluvní vztahy budou standardizovány.

 

3. Celková architektura IS/ICT a

informačních služeb CPV bude společně

ajednotně řízena podle odůvodněných

potřeb.

Při plánování rozvoje a rozhodování o

změnách a rozšířeních IS/ICT CPV bude

používán celkový architektonický plán, a

proto:

0 budou efektivně opakovaně využívány

ověřené funkční bloky/celky,

. dojde koptimalizaci využiti jednotlivých

funkčních bloků/celků,

. nebudou vznikat řešení, která nebudou

interoperabílní sdalšími částmi

architektury,

. budou vytvořeny podmínky pro další

využití datových fondů.

 

4. Zahajovány a realizovány budou

projekty, jejichž výstupy budou

dlouhodobě udržitelné.

Nebude docházet ke zmaření finančních

prostředku a dalších zdrojů, které byly použity

na realizaci projektů.

 

5. IS a informační služby CPV budou

provozovány ve sdílené infrastruktuře

Dojde k významné úspoře finančních

prostředků používaných na zajištění provozu a
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umístěné v datových centrech. správu IS.

Zvýší se významně provozní odolnost IS

provozovaných v datových centrech proti

poruchám a selháním technické infrastruktury.

Dojde k technologické standardizaci IS

provozovaných v datových centrech.

 

Jednotlivé úřady a organizace hl m

Prahybudou společně využívat

metropolitní datovou síť, jejíž služby

budou optimalizovány podle skutečných

požadavků.

Dojde k úspoře fmančních prostředků

používaných na nákup komunikačních služeb.

Dojde ke sjednocení úrovně služeb

poskytovaných dodavateli telekomunikačních

služeb.

 

Dojde k dalšímu rozvoji webových

aplikací, portálů aon-line informačních

služeb, jež využívají aposkytují data

z datových fondů hl m Prahya

umožňují komunikovat s úřady

elektronicky.

Občané, návštěvníci Prahy a ekonomické

subjekty sídlící najejím území získají

kvalitativně lepší přístup k informacím o dění

v hl. m. Praze, o fungování, řízení a

rozhodování orgánů hl. m. Prahy, a

k vybraným datovým fondům hL m Prahy.

Budou mít možnost vést jednání pouze

v elektronické formě, pokud tomu nebudou

bránit některá zákonná ustanovení.

 

Dojde ke konsolidaci využívání

datových fondů hl. rn. Prahy.

Dojde k přechodu na plně elektronickou

formu spisu a dokumenty budou

spravovány převážně v elektronické

podobě.

Úředníci pracující na MHMP,ÚMČ a

v organizacích hl m Prahy, kteříjsou

uživateli IS/ICT a informačních služeb CPV,

získají prostředky, které jim usnadní a

zefektivní práci s informacemi a zautomatizuji

podstatnou část rutinních úkonů, které

provádějí s informacemi v rámci svých

činností.

 

Dojde k dalšímu rozvoji informačních

systémů využívaných při zajišťování

zdraví občanů a bezpečnosti v hl. m.

Praze.

Zefektivní se činnost Městské policie,

Hasičského sporu, Zdravotnické záchranné

služby, krizového řízení.

Občané a návštěvníci Prahy budou ve větším

bezpečí.
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3 Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy a

městských části

V této části celoměstské koncepce rozvoje informatiky jsou stanoveny:

. Účel a cíle společné realizace rozvoje informatiky v hl. m Praze,

. Principy, zásady a pravidla fungování společné realizace rozvoje informatiky vhl. m

Praze,

. Principy a zásady financování IS/ICT a informačních služeb CPV a případná

participace MČ na financování společných projektů,

. Subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,

. Náležitosti ustavení a zajištění společné realizace rozvoje informatiky v hl m. Praze,

. Oblastí působnosti společné realizace rozvoje informatiky v hl. m. Praze,

0 Orgány odpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky vhl. m.

Praze a pravidla jejich jednání a rozhodování,

0 Práva a povinnosti jednotlivých subjektů, jež se aktivně zapojí do společné realizace

rozvoje informatiky v hl m Praze,

0 Způsob kontroly efektivního fungování společné realizace rozvoje informatiky vhl. m.

Praze.

3.1 Důvody pro zavedení společné realizace rozvoje informatiky

Zajištění íinančních zdrojů a kontrola jejich efektivního využití — Odpovědné rozhodování

o efektivním využití finančních prostředků vyzaduje zapojení všech složek města, které se

podílejí na zajišťování provozu a rozvoji IS/ICT.

Společné rozhodování o měnách a společné plánování jejich provedení — Chod úřadů a

organizací hl. m. Prahy je v současné době závislý na správné funkci a užívání IS/ICT,

jednotlivé informační systémy a technologické celky jsou propojené a vzájemně na sobě závisí.

Nutnost dlouhodobého řízení v celopražském rámci — IS/ICT jsou produktivně využívány po

dobu, která výrazně přesahuje délku volebních období. Je nežádoucí, aby při změně politických

reprezentací docházelo kvýznamným změnám v zavedených a provozovaných IS/ICT. IS/ICT

musi plnit racionálně zdůvodněné požadavky.

Společné potřeby a požadavky je třeba 'ře šjt standardizovanými řešeními zajišťujícími

vzájemnou interoperabilitu - MHMP, UMC a organizace hl. m. Prahy vykonávají řadu

shodných agend, které na sebe navazují, a standardizovaná řešení zajišťují vzájemnou

interoperabilitu.
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Společný dozor a dohled nad funkčností, dostupnosti a kvalitou IS/ICT CPV —

Odpovědností hl. m. Prahy je zajistit funkčnost, dostupnost a kvalitu uvedených IS/ICT a

informačních slu'mb. Za tímto účelem musí být vykonáván dozor a dohled & v případě, že jsou

zjištěny nedostatky, musí být zajištěno jejich odstranění.

3.2 Účel a cíle společné realizace rozvoje informatiky založené na

principech projektového řízení

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy uložená na principech projektového řízení

je jeden z možných modelů řízení, který zohledňuje postaveníHMP tedyMHMP,M Č

a organizací HMP/MČ stanovených zákonem 0 hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy.

Účel a cíle společné realimce rozvoje informatiky uložené na principech projektového řízení

jsou stanoveny následovně:

1. Společná realizace rozvoje informatiky je projevem společného úsilí o řízení rozvoje

informatiky v hl m. Praze.

2. Společná realimce rozvoje je provozována proto, aby zajistila:

a. plnění společných cílů a záměrů,

b. prosazování společných zásad a pravidel,

při řízení informatiky v hl. m. Praze.

r

3. Projektové řízení je prostředkem pro transparentm řízení informatiky hl. m. Prahy

v dlouhodobém horizontu.

4. Finanční zdroje je potřeba účelně využít na zajištění provozu a rozvoje IS/ICT v hl. m

Praze. Projektové řízení informatiky v hl. m. Praze je nástrojem pro dosažení

efektivity.

S. Společná realimce rozvoje informatiky je prostředkem pro dosažení výhodnějších

obchodních podmínek u dodavatelů IS/ICT a přidružených služeb, protože se

v celopražském rozsahu dají dojednat lepší podmínky.

6. Společná realizace rozvoje infonnatiky je prostředkem pro kvalifikované a uvážlivě

řízení změn do architektury hlavních IS/ICT vhl. m. Praze. Přehled projektových

záměrů MHMP s cilem zavedeni prvků celkové IT architektury je uveden Vpříloze

CMK. Do rozhodování o změnách jsou tak transparentně zapojeny všechny

zainteresované strany.

7. Společná realizace rozvoje informatiky vhl. m. Praze je prostředkem pro prosazení

standardizace architektonických komponent a zvýšení interoperability.

8. Společná realizace rozvoje v hl. m Praze umožňuje vykonávání společného dozoru a

dohledu nad funkčností, dostupnosti a kvalitou IS/ICT a informačních služeb, které

mají celoměstský význam a jsou hrazeny z rozpočtu hl m. Prahy.

Účelem společné realizace rozvoje informatiky není vytvořit nástroj pro omezování aktivity a

iniciativy MČ a organizací hl. m. Prahy řešit svoje specifické potřeby a požadavky na IS/ICT

vlastní cestou.
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3.3 Zásady financování IS/ICT a informačních služeb CPV a

případná participace MC na financování společnýchprojektů

IS/ICT a informační služby CPV jsou financovány po celou dobu udržitelnosti projektu CPV,

nevzniknou-li důvody kukoněení provozu dříve. Hlavní část financování zajišťuje MHMP.

Vlastní rozvoj požadovaný konkrétní městskou částí nebo MHMP, financuje daná MČ/MI-IPM

z vlastních rozpočtových prostředků.

Financování projektu CPV zrozpočtu MHMP představuje účast MHMP na daném projektu

vminimální výši 84%. Výši případné participace městských částí na fmancování

programů/projektů CPV navrhuje Rídící výbor.

Závaznou výši financování projektquPV včetně nákladů na řízení projektového týinu navrhne

v konsensu se zapojenými subjekty Rídící výbor, který návrh postoupí ke schválení Rídící radě.

3.4 Subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky

Společná realizace rozvoje informatiky hl m Prahy a městských částí předpokládá zapojení

následujících subjektů:

1. Rada hl m. Prahy zastoupená primátorem/radním pro informatiku,

2. MHMP zastoupený ředitelem MHMP a ředitelem odboru informatiky MHMP,

3. Městské části6 hl m. Prahy a jejich úřady zastoupené starostou,

4. Operátor ICT zastoupený ředitelem organimce7,

5. Organizace hl. m. Prahy zastoupené jejich ředitelem

Mira zapojení uvedených subjektů do společné realizace rozvoje informatiky závisí na uvážení a

možnostech každého subjektu. Zapojení zahrnuje celou řadu aktivit, které budou popsány dále.

Ze zásad uvedených dále vyplývá, že všechny výše uvedené subjekty mají právo se aktivně

zapojit do činnosti, které zajišťují chod řízeni informatiky vhl. m. Praze. MČ, jež se nebudou

chtít nebo moci aktivně zapojovat do chodu řízení informatiky vhl. m. Praze, zůstává právo a

možnost využívat IS/ICT CPV a přidružené služby, případně užívat pořízené multilicence,

přičemž mají povinnost řídit se příslušnými Principy dle přílohy této CMK a dodržovat

stanovené zásady a postupy.

3.5 Oblasti působnosti společné realizace rozvoje informatiky

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m. Prahy je ustavena proto, aby zajistila trvalé

prosazování společných principů, zásad a pravidel pro dosahování společných cílů a záměrů

v následujících oblastech působnosti:

. Řízení informatiky vhl. m. Praze.

. Římní smluvních vztahů s dodavateli lS/ICT a služeb.

. Nákup IS/ICT a služeb.

 

6 Městské části zastupujíjednak samy sebe a také organizace, které zřídily.

7 Operátor ICTje provozně-servisní organizace
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. Prosazování Principů IS/ICT (více o Principech viz příloha této CMK).

. Řízení bezpečnosti IS/ICT h]. m. Prahy.

. Užívání, zajištění provozu a rozvoje sdílených technických infrastruktur a služeb.

0 Správa a rozvoj IS CPV.

. Řízení a koordinace rozvojových programů a projektů CPV.

. Správa a výměna znalostí a zkušeností z oblasti informatiky.

Pokud se subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky rozhodnou, mohou

v budoucnu oblasti působnosti podle potřeby rozšířit nebo zúžit.

Pokud jsou v příslušné oblasti působnosti upravovány náležitosti společného využívání

technických infrastruktur, infonnačních služeb, respektive nějakých dalších služeb dodavatelů

(např. údržba a podpora k programovému vybavem'), pak se v rámci pravidel řízení/fungování

dohodnou i základní parametry úrovně služeb (SLA), které musí být zaručeny. Základní

parametry úrovně služeb se stanou součástí dohod, jež upravují podmínky společného využívání

technických infrastruktur, informačních služeb, respektive nějakých dalších služeb dodavatelů

Společná realizace rozvoje informatikyje regulována souborem Principů pro projekty/programy

CPV. Principy navrhují Projektové týmy a schvaluje je Řídící rada po předchozím schválení

Řídícím výborem Přehled Principůje uveden V příloze tohoto dokumentu.

3.6 Základní zásady fungování společné realizace rozvoje informatiky

Společná realizace rozvoje informatiky hl. m Prahy je ustavena a řízena podle následujících

zásad

1. Míra aktivního zapojení do společné realizace rozvoje informatiky je dobrovolným

rozhodnutím MČ, respektive organizace hl. m. Prahy.

2. Společná realizace rozvoje informatiky je ustavena proto, že je ekonomicky výhodná

pro všechny zapojené subjekty a poskytuje jim měřitelný užitek.

3. Společná realizace rozvoje informatiky je udržována tak dlouho, dokud je to pro hl. m.

Prahu ekonomicky výhodné a dokud to přináší zapojeným subjektům měřitelný

užitek

4. Aktivním zapojením do společné realizace rozvoje informatiky se “subjekty zavazují

dodržovat stanovená pravidla řízení/fungování příslušných oblasti působnosti.

5. Odstoupeni subjektu od společné realizace rozvoje informatiky je možné. Smluvní

závazky, ke kterým se odstupující subjekt po dobu svého aktivního zapojení do

společné realizace rozvoje informatiky zavázal, musí být subjektem dodrženy až do

doby, kdy jsou příslušné smlouvy ukončeny.

6. Dopady a efektivnost rozhodnuti učiněných v rámci společné realizace rozvoje

informatiky jsou sledovány a pravidelně (minimálně jednou ročně) vyhodnocovány.

Výsledky vyhodnocení jsou zveřejňovány.

7. Při rozhodování o náležitostech společné realizace rozvoje informatiky nesmí docházet

k dis kriminaci žádného zapojeného subjektu.
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8. Veškerá rozhodování o náležitostech společné realimce rozvoje informatiky jsou

vedena transparentně.

9. Všechny subjekty zapojené do společné realizace rozvoje informatiky zachovávají

mlčenlivost a chrání důvěrné informace v souvislosti se záměry rozvoje informatiky

do okamžiku, dokud se tyto nestanou veřejnými.

3.7 Orgány a organizačnísložky odpovědné za ustavení a chod

společné realizace rozvoje informatiky

Orgány odpovědné za ustavení a chod společné realimce rozvoje informatiky se člení na:

1. Orgány s rozhodovací a kontrolní pravomocí,

2. Orgány s exekutivní/výkonnou pravomocí.

Orgány nedublují volené orgány hl. m. Prahy a MČ ani příslušné komise a výbory zřízené jako

jejich poradní orgány.

3.7.1 Orgány s rozhodovací a kontrolní pravomocí

l. Řídící rada je složená z předsedy, ředitele a architekta odboru informatiky MHMP, g

zástupců starostů MČ nebo jejich zástupců, ředitele MHMP a 1 zástupce tajemníků MC

nebo jeho zástupce. Členy jmenuje Rada hl rn. Prahy. Předsedou Rídíci rady je

Primátor, nebo Radní za oblast informatiky, tajemníkem je architekt odboru informatiky

MHMP.

2. Řídící výbor je složený z předsedy, architekta odboru informatiky MHMP, 2 zástupců

městských infonnatiků, zástupce Operátora ICTV, 2 tajemníků MČ (případně jejich

zástupců) a přizvaných expertů. Předsedou Rídícího výboru je ředitel odboru

informatiky Magistrátu hl. m. Prahy.

3. Shromá'uiěni městských informatiků (SMI), ve kterém je zastoupen Odbor

informatiky MHMP a Všechny zapojené subjekty, které do něj delegují svého zástupce.

Pomámka: Orgány s rozhodovací a kontrolní pravomocí, vymezené v Celoměstské koncepci

rozvoje informačních systémů pro potřeby hl m. Prahy a městských částí na období do roku

2025, nejsou orgány hlavního města Prahy ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze.

3.7.2 Orgány s exekutivní/výkonnou pravomocí

Orgány s exekutivni pravomoci dle této koncepce jsou následující:

1. Odbor informatiky Magistrátu hl. m. Prahy,

2. Odbory/Oddělení informatiky úřadů městských částí nebo útvar pověřený tajemníkem

ÚMČ,

3. Odbory/oddělení informatiky organimcí hl. m Prahy,

4. Projektové týmy.

12



Hlavnlměsto Praha

Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů propotřeby

hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

 

Tyto orgány jsou odpovědné za vzájemně koordinované provádění příslušných programů a

projektů, kterými jsou realizovány celoměstské strategické záměry.

3.8 Způsob ustavení společné realizace rozvoje informatiky

K ustaveni orgánů společné realimce rozvoje informatiky fakticky dojde obsamním pozic

vtěchto orgánech. Prvním krokem je nominovat členy Rídicí rady a Rídícího výboru Pro

případy, kdyby se nominovaný/delegovaný zástupce nemohl účastnit jednání příslušného orgánu

a ohrozilo by to schopnost činit rozhodnutí, jsou na každou pozici v uvedených orgánech

jmenováni náhradníci. Delegovaní zástupci ve všech orgánech se mohou vzdát svého mandátu.

Oznámí tuto skutečnost písemně vedení organizace, která ho mandátem pověřila, a předsedovi

daného orgánu. Vedení organizace nejpozději do 1 měsíce jmenuje nového člena příslušného

orgánu.

Výchozí specifikace společné realizace rozvoje informatiky hl. m Prahy je zpracována v tomto

dokumentu. Po projednání tohoto dokumentu RHMP a po schválení ZHMP může být zahájeno

formální ustavení společné realizace rozvoje informatiky.

Zásady jmenování jednotlivých orgánů jsou následující:

. Členové Řídící rady jsou jmenováni a odvolávání Radou HMP.

. Členové Řídícího výboru jsou jmenováni a odvolávání Ředitelem MHMP.

. Jednotlivé projektové týmy jsou ustanovovány Řídícím výborem. Řídící výbor také

jmenuje projektového manažera (zástupce INF MHMP) a nominované členy.

3.9 Odpovědnosti a způsob jednání orgánů odpovědných za

provozování společné realizace rozvoje informatiky

Odpovědnosti a způsob jednání orgánů odpovědných za společnou realizaci rozvoje informatiky

V b]. m. Praze jsou stanoveny následovně:

1. Shromáždění městských informatiků se schází optimálně 1 krát měsíčně k jednání,

alespoň však 10 16551 ročně. Na jednání jsou:

a. projednány podněty, podklady, stanoviska a návrhy ke společné realizaci

rozvoje informatiky,

b. jednou za 8 let projednán návrh Celoměstské koncepce rozvoje informačních

systémů vhl. m. Praze na následující období a každý rok případné návrhy na

úpravy celoměstské koncepce,

c. jednou ročně projednány návrhy ročních rozpočtů na realizaci programů a

projektů CPV a rozpočty na zajištění provozu IS/ICT a informačních služeb

CPV.
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2. 0 jednáních Shromáždění městských informatiků je zpracován písemný zápis. Zápisy

zjednání a výsledky jednání jsou dostupné Řídící radě, projektovým týmům a Řídícímu

výboru.

3. Řídící výbor jedná vpravidelných jednáních, která se konají jedenkrát za 2 měsíce,

vr

p adně per rollam

4. Pokud je vrámci MHMP ustanovena Komise ICT, je oprávněn její předseda

V odůvodněných případech svolat mimořádné jednání Řídícího výboru.

5. Řídící výbor:

a. je odpovědný za předložení a projednání Celoměstské koncepce rozvoje

informačních systémů vhl. m. Praze. Koncepci zpracovává podle pokynů

Řídící rady a s využitím podkladů od Shromáždění městských informatiků a

projektových týmů odbor informatiky Magistrátu hl m. Prahy.

b. je odpovědný za předkládání a projednání pravidelných zpráv o stavu

programů/projektů CPV a případné návrhy na změny, a to dvalo'át ročně.

Pravidelné zprávy o stavu programů/projektů CPV zpracovává podle pokynů

Řídící rady a s využitím podkladů od projektových týmů odbor informatiky

Magistrátu hl. m. Prahy. Zprávy předkládá Řídící radě.

c. jednou ročně projednává a schvaluje cile, které jsou stanoveny vjednotlivých

oblastech působnosti.

d ukládá projektovým týmům úkoly související s řízením rozvoje IS/ICT CPV a

kontroluje jejich plnění

e. na svých jednáních projednává všechny podněty, podklady, stanoviska a

hodnocení, které ji předloží projektové týmy nebo Shromáždění městských

informatiků či jiný mpojený subjekt a zaujme k nim vlastní stanovisko, které

má charakter rozhodnutí, uložení úkolu, schválení, zamítnutí apod.

f. na každém svém jednání projedná případné požadavky projektových týmů na

koordinaci a součinnost s ostatními programy/projekty CPV, respektive

subjekty zapojenými do společné realizace rozvoje informatiky, a zaujme k nim

vlastni stanovisko, které má charakter rozhodnutí, uložení úkolu, schválení,

zamítnutí apod.

g. odpovídá za vymezení, zpracování a schválení Principů (viz Příloha č. 4.1).

h před zahájením projedná a odsouhlasí k realizaci všechny projekty CPV vedené

vDatabázi projektů. Databázi projektů vede a spravuje odbor informatiky

MHMP. K tomu si Řídící výbor vyžádá od odboru informatiky MHMP

předložení detailního rozpočtu a hannonogramu
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i. může si vyžádat kdané problematice stanovisko projektových týmů nebo

Shromáždění městských informatiků.

6. O jednání Řídícího výboru je veden zápis, ve kterém jsou uvedeny informace o všech

projednávaných záležitostech, uložených úkolech a rozhodnutích Řídícího výboru.

Zápisy zjednání Řídící výboru jsou dostupné všem členům Řídícího výboru a Řídící

radě. O všech výsledcích jednání, rozhodnutích a doporučeních Řídící rady je

informován/a ředitel odboru informatiky MHMP.

7. Administrativní podporu Řídícímu výboru poskytuje odbor informatiky MHMP, a to

vrozsahu:

a. zpracování a rozeslání pozvání kjednání.

b. kompletace podkladů na jednání a jejich rozeslání účasmíkům jednání.

c. organizačního ujištění jednání - plánování a sjednávání termínů jednání,

zajištění jednacích místností, Obesílání účastníků jednání.

(1 vedení dokumentace o všech jednáních a výstupech.

8. Pokud jsou na základě doporučení Řídícího výboru uzavírány nějaké smlouvy/dohody,

pak je jejich úplné znění dostupné všem subjektům, které se zapojily do společné

realizace rozvoje informatiky. Subjekty jsou pak odpovědné za zachování mlčenlivosti

a ochrany informací uvedených vtěchto smlouvách dle legislativy platné na území

České republiky.

9. Řídící rada jedná v pravidelných jednáních, která se konajíjedenkrát za 3 měsíce.

10. Řídící rada:

a. koncepčně směřuje společnou realizaci rozvoje informatiky.

b. schvaluje statut Řídícího výboru.

c. je odpovědná za projednání návrhů na úpravy Celoměstské koncepce rozvoje

informačních systémů.

d. ukládá Řídícímu výboru úkoly související s řízením rozvoje IS/ICT CPV a

kontroluje jejich plnění.

e. je odpovědná za projednání a schválení návrhů ročních rozpočtů na realizaci

programů a projektů CPV a rozpočtů na zajištění provozu IS/ICT a

informačních služeb CPV. Příslušné návrhy rozpočtů zpracovává odbor

informatiky Magistrátuhl. m. Prahy.
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f. dvakrát ročně projednává a schvaluje souhrnnou zprávu Řídícího výboru o

stavu programů/projeků CPV a případné návrhy na změny.

11. 0 jednání Řídící rady je veden zápis, ve kterém jsou uvedeny informace o všech

projednávaných záležitostech, uložených úkolech a rozhodnutích Řídící rady. Zápisy

zjednání Řídící rady jsou dostupné všem členům Řídící rady.

12. Administrativní podporu Řídící radě poskytuje odbor informatiky MHMP, a to

vrozsahu:

a. zpracování a rozeslání pozvání k jednání.

b. kompletace podkladů na jednání a jejich rozeslání účastníkům jednání.

c. organizačního zajištění jednání - plánování a sjednávání termínů jednání,

zajištění jednacích místností, Obesílání účastníků jednání.

(L vedeni dokumentace o všechjednáních a výstupech

13. Následující výstupy činnosti Řídící rady jsou prostřednictvím ředitele odboru INF

MHMP předkládány k projednání RHMP, případně ZHMP:

a. Celoměstská koncepce rozvoje informačních systému vhl m. Praze na

příslušné období,

b. Návrhy na změny Celoměstské koncepce rozvoje informačních systému vhl.

m. Praze na příslušné období,

c. Informace zjednání Řídící rady,

d. Souhlasy se zahájením příslušných projektů.

14. Povinnosti projektových týmů vzhledem ke společné realimci rozvoje informatiky v hl.

m Praze jsou následující:

a. Projektové týmy garantují, že programy a projekty jsou řízeny podle schválené

metodiky.

b. Projektové týmy musí jako součást zpracovaných podkladů a návrhu prověřit u

subjektů zapojených do společného řízení realizovatelnost připravovaného

záměru.

c. Projektové týmy každé 2 měsíce zpracují a předloží Řídícímu výboru

k projednání souhrnnou zprávu o stavu příslušného programu a projektu CPV a

případné návrhy na jeho změny.
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d. Projektové týmy jsou odpovědné za řádný průběh programu a projektu CPV,

zvláštní důraz kladou na kontrolu přípravy a průběhu zadávacích řízení

realizovaných v rámci příslušných program)/projektů.

Projektové týmy mohou na každé jednání Řídícího výboru předložit požadavky na

koordinaci a součinnost s ostatními programy a projekty, respektive subjekty

zapojenými do společné realizace rozvoje informatiky.

Projektové týmy provádějí činnosti zaměřené na plnění cílů a úkolů stanovených

Řídícím výborem Scházejí se podle aktuální potřeby. Za činnost vprojektovém týmu

přísluší odměna.

Projektové týmy se účastní odborné přípravy a provedení zadávacích řízení na dodávky

IS/ICT CPV a přidružených služeb.

Rozhodování/usnášení se Řídícího výboru a Řídící rady se provádí na jednání

příslušného orgánu, je vždy prováděno na základě informací předložených vpísemné

podobě, výsledek rozhodnutí je vždy zpracován v písemné podobě a musí být potvrzen

podpisy všech účastníků jednání, kde bylo rozhodnutí učiněno. Rozhodnutí jsou platná,

pokud se projednání a schválení účastnila nadpoloviční většina členů příslušného

orgánů. Rozhodnutí jsou přijímána hlasováním, pokud výsledek hlasování prokáže

souhlas nadpoloviční většiny účastníků. Vpřípadě rovného počtu hlasů je pro přijetí

nebo zamítnutí rozhodnutí rozhodující hlas předsedy daného orgánu.

3.10 Práva a povinnosti subjektů zapojených do společné informatiky

Subjekty, jež se zapoij do společné realizace rozvoje informatiky v h]. m. Praze:

1. maji právo uzavřít dílčí dohody, které upravují podmínky řešení speciňckých potřeb

daného subjektu v rozsahu své působnosti bez dopadu na projekty CPV,

mají právo na informace a podklady, které byly použity při rozhodování orgánů, jež

jsou zodpovědné za ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky vhl. m.

Praze,

mají právo navrhovat svoje zástupce (a jejich náhradníky) do orgánů odpovědných za

ustavení a chod společné realizace rozvoje informatiky v h]. m Praze.

3.11 Postup vzniku a schválení projektu CPV

Kterýkoli subjekt mpojený do společné realimce rozvoje informatiky nebo Shromáždění

městských informatiků má právo předložit Řídícírnu výboru jakýkoliv požadavek na

změny/rom'rření stávajících IS/ICT a informačních služeb CPV a návrh na nový IS/ICT a novou

službu CPV. Děje se tak prostřednictvím požadavku zaslaného odboru informatiky Magistrátu

hl. m. Prahy, který:

1. z něj připraví podklady na další jednání Řídícího výboru,
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2. požadavek zveřejní ostatním zapojeným subjektům

mejemnou součinnost od okamžJku vzniku projektového návrhu po realizaci zobrazuje schéma

níže:

1. Řídící výbor projedná námět a vpřípadě jeho relevantnosti navrhne projektový tým a

vyžádá si od městských částíjejich vyjádření o připojení se k záměru.

2. Projektový tým zpracuje projektový záměr a předá jej ke zhodnocení Řídícímu výboru

3. Řídící výbor rozhodne o doporučení či nedoporučení projektového záměru, schválí

záměr a postoupí jej ke schválení Řídící radě. Případné záporné stanovisko zdůvodní a

projedná s projektovým týmem.

4. Řídící rada projektový záměr a jeho financování schválí či neschválí. Schválený

projektový záměr je postoupen ke schválení realimce odpovědným orgánům HMP.

Neschválený projektový záměr může ' 'cí ráda vrátit Řídícímu výboru

k přepracování

5. Po schválení projektu předají odpovědné orgány HMP své stanovisko Řídící radě.

6. Řídící rada informuje Řídící výbor o schválení projektu a jeho fmáncování a ten

následně vydá pokyn projektovému týmu krealizaci programu/projektu.

Program/projekt CPV nepodléhá schválení Komisí ICT působící v rámci MHMP.

7. Schválený projekt je zároveň zaveden do Databáze projektů.

Hannem WWW

ii} iii
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záměru mw

Meni Mmodm T l .. . T l .
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" , 1x23! m 1x23! * 1x35! " IxZM m

Pny'cldavý tým

Schválení Rozhodnqu Pokynk

.q—Wmiy—Wa— záměru — záměma —'realizaci—'

ih

ustavení

/ projektového financovfini

tym

l T
Webový rým

HH

PrvíekIOVý

záměr vč.

rozpočtu

Pozn. Řídící výborjako orgán s rozhodovací a kontrolní pravomocí v rámci CMK.

18



Hlavníměao Praha

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémůpropotřeby

hL m. Prahy a městských částí na obdobído roku 2025

 

3.12 Způsob kontroly efektivního fungování společné realizace

informatiky v hl. m. Praze

Všechny programy/projekty CPV jsou evidovány a monitorovány v Databázi projektů.

Zodpovědný za zajištění kontroly efektivního užití zdrojů vrámci programů/projektů CPV je

odbor INF MHMP. Povinnosti odboru informatiky při zabezpečování společné realizace

informatiky jsou:

1. správa Databáze projektů,

2. zavedení a správa systému centrální evidence požadavků subjektů do

programu/projektu CPV po dobu jeho udržitelnosti,

3. vyhodnocování požadavků zapojených subjektů a řešení jejich případných kolizí,

4. provádění namátkových kontrol pro zhodnocení efektivního užití zdrojů,

5. předávání zpráv z provedených kontrol Řídícímu výboru k projednání.

Řídící výbor na základě pravidelných souhrnných zpráv o stavu příslušného programu/projektu

CPV zpracovaných projektovými týmy a kontrolních zpráv od odboru INF MHMP pravidelně

zhodnotí stav projektů K rizikovým projektům připraví Řídící výbor stanovisko, přičemž může

odboru INF MHMP uložit zpracování detailního prověření stavu a návrhu nápravných opatření.

Navržená nápravná opatření následně Řídící výbor projedná a schválí na svém dalším zasedání,

přičemž vurgentních případech je možné svolat ktomuto účelu mimořádné zasedání Řídícího

výboru.

Přehled projektů evidovaných v Databázi projektů bude zpřístupněn všem subjektům zapojeným

do CMK za využití elektronického nástroje Extranet. Extranet může být zároveň využít pro

elektronickou distribuci dalších relevantních informací v souvislosti s CMK.
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4 Přílohy

4.1 Soubor Principů pro programy/projekty CPV (dále také

„Principy“)

Romah všech závazných Principů vymezuje Celoměstská koncepce hl. m. Prahy. Mezi závazné

Principy společné realizace rozvoje informatiky patří:

0 Technické Principy

. Licenční Principy (nabytí licencí, poskytnutí sublicence)

. Principy smluv a ujednání

. Principy kvality služeb

0 Datové Principy

. Principy rozhraní

. Bezpečnostní Principy

. Procesní Principy

. Principy pro provozní dokumentaci

Za vymezení, zpracování, schválení a aktualizaci Principů odpovídá Řídící výbor. Pro každý

výše uvedený Princip bude Řídícím výborem vytvořen a spravován dokument se specifikací

Principu

Principy jsou pravidelně revidovány případně aktualizovány Řídícím výborem, a to alespoň

jednou ročně. Ridící vybo'r k tomu může vyuzrt" projektový tým

0 užití závazného Principu pro konkrétní program/projekt CPV rozhoduje Projektový tým.

Rozhodnutí o užití Principů je zaznamenáno formou Check-listu programu/projektu CPV,

prostřednictvím kterého Projektový tým každý ávazný Princip projedná a rozhodne o jeho

užití, vpřípadě neužití vněm odůvodní svoje rozhodnutí relevantními informacemi. Check-list

projektu je nedílnou částí dokumentace programu/projektu CPV a musí být fyzicky

vdokumentaci uložen. Vzor Check-listu programu/projektu CPV je uveden jako příloha v

kapitole 4.2.

Principy def'mují, jaké náležitosti programu či projektu se musí dodržet případně zvážit a jaké

informace v projektu či programu musí být specifikovány pro řádný průběh realizace projektu.

Projekty či programy v rámci rozvoje informatiky musí respektovat následující strategické pilíře

CMK:

. eGovernment — elektronizace veřejné správy založená na pilířích digitální samoobsluhy

občana, vnitřní digitalizaci úřadů, otevřených datech veřejné správy a identitních a

autentizačních/autorizačních systémech.

. Sjednocená architektura - provozní stabilita informačních systémů tj. centralizace

dílčích IT řešení, řízení a prosazování dodržování pravidel celkové architektury.
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Vlastní kompetence v řízení vývoje a provozu ICT - získání iudržení odborníků a

potlačování tzv. vendor lock-in jevu motivací vlastních pracovníku ndících ICT,

rozvojem jejich znalosti a nastaveným systémem vzdělávání.

Standardizace ICT služeb - provázané, kvalitní, efektivní a měřitelné ICT služby,

projektové řízení rozvoje a provozu ICT, řízení smluvního zajištění ICT služeb, řízení

kvality, prosazování dodržování parametrů ICT služeb (SLA).

Sdílené ICT služby, sdílená infrastruktura — katalogizace aktuálně provozovaných IT

služeb a jejich společné pořizování a provoz, ICT služby provozované ve společných

datových centrech se zajištěním bezpečné datové komunikační infrastruktmy, využití

dostupných kapacit informačních technologií, sjednocení a optimalizace počtu datových

center, sjednocení síťového prostředí a dalších systémových služeb.

Využití služeb provozovaných státem — katalogizace sdílítelných certifikovaných

služeb, využití řešení státu formou služeb pro veřejnou správu a veřejnost za

stanovených finančních podmínek

Informační a komunikační bezpečnost — přesná, přístupná a spolehlivá data. ICT

maximálně zabezpečeno proti ztrátě důvěrnosti, integrity, dostupnosti a nepopíratelnosti

použitím technických, systémových, procesních, personálních a administrativních

opatření

Green IT ve veřejné správě - ICT technologie či služby šetrné k životnímu prostředípo

celou dobu svého životního cyklu.

Zajištění souladu s legislativním rámcem (např. eIDAS, GDPR, kyberbezpečnost).

Obecně platí, že Principy a tím i programy/projekty CPV se obecně musí řídit zejména:

technickými standardy a principy publikovanými Ministerstvem vnitra České republiky,

a to zejména odborem Hlavního architekta eGovernmentu;

& zohledňovat legislativní rámec ČR a EU např.:

0 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně

některých dalších zákonů ve mění poulějšich předpisů (dále též jen zkráceně

"ISVS").

' Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících

s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby

se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnostl).

' Vyhláška č. 53/2007 Sb., o technických a funkčních náležitostech

uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy

prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním

rozhraní)

' Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah

informační koncepce a provozni dokumentace a o požadavcích na
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řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy

(vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů.

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických kommikacích a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění

pozdějších předpisů

\:

Zákon c. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů.

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších

předpisů.

Zákon č. 496/2012 o audiowzua''lních dflech a podpoře kinematografie a o

změně dalších zákonů (zákon o audiovizD, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybemetické bezpečnosti a o změně souvisejících

zákonů (zákon o kybemetické bezpečnosti.

' Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních,

kybemetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o

stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti

(vyhláška o kybemetické bezpečnosti).

' Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a

jejich určujících kritériích.

' Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické

infrastruktury.

' Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

22



Hlavníměsto Praha

Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémůpropotřeby

hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025

 

4.1.1 Technické Principy

Technické Principy pro IS/ICT vybavení CPV zahrnují následující:

1. Principy využití stávajících městských technologií, pravidla pro využití datových

center a jejich infrastruktury,

2. Principy standardizace využívaných ICT technologii.

4.1.2 Licenční Principy (nabytí licencí, poskytnutí sublicenee)

Licenční Principy popisují:

1. Licence k pořizovaném SW (neuníkátní dílo),

2. Licence k vývoji SW na zakázku (unikátní dílo),

3. Pořizování multilicence.

4.1.3 Principy smluv a ujednání

Principy pro smlouvy a smluvní ustanovení zahrnují následující:

1. Principy uzavírání smluvních vztahů s dodavateli IS/ICT CPV a přidružených služeb,

2. Principy pro poskytování služeb údržby, servisu a podpory,

3. Principy 0 centrálním udávání,

4. Principy pro smluvní ustanovení zajišťující datovou nezávislost,

5. Principy pro procedury přejímky a kontroly kvality dodávek a akceptačních řízení.

V rámci těchto Principů bude zajištěno, že:

1. hl. m. Praha a městské části nebudou vnevýhpdné pozici vůči dodavatelům a budou

platit stejné smluvní podmínky pro MHMP, MC i organizace hl. m. Prahy, kterým je

poskytováno plnění,

2. tam, kde to je možné, účelné a výhodné, budou uzavřeny smlouvy za hl. m. Praha jako

celek a smluvní podmínky budou zohledňovat množstevní slevy,

3. bude smluvně řešeno vlastnictví dat, specifikace postupu exit strategie při ukončení

smlouvy, provozní dokumentace a další významné náležitosti související se smluvním

plněním,

4. poskytování roůířené podpory pro všechny zúčastněné subjekty bude zajištěno za

stejných podmínek.

4.1.4 Principy kvality služeb

Principy kvality služeb představují standard pro metriky ve smlouvách 0 úrovní poskytovaných

služeb (parametry SLA, plnění implementačních kritérií, KPIs a jiné). Cílem těchto Principů je

zajištění garantovaných parametrů poskytování služeb ve stejné úrovni pro všechny zúčastněné

subjekty.
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4.1.5 Datové Principy

Datové Principy zahrnují následující:

1. Zajištění vlastnictvi dat a mučení přístupu k datům ve standardním otevřeném

exportním formátu na vyžádání,

Právo na audit souladu uložených dat s jejich prezentaci v aplikačních výstupech,

Zaručení kontroly neautorizované změny dat,

Dostupnost popisu metadat celoměstsky význanmých datových fondů,

M
P
P
‘
N

Poskytování/zpřísmpňování celoměstsky významných datových fondů.

4.1.6 Principy rozhraní

Principy rozhraní zahrnují následující:

1. Požadavky na dokumentaci integračních rozhraní a služeb,

2 Požadavky na popis datových struktur rozhraní,

3. Požadavky na integrační vazby s ostatními celoměstsky význanmými systémy,

4 Požadavky na případnou integraci se službami eGovernmentu, pokud je účelné, také

certifikaci rozhraní.

4.1.7 Bezpečnostní Principy

Bezpečnostní principy zahrnuji následující:

l. Přístup ke klasifikaci a zajištění bezpečnosti definovaných aktiv v souladu s obecnými

platnými standardy a legislativou,

2. Požadavky na nezbytná a odůvodněná technická, procesní a organizační opatření, která

zajistí bezpečnost a důvěryhodnost informací spravovaných v CPV,

3. Návaznost na politiky ISMS, analýzu rizik, plánování opatření, monitorování a audity.

4.1.8 Procesní Principy

Procesní Principy zajistí dodržení:

1. Projektového řízení programu/projektu CPV,

2. Náležitosti životního cyklu programu/projektu CPV,

3. Informovanosti zúčasměných subjektů.

4.1.9 Principy pro provozní dokumentaci

Principy pro provozní dokumentaci pokrývají veškeré náležitostí pro vytvoření a udržování

komplexní provozní dokumentace kprogramu/projektu CPV.
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Základní údaje o projektu

 

Název projektu:

 

Identifikační číslo projektu:

 

Cíl projektu:

 

 Projektový tým:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozhodnutí Závazný Princip Odůvodnění mmodnutí;

o užití

[] Technické Principy

D Licenční Principy

D Principy smluv a ujednání

]] Principy kvality služeb

[] Datové Principy

D Principy rozhraní

El Bezpečnostní Principy

[] Procesni Principy

LJ Principy pro provozni dokumentaci

D Soulad s principy eGovernmentu   
 

Projektový tým posoudil právní aspekty a dopady do subjektivity mpojených subjektů: [! Ano El Ne

Datum jednání:

Účastníci jednání:

 

Jméno a příjmení: Funkce v projektovém Podpis:

týmu:
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4.3 Základní náležitosti projektového záměru

Základní náležitosti projektového záměrujsou následující:

]. Záměr, Cíl, Výchozí stav,

2. Popis řešení projektu (Rozsah řešení včetně vymezení bodů „mimo zadání; Termín

dokončení, Náklady, Zdroje financování, Hrozby vpřípadě nerealizace, Přínosy

projektu, Způsob realizace, Hlavní rizika a nejasnosti),

3. Souvislosti projektu (Uživatelé, Projektový tým, Dopady a vztahy, Vazby na jiné

Projekty),

4. Doporučení.

Specifické požadavky pro nové projekty jsou následující:

]. Respektování všech legislativních standardů.

2. Defmované cíle projektu musi respektovat principy S.M.A.R.T tj. musí být:

S - Specific — specifické, konkrétní

M - Measurable — měřitelné

A - Achievable/Acceptable — dosažitelné/přijatelné

R - Realistic/Relevant — realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům)

T - Time Specific/Trackable — časově specifické/sledovatelné

3. Technologie klienta:

a. Klient pro vzdálený přístup,

b. Plnohodnotný klient pro celoměstsky významné systémy.

4. Záruka udržitelnosti projektu ze strany HMP ve délce 7 let nebo vyšší.
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4.4 Přehled projektovýchzáměrů MHMP s cílem optimalizace IT

architektury

Celková architektura IS/ICT a informačních služeb CPV bude společně a jednotně řízena podle

odůvodněných potřeb. Přehled projektových záměrů MHMP pro naplnění cílové architektury

MHMP je uveden na následujícím schématu:
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5 Přehled použitých zkratek

CMK

CPV

HMP

ICT

IS

ISVS

MČ

MHMP

ÚMČ

ZHMP

Celoměstská koncepce rozvoje IS pro potřeby HMP a MČ (tento

dokument)

Celopražského významu

Hlavní město Praha

Informační a telekomlmikační technologie

Informační systém

Informační systém veřejné správy ve smyslu zákona 365/2000 Sb.

Městská část

Magistrát hlavního města Prahy

Rada hl. m. Prahy

Úřad městské části

Zastupitelstvo hl m. Prahy
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