DODATEK Č. 11
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZU A SPRÁVY
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Č. 48/2005
(dále jen "Dodatek") uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:
Liberecká IS, a.s.
IČ: 254 50 131
se sídlem Liberec - Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71
zastoupená: Mgr. Jiřím Šolcem, předsedou představenstva, a Michalem Wildnerem,
místopředsedou představenstva
(dále jen "Poskytovatel")
a
Statutární město Liberec
IČ: 002 62 978
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I - Staré Město, PSČ 460 59
zastoupené: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
(dále jen "Objednatel")
(Poskytovatel a Objednatel dále též jen jako "Smluvní strany")

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
(A) Poskytovatel a Objednatel uzavřeli dne 8. prosince 2005 smlouvu o poskytování
služeb provozu a správy informačního systému č. 48/2005, která byla následně
změněna dodatkem č. 1 ze dne 11. dubna 2006, dodatkem č. 2 ze dne 31. července
2007, dodatkem č. 3 ze dne 29. února 2008, dodatkem č. 4 ze dne 15. listopadu
2008, dodatkem č. 5 ze dne 31. prosince 2009, dodatkem č. 6 ze dne 31. prosince
2009, dodatkem č. 7 ze dne 24. března 2011, dodatkem č. 8 ze dne 9. prosince
2011, dodatkem č. 9 ze dne 20. prosince 2012 a dodatkem č. 10 ze dne 19.
prosince 2013 (dále jen „Smlouva“).
(B)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tímto Dodatkem a vyjadřují svou
vůli být Dodatkem vázány;

dohodly se Smluvní strany na následujícím:
1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1

Do článku II odst. 1 Smlouvy se přidává nový bod e., který zní:
„Správa svěřených síťových prvků, včetně správy dokumentace svěřených
síťových prvků, zahrnující zejména:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

1.2

poskytování vyjádření k existenci síťových prvků pro třetí strany;
poskytování vyjádření o existenci síťových prvků a stanovení podmínek pro
zemní práce;
vedení evidence o křížení kabelových tras;
vedení blokových schémat síťových prvků;
vedení rozvláknění s popisy obsazení optických vláken;
správa předané technické dokumentace síťových prvků (měřící protokoly,
projekty, fotodokumentace kabelových komor a tras před zakrytím;
pravidelná, fyzická kontrola aktivních prvků, optických rozvaděčů a spojek
a kabelových komor;
vedení změnové dokumentace síťových prvků;
předávání dat do digitální technické mapy města Liberec a do územně
analytických podkladů.“

Do článku II odst. 1 Smlouvy se přidává nový bod f., který zní:
„Technická správa síťových prvků spočívající v:
(i) průběžné kontrole stavu předaných síťových prvků a jejich opravách a
řešení havárií. Definice pojmů opravy a havárie jsou uvedeny v příloze č.
10 (Definice oprav svěřených síťových prvků) Smlouvy;
(ii) obnově svěřených síťových prvků jak jsou definovány v čl. IV, odst. 3
Smlouvy dle plánu obnovy a pokynů Objednatele. Poskytovatel je
k tomuto účelu povinen předkládat Objednateli vždy k 30.6. kalendářního
roku roční plán nezbytné obnovy svěřených síťových prvků nezbytné
k zajištění jejich plné provozuschopnosti a k plnění povinností
Objednatele dle této Smlouvy s odůvodněním potřeby obnovy na
následující tři roky. Poskytovatel se dále zavazuje každoročně
zpracovávat zprávu o provedené obnově a tuto Objednateli vždy předložit
nejpozději do 31.12.. Obnova majetku bude realizována v souladu
s platnými právními předpisy a Směrnicí rady města Liberce č. 3RM k
zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Liberec. Finanční
prostředky k realizaci obnovy svěřených síťových prvků jak jsou
definovány v čl. IV, odst. 3 Smlouvy nejsou součástí odměny Poskytovatele
dle přílohy č. 2 Smlouvy.

1.3

Do článku II odst. 1 Smlouvy se přidává nový bod g., který zní:
„Ekonomická správa síťových prvků, spočívající minimálně ve:
vedení interního výkaznictví nákladů a výnosů nad jednotlivými předanými
síťovými prvky;
(ii) vedení majetkové evidence předaných síťových prvků;
(iii) zajištění inventarizace předaných síťových prvků.”
(i)

1.4

Do článku II odst. 1 Smlouvy se přidává nový bod h., který zní:
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„Monitoring datových přenosů přes síťové prvky, minimálně v následujícím
rozsahu:
vedení on-line dokumentace logické vrstvy (aktivní prvky, služby);
instalaci a provozování dohledového software pro:
- monitoring využití výkonu jednotlivých prvků logické vrstvy a
případných nebezpečí ovlivnění provozu přetížením prvků pro včasné
dohledání a odstranění problémů;
- monitoring nestandardních datových toků na úroveň jednotlivých
připojených koncových technologií, pro jejich včasnou eliminaci bez
ovlivnění provozu sítě;
(iii) instalaci a provozování software, který zajišťuje obnovu software
(firmware) všech prvků a distribuce změn páteřních prvků sítě.“

(i)
(ii)

1.5

Do článku II odst. 1 Smlouvy se přidává nový bod i., který zní:
„Zajištění stability datových přenosů pro informační systém Objednatele včetně
respektování zejména následujících standardů síťových služeb v informačním
systému Objednatele, přičemž Poskytovatel je povinen respektovat následující
standardy síťových služeb v informačním systému Objednatele:
(i)

(ii)

1.6

na logické vrstvě sítě je pro datové (paketové) přenosy využíváno
standardních datových protokolů vrstvy IP a codeků hlasových služeb dle
nativních standardů technologií CISCO;
celý informační systém je postaven na přepínané lokální síti se dvěma
datovými centry. Veškeré aktivní prvky jsou propojeny optickými kabely
s přenosovou kapacitou 1Gb/s. Mezi datovými centry je optická páteřní síť
zakončená v aktivních prvcích s přenosovou kapacitou 4x10Gb/s.“

Do článku II odst. 1 Smlouvy se přidává nový bod j., který zní:
„Zajištění následujících požadavků na technickou podporu provozu předaných
síťových prvků, přičemž předmětem technické podpory je: (i) odstranění
veškerých závad pro zajištění stabilního provozu síťových prvků, (ii) projektování
a praktické nastavení konfigurace všech částí síťových prvků, (iii) dálkový dohled
a testování provozu síťových prvků. Poskytovatel se zavazuje, že technická
podpora bude mít následující parametry:
podpora bude zajištěna v režimu 24x7, tj. 24 hodin v týdnu nezávisle na
svátcích a pracovní době;
(ii) Poskytovatel zajistí nepřetržitý kontakt na svou technickou podporu;
Poskytovatel bude s Objednatelem komunikovat přes komunikační kanál
stanovený Poskytovatelem (Help-Desk);
(iii) plánované výpadky provozu předaných síťových prvků, předpokládaný
konec výpadku a jeho řešení je Poskytovatel povinen hlásit Objednateli
nejméně čtrnáct (14) dní předem, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
(i)
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Nesplnění této ohlašovací povinnosti se považuje za neplánovaný výpadek
provozu předaných síťových prvků;
(iv) neplánované výpadky provozu předaných síťových prvků, předpokládaný
konec výpadku a jeho řešení je Poskytovatel povinen neprodleně oznámit
stanoveným způsobem Objednateli; Poskytovatel je povinen začít
odstraňovat neplánovaný výpadek okamžitě, nejpozději však do čtyř (4)
hodin od jeho zjištění, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto
jinak;
(v) Poskytovatel zajistí poskytnutí podpory pro rozvojové záměry Objednatele
související přímo s rozvojem síťových prvků Objednatele, a to formou
konzultací své odborné osoby. Smluvní strany sjednávají, že v odměně
Poskytovatele dle přílohy č. 2 Smlouvy je zahrnut objem 40 konzultačních
hodin za rok. Konzultace nad tento objem poskytne Poskytovatel
Objednateli na základě zvláštní smlouvy.
1.7

Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 3), který zní:
„Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany vymezují rozsah
metropolitní optické sítě na území statutárního města Liberec tak, že je tvořena:
i.
ii.
iii.

datovými linkami na bázi optických kabelů pro vysokorychlostní přenos
dat včetně optických rozvaděčů a spojek;
trasami pro umístění optických kabelů; a
aktivními prvky sloužícími pro řízení datových toků a připojení zařízení IT
na metropolitní optické síti prostřednictvím pevných lokálních sítí, wi-fi
lokálních sítí
(dále jen „Metropolitní síť“)

Část Metropolitní sítě tvoří i majetek Objednatele, který je předmětem správy
Poskytovatele dle této Smlouvy a jehož rozsah je vymezen v příloze č. 9 Smlouvy
(Vymezení svěřených síťových prvků) (dále jen „svěřené síťové prvky“).
Smluvní strany prohlašují, že součástí svěřených síťových prvků, jsou i části
majetku vybudované z dotace poskytnuté Objednateli Ministerstvem školství a
tělovýchovy České republiky (dále jen "“MŠMT“) ze státního rozpočtu za účelem
rozvoje hlavních tras Metropolitní sítě (dále jen „Dotace“), přičemž svěřené
síťové prvky vybudované z Dotace jsou ty části, které jsou v příloze č. 9 Smlouvy
(Vymezení svěřených síťových prvků) označeny v kolonce s názvem „Typ
investice“ jako „dotace MS2009.“
1.8

Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 4), který zní:
„Poskytovatel se zavazuje, že zajistí, aby svěřené síťové prvky vybudované z
dotace byly užívány v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a
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zásadami programu MŠMT č.j. 20 642/2007-501 – Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny sportovních organizací a závaznými podmínkami
čerpání prostředků státního rozpočtu, které tvoří přílohu rozhodnutí o poskytnutí
Dotace a dodatku k rozhodnutí (dále jen „Podmínky Dotace“). Podmínky Dotace
a veškeré další dokumenty týkající se Dotace předal Objednatel Poskytovateli při
podpisu tohoto Dodatku. Smluvní strany si potvrzují, že na nedotační část
Metropolitní sítě se nevztahují omezení vyplývající z Dotace a nedotační část
Metropolitní sítě proto může být využívána ke komerčním účelům.“
1.9

Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 5), který zní:
„Poskytovatel prohlašuje, že je detailně seznámen s Podmínkami Dotace a
zavazuje se postupovat vždy v souladu s Podmínkami Dotace. Poskytovatel se dále
zavazuje uvést veškeré závazky sjednané se třetími stranami do souladu
s Podmínkami Dotace, a to nejpozději do 31. 12. 2014.“

1.10 Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 6), který zní:
„Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v souladu s investičním záměrem
Objednatele při výstavbě dotační části svěřených síťových prvků budou svěřené
síťové prvky mj. využívány pro sportovní akce pořádané ve sportovních areálech
Vesec a Ještěd, pro integrovaný záchranný systém, integrovaný informační systém
města Liberce a jeho organizací a zálohování datových center města Liberce a
Libereckého kraje, případně pro další účely povolené dodatečně poskytovatelem
Dotace.“
1.11 Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 8), který zní:
„Poskytovatel se jako správce svěřených síťových prvků zavazuje kromě činností
uvedených v článku II., odst. 1., písm. e) – j), Smlouvy jednat jako komisionář ve
smyslu § 2455 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obstarávat pro
Objednatele svým jménem na účet Objednatele záležitosti, a to minimálně
následující záležitosti:
(i) zapojit svěřené síťové prvky do Metropolitní sítě v potřebné míře a využít
je k poskytování služeb nad touto sítí jako jednu ze součástí Metropolitní
sítě;
(ii) ke každé službě poskytované nad Metropolitní sítí optických vláken
Liberec vymezit svěřené síťové prvky, které jsou pro tuto službu využity a
výnos z poskytované služby, který je z těchto svěřených síťových prvků
inkasován. Výnos je vymezen dle povinnosti objednatele dle článku II.,
odst. 1., písm. g). odst. (i) této Smlouvy; a
(iii)podávat Objednateli v dohodnutých termínech report o svěřených
síťových prvcích využitých k poskytování služeb nad Metropolitní sítí a
výnosech z využití těchto svěřených síťových prvků;
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(iv) uzavírat svým jménem na účet Objednatele jako komitenta příslušné
navazující smlouvy, zejména smlouvy o poskytování služeb na příslušné
části svěřených síťových prvků.
Z výše uvedeného jednání učiněného Poskytovatelem jako komisionářem vůči
třetím osobám nevznikají práva ani povinnosti Objednateli jako komitentovi,
nýbrž Poskytovateli jako komisionáři. Na vztah Objednatele jako komitenta a
Poskytovatele jako komisionáře se použijí ustanovení o komisionářské smlouvě
dle § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností si smluvní strany potvrzují, že veškeré smluvní
dokumenty, které Poskytovatel v této souvislosti uzavřel a v budoucnu uzavře,
uzavřel a uzavře jako správce svěřených síťových prvků na účet Objednatele,
přičemž práva a povinností z takových jednání vznikla a vzniknou Poskytovateli.
U smluvních ujednání týkajících se svěřených síťových prvků, které měly být
uzavřeny na účet Objednatele, avšak z jejich obsahu taková skutečnost není
zřejmá a u smluvních dokumentů, v nichž není vymezen majetek Objednatele,
který je pro služby poskytované nad Metropolitní sítí využit, se Poskytovatel
zavazuje ve lhůtě nejpozději do 31. 12. 2014 zajistit, aby smluvní strany takových
smluv podepsaly dokumenty, v nichž potvrdí, že jsou si vědomy a souhlasí
s vymezením svěřených síťových prvků pro poskytnutí služby, která je předmětem
smlouvy, a že Poskytovatel jednal ohledně svěřených síťových prvků na účet
Objednatele, avšak práva a závazky z takových smluv vznikají Poskytovateli.“
1.12 Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 9), který zní:
„Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost ohledně všech
otázek týkajících se Smlouvy, zejména poskytnout Objednateli součinnost při
zřizování věcných břemen ve prospěch Objednatele k tíži pozemků, na kterých je
Metropolitní síť zřízena. Tato součinnost spočívá také v průběžném poskytování
informací z dokumentace vedené dle č. II., odst. 1., písm. e) této smlouvy. Pro
vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že Poskytovatel není
povinen vypracovávat návrhy smluv o zřízení věcných břemen ve prospěch
Objednatele k tíži pozemků, na kterých je Metropolitní síť zřízena ani zajišťovat
podpis takových smluv.“
1.13

Do článku IV Smlouvy se přidává nový odstavec 10), který zní:
„Poskytovatel je povinen Objednatele poskytovat informace o všech jednáních
souvisejících s využitím svěřených síťových prvků, zejména pak o všech
smlouvách s využitím svěřených síťových prvků v následující struktuře:
- Obchodní jméno smluvní strany
- Předmět smlouvy
- Vymezení svěřených síťových prvků v majetku objednatele využitých a
definovaných ve smlouvě
- Délka platnosti smlouvy a výpovědní podmínky
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V případě, že si Objednatel v souvislosti se Smlouvou a využitím svěřených
síťových prvků vyžádá jakékoliv další dokumenty či informace, které nejsou
v rozporu s § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje se
Poskytovatel neprodleně Objednateli takové informace poskytnout či takové
dokumenty předložit.“
1.14 Do článku VIII Smlouvy se přidává nový odstavec 5), který zní:
„Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato Smlouva nemůže být měněna či
doplňována v jiné než písemné formě. Písemné dodatky budou číslovány po sobě
jdoucími čísly, může je navrhnout kterákoli ze smluvních stran a musí být
podepsány oběma smluvními stranami. Písemná forma se pro účely tohoto
ustanovení nepovažuje za dodrženou v případě jednání učiněného elektronickými
nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu a určení
jednající osoby.“
1.15 Současné znění přílohy č. 2 Smlouvy – Cena služeb se ruší a nahrazuje se
následujícím zněním:
1. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna Poskytovatele za služby
poskytované Poskytovatelem činí [●] Kč bez DPH.
2. V odměně jsou zahrnuty:
(i) měsíční cena za služby dle přílohy č. 6 (Definice služeb) této smlouvy ve
výši 2 433 619 Kč Kč bez DPH
(ii) Měsíční cena za služby dle článku II. odst. 1., pís. e) – j) této smlouvy ve
výši 2 268 364 Kč Kč bez DPH
3. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel je povinen Objednateli
měsíčně platit výnosy z využití svěřených síťových prvků dle čl IV., odst. 8.,
ii) následovně,
(i) ve výši 100 % z celkového měsíčního výnosu z využití svěřených síťových
prvků, pokud je tento celkový měsíční výnos v rozmezí od nuly až do
souhrnné výše dle částky uvedené v odst. 2., ii) této přílohy
(ii) Ve výši 165 255 Kč z celkového měsíčního výnosu z využití svěřených
síťových prvků, který poskytovatel inkasuje nad souhrnnou výši dle částky
uvedené v odst. 2., ii) této přílohy
4. Vyhodnocení poskytovaných služeb je prováděno vždy na konci
tříměsíčního období.
1.16 Ke Smlouvě se připojuje a nedílnou součástí Smlouvy se stává nová příloha č. 9
(Vymezení svěřených síťových prvků), která je připojena k tomuto Dodatku.
1.17 Ke Smlouvě se připojuje a nedílnou součástí Smlouvy se stává nová příloha č. 10
(Definice oprav svěřených síťových prvků), která je připojena k tomuto Dodatku.
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2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a
povinnosti obsažené ve Smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti.

2.2

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, že Smlouva
ve znění tohoto Dodatku tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami a
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními
stranami týkající jejího předmětu.

2.3

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
Smluvními stranami.

2.4

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu,
přičemž Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Objednatel obdrží dvě (2)
vyhotovení.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady statutárního města Liberec č. 579/2014
dne 17.6.2014.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na
důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.
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