
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Vážení, 
na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám poskytujeme požadované informace ve formě 
Vámi zaslané tabulky. K jednotlivým otázkám doplňuje následující: 
 
ad) 1   
Specifikace nakoupeného / pronajímaného HW 

- osobní PC, PC určené pro monitoring TV a rozhlasového vysílání 
- osobní NB 
- hlavní server Úřadu Rady, servery určené pro audioanalýzu rozhlasového a televizního vysílání 

 
ad) 2-4   
Specifikace nakoupeného / pronajímaného SW je patrná ze současně připojených kopií smluv a objednávek. Dále sem spadají nákupy kancelářského SW (MS 
Office, operační systém Windows), antivirového a databázového SW.  
 
Specifikace SS     
moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný)   počet uživatelů 57 

  
Specifikace IS  
program pro vedení účetnictví               počet uživatelů 5 
program pro rozpočtovou evidenci               počet uživatelů 5  
SW pro monitoring obsahu audiovizuálních služeb na vyžádání (viz. poskytnuté smlouvy, dodavatel Huněk)     počet uživatelů 4 
SW pro analýzu dat z výzkumů televizní sledovanosti a mediálního monitoringu (viz. poskytnuté smlouvy, dodavatel Lerach)   4 licence 
SW pro rozšířenou analýzu audio záznamů (viz. poskytnuté smlouvy, dodavatel Teramos Audio)      počet uživatelů 8 
 
Celkové náklady na software a počet licencí podle bodu 2 Vašeho dotazu vyplývají z připojené tabulky ve formátu MS Excel (sečtením údajů týkajících se 
jednotlivých Vámi vymezených podskupin softwaru). 
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ad) 5  
Náklady na servis, údržbu a opravy HW, včetně smluv SLA  
V letech 2010 – 2012 vydala RRTV na tyto náklady částku 22 122 Kč. Většina oprav HW je prováděna zdarma v rámci záručního servisu. 
 
ad) 6  Celkový počet HW provozovaných k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011 a k 31.12. 2012. 
ad) 8  Celkový počet pracovníků, kteří využívají HW k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011 a k 31.12. 2012. 
 

 31. prosince 2010 31. prosince 2011 31. prosince 2012 

PC 84 85 82 
NB 40 41 37 
Server 6 6 7 
SLA 0 0 0 
Celkový počet pracovníků využívající HW 62 55 57 

 
ad 9)  
Při pořizování HW bylo postupováno v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 26. června 2002 č. 683 o opatřeních ke koordinovanému 
vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie, později pak v souladu s Pravidly systému používání elektronických tržišť 
subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit. Nákupy tak byly vypisovány na e-tržišti, kde jsou údaje o výběrovém řízení k dispozici. 
Pro své nákupy RRTV používala tyto e-tržiště: 

Allytrade  http://www.allytrade.cz/GemDefault.asp?EMType=1&WhatD=aktual  

Gemin  https://www.gemin.cz/ 

VortalGOV http://czech.vortal.biz/vortalGOV/ 

S dodavateli hardwaru nejsou s ohledem na menší rozsah a povahu jednotlivých nákupů uzavírány samostatné kupní smlouvy, nákupy jsou realizovány na 
základě jednotlivých objednávek. 
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Hlavními dodavateli softwaru jsou následující subjekty: 

Jan Hejný 
- Poskytovatel softwaru Intranet, na základě smlouvy č. 04.2003.01 ze dne 1.4.2003, ve spojení s pozdějšími dodatky a objednávkou, jejichž předmětem 

byla specifikace a úpravy poskytnutého softwaru 

PhDr. Filip Huněk 
- Poskytovatel softwaru pro monitoring obsahu audiovizuálních služeb na vyžádání, na základě smlouvy o dílo ze dne 18.10.2010 

LERACH, s.r.o. 
- Poskytovatel počítačového programu „Yetti“, na základě smluv o svolení k užívání počítačových programů ze dne 1.12.2010 a ze dne 30.12.2011 

Teramos Audio, s.r.o. 
- Poskytovatel počítačového programu „Teramos – modul rozšířené analýzy audio záznamů“, na základě smlouvy o převodu omezených majetkových 

práv k užití ze dne 1.10.2010. 

Kopie zmíněných smluv s dodavateli / poskytovateli softwaru uvedenými výše jsou připojeny v příloze. V případě smlouvy s panem Huňkem je originál 
založen v archivu a z organizačních důvodů nám nebyl do termínu poskytnutí odpovědi k dispozici. V příloze je tak přiložen pouze nepodepsaný opis 
smlouvy. 

Podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek účinného v době uzavření smlouvy s Janem Hejným nebylo povinností zadavatele ohledně této 
veřejné zakázky provádět obchodní veřejnou soutěž. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v případě všech zbývajících zakázek na software, jichž se týkají připojené smlouvy, se jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu 
(v souladu s aplikovatelnými právními předpisy v dané době), byli dodavatelé vybráni postupem podle vnitřních pravidel (vnitřního předpisu) Rady týkajících 
se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Samostatná rozhodnutí o výběru, jejichž kopie připojujeme, byla v souladu s vnitřními pravidly Rady vyhotovena u veřejné zakázky malého rozsahu týkající 
se  

- softwaru pro monitoring obsahu audiovizuálních služeb na vyžádání, 
- softwaru „Teramos – modul rozšířené analýzy audio záznamů“. 

 

U zbylé veřejné zakázky malého rozsahu týkajících se softwaru (LERACH, s.r.o.) je s ohledem na její hodnotu v souladu s vnitřními pravidly Rady pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu formální rozhodnutí o výběru dodavatele nahrazeno samotným uzavřením smlouvy s dodavatelem (po postupu 
v souladu s vnitřními pravidly). 
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rok 

náklady  (Kč) počty (1) 

HW SW 

počet 
uživatelů 
využívají 

HW a 
SW 

PC NB Servery SLA
jen SS ostatní IS (bez SS) 

Ostatní 
SW 

 
cena 
(Kč) kusy cena 

(Kč) kusy cena 
(Kč) kusy cena 

(Kč)
licence implementace 

a školení 
počet 

záznamů 
velikost 

DB licence implementace 
a školení 

počet 
záznamů 

velikost 
DB 

cena 
(Kč) cena (Kč) (1) (MB) cena (Kč) cena (Kč) (1) (MB) cena 

(Kč) 

2010 88 617 3 89 392  3 407 880 2 0  260 000 - 

5 400 0001) 6 300 1)

1 213 784 - 15 503 000 1 485 193 716 62 

2011 10 225 1 31 877  1 0  0 0  102 400 - 146 100 - 1 100 000 4 000 97 863 55 

2012 115 857 3 89 364  2 104 280 1 0  12 000 - 66 000 - 11 800 000 1 465 182 934 57 

 
POZN:  

1) Elektronický systém spisové služby (SS) byl v jednotlivých letech rozšiřován o samostatné moduly, celý systém však pracuje s jednou společnou databází. Údaje o 
počtu záznamů a velikosti DB tak nelze jednotlivě vyčíslit a je tak uveden souhrn za celý systém dohromady k 31. prosinci 2012. 

2) V kategorii Ostatní SW je zahrnut i operační systém, který byl součástí nakupovaného HW. V roce 2010 se jednalo o částku 5 522 Kč a v roce 2011 o 3 059 Kč 
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Přílohy 

1. smlouva s Janem Hejným vč. dodatků č. 1,2,4,5,7,8,9  

2. Hejný - objednávka ze dne 6.12.2011 

3. smlouva s PhDr. Filipem Huňkem 

4. rozhodnutí o výběru  -  Huněk 

5. smlouva se společností Teramos  

6. rozhodnutí o výběru – Teramos  

7. smlouva se společností Lerach  
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Smlouva č. 04.2003.01 
(dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění) 

Článek I. 
Smluvní strany 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Krátká 10, 100 00 Praha 10 
IČ: 452 510 02 
Zastoupená: Mgr. Miloslavem Kučerou 
(dále jen Rada) 

a 

Jan Hejny 
Jažlovická 1317/34, 14900 Praha 4 
IČ: 716 251 19 
(dále jen správce) 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je: 
a) vytváření a vývoj nových verzí intranetu Rady dle dohody mezi oběma stranami, která 

bude vždy předem zpracována v samostatné příloze této smlouvy. 
b) předmětem smlouvy je dále: 

• správa a údržba intranetu 
• konfigurace softwaru (především webového serveru a operačního systému) na 

serveru, kde je provoz intranetu realizován 
• konfigurace softwaru na záložním serveru 
• monitorování a pravidelné zálohování dat a databáze 
• emailová podpora uživatelů intranetu a jejich průběžné školení 
• provádění dílčích úprav stávajících funkcí na základě požadavků z běžného provozu.. 

Článek III. 
Cena plnění 

1) Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené činnosti dle článku II. odstavce 1) 
písmene a) je dohodou na základě rozsahu objednaných činností v příslušné příloze této smlouvy. 

2) Smluvní strany se dohodli na ceně za činnosti dle článku II. odstavce 1) písmene b) ve výši 3.000 
Kč za měsíc, splatné do patnáctí dnů na základě vystavené faktury za realizovanou a 
odsouhlasenou činnost a to od data nasazení intranetu do zkušebního provozu dle protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

3) Veškeré práce týkající se intranetu Rady (včetně úprav licenčního programu) nad rámec 
dohodného rozsahu nebo dohodnutých činností budou zpoplatněny částkou 300,- Kč za hodinu, 
slovy: třista Kč, včetně DPH. Popis těchto činností bude součástí vystavené faktury za realizované 
činnosti. 
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Článek IV. 
Povinnost i správce 

1) Správce je povinen provádět činnosti dle článku II. odstavce 1) písmene b) dle aktuálních 
požadavků do výše 5 hodin měsíčně. 

2) Správce garantuje v případě vážného selhání hardwaru nebo softwaru majícího za následek 
nedostupnost aplikace ze sítě Úřadu Rady zahájit práce na znovu zprovoznění systému do 
2 pracovních dnů od doručení nahlášení závady na e-mailovou adresu servis@rrtv.cz, případně 
¡heinv@atlas.cz. 

3) Správce garantuje v případě softwarových problémů (např. chyby v aplikaci), které neohrožují 
provoz intranetu ze sítě Úřadu Rady, zahájit práce na jejich odstranění do 1 kalendářního týdne 
od doručení nahlášení závady na e-mailovou adresu servis@rrtv.cz. případně iheiny@atlas.cz, 

Článek V. 
Povinnosti Rady 

1) Rada je povinna poskytnout po dohodě odpovídající hardwarové a softwarové vybavení 
k provozování systému a jeho zálohy (dále jen infrastruktura) a k provádění činností dle článku II. 

2) Rada je povinna poskytnout správci fyzický i elektronický přístup k infrastruktuře nutný 
tk provádění činností dle článku II. 

3) V případě nefunkčnosti systému nebo jiných nesrovnalostí je Rada povinna tuto skutečnost 
neprodleně oznámit správci na e-mailovou adresu uvedenou v článku IV. odstavci 3). 

Článek VI. 
Zvláštní ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je 
uzavřena na dobu neurčitou. 

2) V případě překážky na straně Rady, v jejímž konečném důsledku bude provádění činnosti 
přerušeno, náleží správci částka za dosud neprovedenou činnost dle dohody s Radou. 

3) Případný zásah do konfigurace infrastruktury třetími osobami je považován za porušení této 
smlouvy a správce v takovém případě neodpovídá za vzniklé škody nebo vzniklý stav a není 
povinen jednat v souladu s článkem IV. odstavcem 2). 

4) V případě nedodání potřebné infrastruktury ze strany Rady v dohodnutém rozsahu dle článku V. 
odstavce 1) není správce odpovědný za vzniklý stav a není povinen jednat v souladu s článkem 
IV. odstavcem 2). 

5) Jestliže správce poruší závazky vyplývající ze smlouvy, má Rada právo od smlouvy odstoupit a 
požadovat na správci sítě náhradu škody, která tímto vznikla. V případě, že Rada nevyužije svého 
práva odstoupit od smlouvy, souhlasí správce s tím, že újma vzniklá Radě bude vypořádána 
smluvní pokutou ve výši 30 % ceny plnění sjednané v této smlouvě. Správce je povinen uhradit 
smluvní pokutu i tehdy, započne-li či započal-li s plněním smlouvy. 

6) Správce odpovídá Radě ze veškerou techniku a další věci, které mu Rada zapůjčí k provádění 
činnosti a za škody na těchto věcech, jakož i za škody, které způsobí porušením závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Správce je povinen vrátit nejpozději v poslední den platnosti této 
smlouvy všechny věci, které mu byly Radou dle soupisu zapůjčeny pro plnění předmětu smlouvy. 

7) Správce se zavazuje dodržovat veškeré bezpečnostní, protipožární a další předpisy specifické pro 
Radu, s nimiž byl seznámen, což současně stvrzuje podpisem této smlouvy a dále se zavazuje 
dodržovat veškeré další předpisy či pokyny, které se vztahují k plnění předmětu smlouvy. 

8) Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k předčasnému ukončení smlouvy dle tohoto článku, 
potvrdí a vyrovnají všechny závazky vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy. Potvrzení o 
vyrovnání závazků je podkladem pro konečné vyúčtování vzájemných pohledávek a pro vystavení 
faktur. 
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9) Písemnosti, které dle této smlouvy nebo právních předpisů dotýkají vzájemných vztahů, mají 
účinnost řádného doručení i v případě, že byly odeslány na poslední známou adresu smluvní 
strany a pošta vrátila zásilku jako nedoručitelnou, příp. adresát odmítl její přijetí. 

10) Nemůže-li se správce v některém z dohodnutých termínů dostavit k provedení činnosti 
z mimořádně závažných důvodů, zejména nemoci, úrazu v rodině, je povinen o tom neprodleně 
vyrozumět pracovníka Rady a řádně doložit důvod své nepřítomnosti v co nejkratší době. 
V případě, že správce neplní své povinnosti z výše uvedených důvodů déle jak jeden měsíc, má 
Rada právo odstoupit od smlouvy. Rada nebude požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

11) Nezačne-li z rozhodnutí Rady nebo z důvodu vyšší moci správce činnost provádět, smlouva se 
ruší od počátku a žádná ze smluvních stran nemá nárok na náhradu škody. 

12) Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými přichází do styku 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti o osobních údajích, se 
kterými přichází do styku v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Při porušení mlčenlivosti může být provádějící pokutován 
v souladu s § 44 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat až do výše 10.000,- Kč a to 
podle povahy a způsobu jednání, míry zavinění, doby trvání a následků protiprávního jednání. 

1) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze ukončit písemnou dohodou stran nebo písemně 
vypovědět bez udání důvodu v jednoměsíční lhůtě, která počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Právo smluvních stran na náhradu 
účelně vynaložených nákladů na činnosti realizované do doby ukončení smlouvy není tímto 
ujednáním dotčeno. 

1) Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, číslovanými 
dodatky s podpisy smluvních stran. 

2) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením Obchodního 
zákoníku v platném znění. 

3) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu. 

Datum: 1. 4. 2003 

Článek VII. 
Ukončení smlouvy 

Článek VIII. 
Závěrečná ujednání 

pro . > televizní 

•• řifká 10 

za provádějícího 
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Přílohy ke smlouvě číslo 04.2003.01: 

/f¥-lpvz daj^TE/c ČT. <1 
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• 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací: 

Intranet Úřadu Rady (1 . fáze) v následujícím rozsahu: 

• administrační rozhraní pro správu uživatelů 
• elektronický oběh pošty 

Datum: 1. 4. 2003 

( 
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Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací: 

Propojení databáze licenčního programu s intranetem s následnými úpravami licenčního programu dle 
nových požadavků LO (verze 1.1). 

< 

vysílání 
100 00 Praha 10 Krátká 10 

C 
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Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací: 

Intranet Úřadu Rady (verze 1.2.2) v následujícím rozsahu: 

• možnost mazání vložené doručené pošty recepcí (max. cca den zpětné) 
• možnost změny odesílatele doručené pošty gestorem + provedení záznamu o změně pro 

dohledání 
• možnost prohledávání historie osobní stránky (přidělených dokumentů) analogicky 

k prohledávání doručené pošty 
• rozšíření vkládání nové pošty o výběr příchozího kanálu (pošta, fax, email, osobně) + jeho 

zobrazení v detailech dokumentu 
• možnost dodatečného rozdělení dokumentu vedením úřadu 
• možnost dodatečného přidělení dokumentu gestorem 
• úprava administrace - indikace automatického zasílání emailů 
• úprava rozdělovníku pošty - automatické zaslání emailů uživatelům, kteří dostali přidělený 

dokument a mají v administrace takové zasílání nastaveno 
o email obsahuje samotný dokument, informace o něm + odkaz přímo do intranetu do 

detailu dokumentu 
• po přidělení dokumentu mazání dosavadní nastavení způsobu zpracování 
• permanentní přihlášení - zapamatování přihlášení po určitou dobu (5 dní) 
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u 

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací: 

Intranet Úřadu Rady (verze 1.3) v následujícím rozsahu: 

• evidence kauz, obsahující především: 
o založení kauzy s vyplněním příslušných údajů (průvodka kauzy), automatické 

generování identifikátoru věci 
o vyhledávání existence kauzy podle různých kritérií, především pak podle 

názvu/popisu/subjektu/data/identifikátoru 
o správa kauzy v rozsahu editace průvodky, přidávání dokumentů (pošty), materiálů, 

odchozí pošty a křížových odkazů na jiné kauzy/subjekty/dokumenty/texty 
o životní cyklus (stav) kauzy a jeho editaci - tzn. zpracovává se/čeká se na 

podklady/čeká se na rozhodnutí Rady (kauza je přiřazena vedení k rozhodnutí o 
dalším postupu) 

o detail kauzy se zobrazením všech dostupných informací, historií práce s kauzou a 
s odkazy na detaily jednotlivých dokumentů tvořících kauzu 

• úpravy osobní stránky o zobrazení zpracovávaných kauz 
• úpravy historie o zobrazení práce s kauzami 
• • rozšíření detailu dokumentu (spisu) o zobrazení příslušnosti ke kauzám a zobrazeni odkazu 

na detail kauzy 
• vytvoření detailu subjektu s podrobným seznamem veškeré doručené pošty, kauz přímo se 

týkajících subjektu, kauz s odkazem na subjekt 
• nástroj pro práci s kauzami (pro vedení úřadu/sekretariát) 

Datum: 29. 3. 2004 
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Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací 
RRTV tímto objednává u správce tyto práce: 

Softwarový modul pro správu a evidenci úkolů (Workflow) úřadu vzniklých jak na základě zasedání 
Rady, tak mimo zasedání Rady v jednotlivých odborech Úřadu Rady. 

Modul bude obsahovat tyto funkce: 

• Možnost vložení nového úkolu s vyznačením těchto údajů: 
o Text 
o Poznámka 
o Termín dokončení 
o Zadavatel (odbor) 
o Zpracovatel (odbor) 
o Garant (osoba) 
o Podmínka splnění (Ruční dokončení, Odeslání pošty, Vytvoření podkladu pro 

rozhodnutí) 
o Úkol (typ úkol dle praxe na zasedání Rady) 
o Preferované zasedání 
o Priorita, příznak 

• Zpracování zasedání Rady v rozsahu všech bodů zasedání a jejich usneseni, ke každému 
bodu a/nebo usnesení možnost vložení nového úkolu 

• Výstup zasedání Rady do wordu včetně zápisu ze zasedání s a nebo bez vyznačení všech 
úkolů 

• Evidence úkolů v rámci workflow (funkce Seznam úkolů) 
• Zobrazení úkolů na osobní stránce každého uživatele 
• Označení úkolu za splnění, automaticky (v případě bodu do rady nebo odeslání pošty) nebo 

ručně (vždy vedení odboru, který úkol zadal) 
• Možnost hromadného zadání úkol 
• Možnost předvyplnění úkolů již při vytváření návrhů usnesení 

Součástí prací je dále účast na zkušebním provozu (koordinační schůzky, prezentace a školení 
uživatelů) a drobné úpravy systému a zasedání dle vzniklých připomínek z testovacího provozu do 
rozsahu 30 hodin. 

Termín zahájení zkušebního provozu: 13. 7. 2010 

Termín ukončení zkušebního provozu: 4. 8. 2010 (zpracování 15. Zasedání Rady) 

Dohodnutá cena prací: 50.000,- Kč bez DPH v zákonné výši 

V Praze dne 15. 6. 2010 
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Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací 
RRTV tímto objednává u správce tyto práce: 

Softwarový modul „Rozpočet" pro kontrolu čerpání rozpočtu. 

Základní charakteristika a funkce modulu: 

Sestavení rozpočtu (členění na rozpočtové položky s možností výběru analytických účtů dle požadavků 
objednavatele) 
Zadávání rozpočtových opatření. 
Zadávání čerpání rozpočtu dle prvotních dokladů s možností jejich identifikace, v členění na položky 
rozpočtové skladby. 
Přehled schváleného upraveného rozpočtu. 
Přehled nevyčerpaných prostředků. 
Přehled uskutečněných rozpočtových opatření. 
Kontrola čerpání rozpočtových položek s upozorněním na jejich přečerpání. 
Historie aktivit (zadávání a úpravy rozpočtu, Čerpání, rozpočtových opatření). 

další požadavky: 
správa číselníků dle potřeby objednavatele (aktualizace, opravy, deaktivace) 
tiskové výstupy do standardně používaných formátů (pdf, xls, doc) 
tiskové sestavy (přehled rozpočtových opatření, přehled rozpočtu apod.) 
filtrace dle nastavených parametrů 

nastavení přístupových práv a rolí (správce - administrátor, běžný uživatel, správce rozpočtu) 

Zajištění bezpečnosti 
požadavek na identifikaci uživatelů prostřednictvím uživatelského jména a hesla 
oddělené nastavení přístupových práv a rolí v závislosti na organizační struktuře 

Součástí sjednaných prací je spolupráce s objednatelem, účast na koordinačních schůzkách, řešení 
připomínek a podnětů objednatele, úpravy systému dle upřesňujících požadavků v rozsahu 50 hodin. 

Termín zahájení prací: 2 .5 .2010 
Termín zahájení zkušebního provozu: 1. 8. 2010 
Termín dokončení zkušebního provozu: 31 . 8. 2010 

Sjednaná cena: 44.000,- Kč vč. DPH 

V Praze dne: 30.4.2010 
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Dodatek č. 9 ke smlouvě č. 04.2003.01 

Objednávka prací 

Elektronické nahlížení do spisu 
Cílem projektu elektronického nahlížení do spisu (dále jen „projekt") je umožnění řízeného přístupu na 
základě předem nastavených oprávnění ke spisům vedeným v elektronické podobě (v Intranetu úřadu 
RTV) definovaným subjektům, většinou účastníkům řízení. 
Realizace projektu umožní 2 způsoby elektronického přístupu ke spisu: 

• vzdáleně pomocí internetu na základě předem obdržených přístupových informací 

• osobně pomocí přístupového terminálu umístěného v budově RRTV 

V rámci vzdáleného přístupu se jeví jako ideální postup ten, že subjekt (např. firma), který by měl 
zájem o elektronický vzdálený přístup do spisů, by se nejdříve musel pro tento účel zaregistrovat. 
Registrací by Úřad RRTV: 

• ověřil, že dotyčná osoba může jednat, resp. vystupovat za daný subjekt / společnost 

• zadanou osobu zadal do Intranetu a označil provozovatele (obecně subjekt), do jehož 

spisů má daná osoba přístup 

• vydal zaregistrované osobě přístupové údaje pro přístup ke spisům, jednalo by se 

především o internetovou adresu a dále soubor s přístupovými údaji a heslem 

• obdržel od dotyčné osoby souhlas s pravidly pro elektronický přístup ke spisům 

Osoba s takovou registrací by měla možnost kdykoliv vzdáleně elektronicky přistoupit do spisů, ke 
kterým by měla na základě své registraci přístup. Podstatná je zde vazba mezi touto osobou a 
subjekty (firmami), která by byla nastavována zaměstnancem RRTV a která by umožňovala přístup do 
všech spisů vedených v rámci Intranetu RRTV, kde by daná firma byla označena jako Hlavní účastník 
(tuto navrhovanou logika je samozřejmě možné změnit a lépe přizpůsobit praxi). 

Pro elektronický přístup do spisů by také bylo možné využít pro to určený terminál (počítač) 
umístěný v budově RRTV. Před použitím tohoto terminálu by bylo opět nutné se zaregistrovat, 
nicméně v tomto případě by šlo pouze o jednorázovou registraci, která by umožnila jednorázový 
přístup ke spisům, které by byly předmětem registrace. 

Oprávněnost přístupu žadatele k daným spisům by byla ověřena zaměstnancem RRTV, který by 
přístup pomocí terminálu do daných spisů aktivoval. 

Způsob zveřejnění obsahu spisu - označení zpracovatelem spisu u každého materiálu v rámci 
„intranetového spisu", zdali je tento dokument zveřejnitelný, či nikoliv. Prakticky by se jednalo o 
„zaškrtávání" u každého dokumentu obsaženého ve spisu (podobně jako nyní volba „Skrytý"). 

Součástí prací je dále účast na zkušebním provozu (koordinační schůzky, prezentace a školení 
uživatelů) a drobné úpravy systému a zasedání dle vzniklých připomínek z testovacího provozu do 
rozsahu 30 hodin. 

Dohodnutá cena prací: 200.000,- Kč včetně DPH 

V Praze dne 1. 10. 2010 
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I 

HEJNY Jan 
Jažlovická 1317/34 
14900 Praha 4 
Česká republika 

Sp. zn./ldent: 
Č.j.: BAH/3972/2011 

Věc: Objednávka 

Vážený pane Hejny, 
v souladu s ustanovením článku 3 Smlouvy o poskytování služeb od Vás objednáváme 
Aktualizaci licenční programu, který je součástí interního informačního systému Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání (Intranet) 

Seznam požadovaných funkcí: 

1. Implementace „Statutu" subjektu, tzn. jeho vztahu vůči Radě tak, aby vstup do licenčního 
programu probíhal nejdříve vybráním Statutu subjektu. Aktualizace všech vyhledávání 
v licenčním programu s maximálním využitím funkce Statutu 

2. Evidence licenčních podmínek nově takto: 

a. Evidence všech rozhodnutí RRTV o změnách licence 
b. Automatické spojení všech PDF do jednoho pro účely automatické zveřejnění na 

webových stránkách 
3. Kompletní revidování informací / kolonek evidovaných u jednotlivých typů licencí a 

registrací dle obdrženého zadání zahrnující především: 

a. Jednotnou práci s Názvy programů u různých typů vysílání, specificky tam kde může 
být více názvů programů sjednotit práci vůči typům licencí a registrací s jedním 
názvem programu 

b. Aktualizace kolonek v sekci „Programová a technická část" dle obdrženého zadání a 
aktuálních reálií 

c. Aktualizaci informací vyplňovaných v sekci Vysílání 
d. Aktualizaci názvu typů oprávnění a využívání jejich zkratek na všech místech 

licenčního programu 

3972-1 
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4. Napojení licenčního programu na ostatní moduly intranetu tak, aby detail každého 
subjektu zobrazoval: 

a. Příchozí a odchozí pošty vůči danému subjektu 
b. Spisy evidované danému subjektu 
c. Usnesení Rady týkající se příslušného oprávnění (licence/registrace) daného subjektu 

5. Příprava reportingu - implementace všech reportů využívaných pro Výroční zprávu 
RRTV 

6. Implementace možnosti evidence právních zástupců k jednotlivým subjektům - držitelům 
oprávnění 

7. Aktualizace vazby oprávnění na webové stránky RRTV, především možnost definice u 
každého typu oprávnění jaké údaje jsou veřejné a mají se zobrazit na webových stránkách 

Termín dokončení: 20. prosince 2011 

Sjednaná cena: 102.400,- Kč včetně DPH. 

Cena bude vyúčtována fakturou po dokončení a předání prací na základě podepsaného 
Předávacího protokolu. 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Hrubá 

Fakturační údaje 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ 45251002 
Skřetova 44/6 
120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 

V Praze dne: 6.12.2011 ig. Petr, 
vedoucfuřadu Rady 

fro rozhlasové a televizní vysílání 
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Smlouva o dílo 

Uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
mezi těmito smluvními stranami 

Objednatel: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
se sídlem Skřetova 44/6, Praha 2, PSČ 120 21 
IČ: 45251002 
jejímž jménem jedná Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu 
(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: PhDr. Filip Huněk 
se sídlem Hněvkovského 1376/10, Praha 4, PSČ 149 00 
IČ: 74601105, DIČ: CZ8107090178 
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s. 
číslo účtu: 184389291/0600 
zapsaný: Úřad městské části Praha 11 - živnostenský odbor 
(dále jen „zhotovitel") 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je vytvoření „monitorovacího software za účelem monitoringu obsahu 

audiovizuálních služeb na vyžádání" podle písemného zadání objednatele (dále jen „dílo"). Dílo 
bude vyhotoveno takovým způsobem, aby mohlo být provozováno na hardwarové infrastruktuře 
objednatele na platformě Windows Server. Přesný rozsah prací je specifikován 
v příloze smlouvy o dílo č. 1, jako její nedílné součástí. 

II. Cena za provedení díla 
1. Cena za provedení díla, za kterou bude pro objednatele zhotoveno dílo dle ujednání čl. I. této 

smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 380.000,- Kč (slovy: třistaosmdesáttisíc 
korunčeských) včetně daně z přidané hodnoty. Tato cena je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré 
náklady související se zahájením, realizací a ukončením díla dle ujednaní této smlouvy. Cena za 
dílo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v termínech dle ujednání čl. III. této smlouvy. 

III. Termíny plnění smlouvy a úhrady ceny za provedení díla 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dodá kompletní dílo nejpozději do 1. 12. 2010. Dodáním díla se rozumí 

spuštění díla uvedeného v článku I. této smlouvy na pro ten účel připravený hardware (server) 
v budově objednatele, ke kterému obdrží zhotovitel od objednatele přístup. 

2. Testovací provoz, ve kterém bude probíhat odstranění případných nedostatků díla v souladu se 
zadáním objednatele dle článku I. této smlouvy, bude probíhat po dobu nejdéle sedmi dnů. 
Objednatel je povinen na základě testování díla zaslat zhotoviteli ucelený report připomínek, a to 
písemnou formou (e-mailem na adresu: fihu2000@post.cz) nejpozději do 3 pracovních dnů od 
spuštění díla. Report bude vypracován ve formátu word, a to ve struktuře, jejíž popis tvoří přílohu č. 
2 této smlouvy, jako její nedílnou součást, a kterou je možné zaslat na vyžádání objednatele také v 
elektronické podobě. Na základě řádného reportu provede zhotovitel zapracování připomínek 
objednatele v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení reportu. Obdrží-li zhotovitel od objednatele 
řádný report a ze strany zhotovitele dojde k překročení lhůty uvedené v předchozí větě o více než 
14 kalendářních dnů, je tato skutečnost jako podstatné porušení smlouvy důvodem k okamžitému 
odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 

3. Objednatel se zavazuje, že dodá zhotoviteli všechny potřebné podklady pro zhotovení díla 
nejpozději do pěti dnů od podpisu smlouvy. V případě, že objednatel nedodá do tohoto termínu 
všechny potřebné podklady, je zhotovitel povinen objednatele o této skutečnosti ihned, nejpozději 
však do 2 pracovních dnů, písemně informovat s t ím, že se mu v tomto případě prodlužuje se 
termín dodání díla o počet dnů, o kolik trvá prodlení objednatele s dodáním podkladů. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán a níže uvedenými osobami podepsán ve dvou originálních 
vyhotoveních předávací protokol: 

Osoba oprávněná k podpisu předávacího protokolu za objednatele: 
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Jan Setina, IT manager 

Osoba oprávněná k podpisu předávacího protokolu za zhotovitele: 
Filip Huněk 

5. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli uhradí sjednanou cenu za provedení díla takto: 

celková část ceny ve výši 100 % z celkové částky (ceny díla) včetně DPH ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od dodání díla 
zhotovitelem objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Veškeré platby budou realizovány na základě zhotovitelem vystavených faktur - daňových dokladů. 
Pokud vystavená faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je ji objednatel oprávněn 
vrátit zhotoviteli bez proplacení zpět. V tomto případě přestává běžet stávající lhůta pro splatnost 
faktury s tím, že nová lhůta počíná běžet okamžikem vystavení a odeslání nové faktury splňující 
náležitosti daňového dokladu objednateli. 

IV. Závazky zhotovitele a objednatele 

1. Dílo bude vytvořeno na základě ujednání této smlouvy, obecných standardů a běžných zvyklostí 
a bude plně funkční. 

2. Webová část díla musí pracovat ve všech standardních webových prohlížečích, tedy především 
Internet Explorer 8 a vyšší a Firefox 3 a vyšší. 

3. Při tvorbě díla bude zhotovitel vycházet z podkladů a zadání předaných objednatelem. Podklady pro 
tvorbu díla budou dodány objednatelem zhotoviteli v elektronické podobě. Zhotovitel se zavazuje 
dodržovat dohodnuté termíny a formu předávání zadání, podkladů, korektur a připomínek. 
Objednatel ručí za správnost a právo k užití dodaných podkladů a zadání dodaných zhotoviteli. 

4. Jakékoliv požadavky objednatele nad rámec původního zadání objednatele dle článku I. této 
smlouvy nejsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku II. této smlouvy. V takovém případě je 
zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla a prodloužit termín provedení díla, a to na základě 
uzavřeného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Do uzavření 
takového dodatku není zhotovitel povinen provádět dílo dle požadavků objednatele nad rámec 
původního zadání. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli v souvislosti s plněním předmětu smlouvy na 
písemnou žádost informace o stavu plnění díla. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k provádění díla 
(zejm. včasné a řádné dodání a schvalování podkladů dle článku III. této smlouvy). Překročení lhůty 
k poskytnutí součinnosti ze strany objednatele prodlužuje termín dodání díla o počet dnů, o kolik 
dnů trvá prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti. 

7. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které 
se dozví nebo se kterými přijdou do styku v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 

V. Vady díla, záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za bezvadné provedení a fungování díla po dobu 1 roku ode 
dne protokolárního předání a převzetí díla. 

2. Za vady díla se považují: 
a) podstatné vadv. tj. takové vady (nedostatky), které svou povahou znemožňují řádné používání díla 

dle požadavků objednatele - např. funkční vady (nedostatky), které svým charakterem brání 
splnění požadované funkcionality, 

b) nepodstatné vadv. tj. takové vady (nedostatky), které svou povahou neznemožňují funkční použití 
díla dle požadavků objednatele 

c) nedodělek díla, tj. případ, kdy dílo neodpovídá této smlouvě a požadavkům objednatele, 
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které budou objednatele zjištěny pro protokolárním předání a převzetí díla. 

3. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla a po zjištění vady díla, 
oznámit písemně zhotoviteli vady díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho 
předání Objednateli, i když se vada stane zjevnou až po předání díla v záruční době uvedené 
v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za vady díla vzniklé i po době jeho 
předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnostiM. 

4. Objednatel má v době záruky na dílo právo na bezplatnou opravu vadného díla Zhotovitelem. 
Všechny případné vady díla se posuzují dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, 
v platném znění. Neodstraní-li zhotovitel vady způsobem stanoveným právním předpisem ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě, minimálně však v délce 10 pracovních dnů, nebo oznámí-li, že vady 
neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy nebo 
její části a požadovat vrácení finančních částek již zaplacených zhotoviteli dle této smlouvy, nebo 
požadovat přiměřenou slevu za provedení díla; zhotovitel je povinen takové žádosti objednatele 
neprodleně vyhovět. 

5. Termíny pro odstranění vad díla zhotovitelem jsou sjednány takto: 
a) podstatné vadv - nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem 

zhotoviteli, 
b) nepodstatné vadv - nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem 

zhotoviteli, 
c) nedodělky díla - nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem 

zhotoviteli. 

VI. Autorskoprávní ujednání 

A. Záruky na původnost grafického a koncepčního návrhu díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že návrh podoby díla nebude obsahovat skutečnosti, které mohou v rozporu 
s autorským zákonem, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy zasáhnout 
do práv a oprávněných zájmů třetích osob nebo mohou být v rozporu s platným právním řádem, 
například dobrými mravy, dobrými mravy hospodářské soutěže apod., pokud tyto skutečnosti 
nejsou přímo předmětem obsahu díla zadanými objednatelem. 

2. Zhotovitel ručí za původnost vytvořeného návrhu díla a za správnost užití podkladů dodaných 
objednatelem. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců a spolupracujících 
osob, která budou využita při tvorbě díla. 

4. Zhotovitel neodpovídá za obsahovou správnost díla. 

5. Zhotovitel neodpovídá za škody, které vznikly objednateli v souvislosti s nesprávným nebo 
neúplným zadáním předmětu díla. 

B. Užití a šíření díla 

1. Zhotovitel touto smlouvou výslovně uděluje objednateli svolení k užití a šíření díla vytvořeného na 
základě této smlouvy jako celku nebo jejich částí a objednatel toto právo takto přijímá. 

2. Objednatel či subjekty jím pověřené jsou oprávněni užívat a šířit dílo všemi technologicky známými 
(bez ohledu na to, zda je jejich užívání v současné době obvyklé) způsoby „k volné ruce", zejména 
v tiskové a elektronické podobě. 

3. Objednatel je oprávněn šířit a užívat dílo mimo jiné též jako součást reklamních a marketingových 
aktivit, a to libovolnou formou. 

4. Oprávnění dle předcházejících odstavců tohoto článku má objednatel či subjekty jím pověřené bez 
časového omezení. 
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5. Oprávnění dle předcházejících odstavců tohoto článku má objednatel či subjekty jím pověřené bez 
teritoriálního omezení. 

6. Oprávnění dle předcházejících odstavců má objednatel jak k dílu jako celku, tak k jeho částem. 

7. Zhotovitel tímto vydává svůj souhlas s tím, aby objednatel v budoucnu podle svých potřeb 
doplňoval, popřípadě měnil grafickou podobu díla. 

8. Objednatel je oprávněn oprávnění dle této smlouvy postoupit či poskytnout třetím osobám, včetně 
práva dalšího postoupení či poskytnutí těchto oprávnění. 

VII. Sankce a smluvní pokuty 
1. Objednatel je povinen dodržet výše uvedené podmínky splatnosti ceny díla, přičemž nesplní-li své 

závazky z této smlouvy vyplývající - sjednávají si strany, že je zhotovitel oprávněn požadovat 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele 
s úhradou ceny díla. 

2. V případě, že některá mluvní strana poruší ujednání této smlouvy o mlčenlivosti (čl. IV. odst. 7), 
zavazuje se uhradit druhé smluvní straně za každé takové porušení smluvní poutu ve výši 5.000,-
Kč. 

3. Překročení lhůty splatnosti o více než 30 kalendářních dnů bez předchozí dohody, aniž k tomu 
vedlo porušení smlouvy ze strany zhotovitele, je důvodem k okamžitému odstoupení zhotovitele od 
této smlouvy. 

4. Prodlení zhotovitele s dodáním díla po dobu delší než 14 dnů je důvodem k okamžitému odstoupení 
objednatele od této smlouvy a to na základě písemného oznámení. Zároveň je objednatel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení zhotovitele 
s dodáním úplného díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výší. 

5. Smluvními pokutami podle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením 
povinností jedné ze smluvních stran vyplývajících z této smlouvy a platných předpisů právního řádu 
České republiky. 

VIII. Závěrečná ustanovení 
1. Právní vztahy a skutečnosti touto smlouvou výslovně neuvedené se řídí právním řádem ČRa v jeho 

rámci zejména obchodním zákoníkem, v platném znění (zejména a § 536 a násl.). 

2. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, na základě dohody obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel je oprávněn uvést objednatele ve své referenční listině. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

5. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

V Praze dne 18. 10. 2010 V Praze dne 18. 10. 20/ÍQ 

Objednatel 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

Zhotovitel 
PhDr. Filip H u n ě M O 0 

Ing. Petr Bartoš 
Vedoucí Úřadu 

***** 
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Příloha č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.10. 2010 

Rozsah prací 

Vyhledávací část bude 

o vyhledávat jednotlivé AVMS a zapisovat nalezené výsledky do databáze 

o naprogramována v prostředí Microsoft .NET Framework 2.0 

o běžet na serveru jako konzolová aplikace nebo služba bez uživatelského interface 
(konfigurace bude prováděna v přiloženém konfiguračním XML souboru) 

o v maximální míře využívat již existující indexy webu, především vyhledavač Google, ale i 
minimálně 1 další 

o možné „vnutit" k prohledání konkrétní domény, ale také bude možné nastavit způsob 
využívání existující indexů, a to předdefinovanými dotazy vloženými do konfiguračního XML 
souboru 

o mít při dodání již předdefinovanou sadu obecných dotazů, jejichž cílení bude pro nalezení 
domén obsahující soubory typicky využívané v rámci AVMS 

o analyzovat výsledky převzaté od stávajících indexů, dohledávat další údaje (především 
počet videí dle jednotlivých typů služeb AVMS) přímo pro konkrétní doménu 

o vyhledávat vlastníka konkrétní domény a geografické umístění serveru a tyto informace 
ukládat do databáze (Microsoft SQL Server Express) 

o odesílat výsledky vyhledávání emailem na adresy určené v konfiguraci 

Klientská část bude 

o webová aplikace (technologie ASP.NET využívající .NET Framework 2.0 a vyšší) s 
databází (Microsoft SQL Server 2005 Express nebo vyšší), která bude instalována také na 
centrálním serveru a jednotliví uživatelé ji budou využívat pomocí internetového prohlížeče 
(Internet Explorer 7 nebo vyšší) 

o zobrazovat všechny nalezené výsledky včetně dalších podrobnějších údajů (datum 
vyhledání, počet videí, vlastnictví domény atd.) 

o umožňovat uživatelům označovat jednotlivé vyhledané domény včetně doplnění údajů o 
provozovateli 
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Příloha č.2 ke smlouvě o dílo 
ze dne 18.10. 2010 

Report připomínek pro odstranění nedostatků webového projektu 

Číslo reportu: 
Název projektu: 
Datum vyhotovení: 
Komu / zhotovitel: 

Filip Huněk 
Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha 4 
Filip Huněk 
+420 604 322 031 
fihu2000@post.cz 

Název: 
Adresa: 
Kontaktní osoba / Project Manager: 
Telefon: 
E-mail: 

Filip Huněk 
Hněvkovského 1376/10, 14900 Praha 4 
Filip Huněk 
+420 604 322 031 
fihu2000@post.cz 

Od / objednatel: 
Název: 
Adresa: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

Na základě testování webových stránek zasíláme přehled nedostatků v rozsahu specifikace 

dle smlouvy a žádáme tímto o jejich odstranění. 

Pevná struktura popisu každého nedostatku: 

Popis nedostatku: 

Přesná specifikace správného znění: 

Název souboru (dodáno formou přílohy): 

V případě chybného zobrazení typem prohlížeče: 

Název prohlížeče: 

Screenshot obrazovky: 
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R R T V - technické srovnání předložených nabídek 

Veřejná zakázka "Pořízení monitorovacího SW za účelem monitoringu obsahu audiovizuálních 
služeb na vyžádání" 

Primárním cílem RRTV a poptávaného SW (dále jen „projekt") je pravidelné vyhledávání nových 
poskytovatelů AVMS a zároveň pravidelné sledování stávajících za účelem zjištění šíře nabídky těchto 
služeb. V rámci poptávky bylo ze strany RRTV deklarováno, že mohou být použity j i ž stávající 
indexy webu (stávající vyhledávače jako např. Google, Bing a podobně) tak, aby byla eliminována 
nutnost indexování celého obsahu internetu (nemusí se jednat pouze o .CZ domény) a podstatně 
snížena síťová náročnost. 

1. Vyhledávání poskytovatelů 

Dodavatel E X P E C T - I T ve své nabídce deklaruje, že jím navrhované řešení snejvětší 
pravděpodobností vyhledá pouze hlavní poskytovatele videa. Toto je v rozporu se základním účelem 
poptávaného projektu. Uváděná dedukce o principu práce vyhledavačů není a nemůže být korektní -
vyhledavače své principy indexování podrobně nesdělují, nicméně z běžného uživatelského používání 
vyhledavačů je zřejmé, že indexace neprobíhá pouze u registrovaných stránek (vyhledavač aktivně 
vyhledává nový obsah a domény). Vyhledání typů jednotlivých souborů je možné i na základě 
textového dotazu. Nabídka zároveň neobsahuje informaci o tom, zda-li bude základní konfigurace 
obsahovat předdefinované dotazy pro vyhledání maximálního počtu služeb AVMS. Interpretace 
principu práce vyhledavačů a deklarace, že výsledky projektu budou omezené, jsou podstatným 
důvodem pro odmítnutí nabídky. 

Dodavatel Filip Huněk ve své nabídce deklaruje maximální využívání indexů pro vyhledávání 
obsahu, resp. poskytovatelů a de-facto navrhuje řešení vyhledávání poskytovatelů A V M S pomocí 
indexů stávajících vyhledavačů. Toto je v souladu s poptávkou projektu, dodavatel pouze nezmiňuje 
využití konkrétních vyhledavačů (kromě Google), což by bylo (např. smluvně) vhodné dospecifikovat 
tak, aby vyhledavačů bylo více již v základní dodávce. Součástí nabídky je zároveň definice obecných 
dotazů, jejichž cílení by mělo odpovídat typům souborů využívaným typicky v rámci AVMS. Nabídka 
zároveň zmiňuje možnost „vnucení" konkrétního seznamu domén k prohledání, což je výhodné 
z pohledu možnosti vyhledávání změn na konkrétních doménách nebo vnucení konkrétního seznamu 
domén - tato funkcionalita se může osvědčit při prohledávání jiných než .CZ domén. Navrhované 
řešení by mělo plně zajistit naplnění poptávky a vyhledání relevantních výsledků. 

2. Rozpoznáni katalogu 

Dodavatel EXPECT-IT deklaruje jako problém detekci katalogu a odhad počtu videí na příslušných 
stránkách, a to na základě tvrzení, že vyhledavače u „méně důležitých" webů neindexují celou 
strukturu webu, ale pouze několik málo podstránek. K tomuto tvrzení není doloženo žádné vysvětlení 
(naopak při zkoumání principu práce vyhledavačů v dostupných materiálech lze nalézt opačný 
přístup), nicméně dodavatel deklaruje, že jím nabízený projekt tyto údaje nemusí poskytovat správně. 
V nabídce není v návaznosti na tuto deklaraci k dispozici konkrétní popis způsobu, jakým projekt bude 
provádět prohledání konkrétní domény a odhad počtu služeb AVMS, naopak je zde tvrzení, že „nelze 
garantovat korektní detekci katalogu". Toto je v rozporu s primárním cílem poptávky R R T V . 
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Dodavatel Filip Huněk deklaruje, že nabízený projekt nalezne počet videí pro konkrétní doménu. 
V nabídce není uvedeno, jakým způsobem bude tohoto docíleno, nicméně při uváděném maximálním 
použití stávajících indexů (vyhledavačů) lze předpokládat, že půjde o data z nich získána. Získám 
počtu videí lze považovat za zjištění existence katalogu, nicméně bylo by vhodné upřesnění 
konkrétního způsobu nalezení videí, včetně uvažování např. různých technických typů služeb AVMS 
(stream, různé formáty videa). 

3. Technické požadavky 

Oba dodavatelé deklarují minimální nároky na síťový provoz díky využití textového vyhledávání. 
Dodavatel Filip Huněk specifikoval šířku pásma min na 10 mbit/s, dodavatel EXPECT-IT 
požadovanou šíři pásma ve své nabídce nedeklaroval. 

Možnost samostatného indexování jednotlivých domén na základě předem stanovených požadavků 
výslovně zmiňuje dodavatel Filip Huněk („Vyhledávací části bude možné vnutit k prohledám 
konkrétní domény"), u dodavatele EXPECT-IT existuje v nabídce zmínka o „možnosti konfigurace 
například pro explicitní prohledání konkrétní domény a podobně", nicméně z nabídky není zřejmé, že 
bude možné do konfigurace vložit konkrétní seznam více domén k prohledám. 

Fungování softwaru na platformě Windows 2003 nebo 2008 splňují oba dodavatelé. 

4. Ostatní specifika nabídek 

Dodavatel EXPECT-IT ve své nabídce uvádí tyto vlastnosti projektu nad rámec poptávky: 
• Zjištění vlastníka domény 
• Ověření existence subjektu v obchodním rejstříku ČR 
• Generování souhrnných reportů, souhrnné statistické údaje 

Dodavatel Filip Huněk ve své nabídce uvádí tyto vlastnosti projektu nad rámec poptávky: 
• Zjištění vlastníka domény 
• Nalezení geografické lokality umístění serveru (lze považovat za pokus o řešení problému 

české jurisdikce) 
• Existence databáze aplikace s informacemi o vyhledaných doménách a výsledcích 
• Klientská část, tzn. uživatelské rozhraní webového charakteru pro zobrazování výsledků 

vyhledávání (statistické údaje) s možností doplňování údajů o provozovateli 

Obě nabídky dodavatelů obsahují funkce nad rámec poptávky RRTV s tím, že dodavatel Filip Huněk 
nabízí podstatně širší funkcionalitu - především existence databáze projektu s klientskou částí může 
být velmi přínosná pro potřeby RRTV z důvodů možnosti vlastní údržby, reportování (i zpětně) a 
komfortního ovládání více uživateli (nikoliv pouze pravidelné reportování formou emailu). 

Zpracoval: Jan Setina, DiS. (odborný referent Úřadu RRTV za oblast IT) 
V Praze dne 12.10.2010 C 
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Zápis z jednání 

Dne 14. října 2010 byly za přítomnosti: 

Ing. Petra Bartoše, vedoucího Úřadu Rady 
Mgr. Zdeňka Malacha, vedoucí Odboru nelineárních služeb 
Bc. Michaely Bahounkové, ředitelky Provozního odboru 

Vyhodnoceny nabídky na Pořízení monitorovacího SW za účelem monitoringu obsahu 
audiovizuálních služeb na vyžádání (AVMS nv). 

Posuzovány byly: 

a) nabídková cena 

b) vhodnost nabízeného technického řešení (Posudek vypracovaný odborným referentem Úřadu 
RRTV za oblast IT je přílohou tohoto zápisu) 

Nabídková cena 

Nejnižší cenu měla nabídka společnost EXPECT - IT 189 600 Kč 

Vhodnost nabízeného technického řešení 
Nabídka pana Filipa Huňka po technické stránce vyhovuje požadavkům ze strany zadavatele. 

Nabídka společnosti EXPECT - IT nabízí pouze omezený způsob monitoringu obsahu A V M S nv. bez 
zajištění dlouhodobé bezúdržbové funkcionality. 

Při zohlednění obou kritérií byla jako vítězná zvolena nabídka pana Filipa Huňka. 

Důvody: 
1) Primárním cílem je, aby SW umožnil monitoring AVMS nv. , dle požadavků RRTV a zajistil 

relevantní výstupy pro další činnosti ONS. 
2) Technické řešení společnosti EXPECT - I T není schopno garantovat korektní výstupy, 

vyhledávám poskytovatelů služeb bude navíc značně omezené 
3) Nabídka společnosti EXPECT — IT nezaručuje dodání komplexního řešení, náklady na údržbu 

pro příští roky nejsou vyčísleny 
4) Nabídka Filipa Huňka i přes vyšší cenu splňuje zadané požadavky, navíc zde nejsou 

požadavky na servisní úpravy a zásahy do dalších let, což rozdíl mezi oběma cenovými 
nabídkami do značné míry snižuje. 

Na základě výše uvedené jsou pověřeni: 

Mgr. Zdeněk Malach - informováním neúspěšných zájemců o výsledku veřejné zakázky 
Bc. Michaela Bahounková - jednáním o smlouvě s předkladatelem vítězné nabídky 

V Praze dne 14. října 2010 

Ing. Petr Bartoš 

Mgr. Zdeněk Malach 

Bc. Michaela Bahounková 
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Zápis z jednání 

Dne 11. října 2010 byly za přítomnosti: 

Ing. Petra Bartoše, vedoucího Úřadu Rady 
Mgr. Zdeňka Malacha, vedoucí Odboru nelineárních služeb 
Bc. Michaely Bahounkové, ředitelky Provozního odboru 

posuzovány došlé cenové nabídky na Pořízení monitorovacího SW za účelem monitoringu obsahu 
audiovizuálních služeb na vyžádání. 

Z oslovených dodavatelů předložili své nabídky do požadovaného termínu: 

• Společnost EXPECT - IT, s.r.o., IČ 26966603, se sídlem Sibiřská 43, 621 00 Bmo 
• Jan Pravda, IČ. 86574272, se sídlem Kamelova 3270/2, 10600 Praha 10 
• Filip Huněk, IČ 74601105, se sídlem Hněvkovského 13 76/10, 149 00 Praha 4 

Při porovnání předložených nabídek byla z důvodu vysokých finančních nákladů (které by navíc 
znamenaly zatížení rozpočtu RRTV i pro příští roky) a neadekvátnosti nabízeného řešení 
k požadované specifikaci vyřazena nabídka pana Jana Pravdy. 

Hodnocení nabídek dle stanovených kritérií 

Nabídková cena 

Nabídka společnosti EXPECT - IT byla cenové nejvýhodnější (konečná cena 189 600 Kč). 

Konečná cena nabídky pana Filipa Huňka byla 380 000 Kč. 

Konečná cena nabídky pana Jana Pravdy byla 600 000 Kč + náklady údržby 72 000 Kč/rok 

Vhodnost nabízeného řešení pro potřeby zadavatele 

Posouzením nabízených technologických řešení byl pověřen odborný referent Úřadu RRTV za oblast 
IT - Jan Setina, DiS. Termín splnění úkolu byl stanoven na 13. října 2010. 

V Praze dne 11. října 2010 

Mgr. Zdeněk Malach 

Ing. Petr Bartoš 

Bc. Michaela Bahounková 
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SMLOUVA O PŘEVODU OMEZENÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV K UŽITÍ 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Se sídlem v Praze 2, Skřetova 44/6, PSČ 120 21 

IČ: 452 51 002, DIČ: neplátce DPH 
zastoupená: Petrem Bartošem - vedoucím Úřadu 

(dále jen „Zákazník") 

Teramos Audio s.r.o. 
se sídlem Melounová 520/4, 120 00 Praha 2 - Nové Město 

IČ: 28608828, DIČ: neplátce DPH 
zastoupená: Miroslavem Slugeněm, jednatelem, rodné číslo: 8403277256 

(dále jako „Autor") 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo 
jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba jiné osoby. 

1. Pojem „Software" označuje počítačový program „Teramos - modul rozšířené analýzy 
audio záznamů" chápané jako dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu 
autorském (autorský zákon) ve znění novelizací pozdějšími zákony. 

2. Pojem „související materiály" označuje všechny návody a popisy dodávané Autorem v 
elektronické (nebo i jiné) formě k Software a tvořící programově technickou 
dokumentaci. 

3. Pojem „Licence" označuje převod omezených majetkových práv k užití Software 
Zákazníkovi. Licence je chápána jako nevýhradní Licence podle autorského zákona. 

4. Pojmy „upgrade", "update" označují Licence na aktualizované verze Software 
poskytované Zákazníkovi za zvýhodněné ceny. 

5. „Odměna" je cena Software obsažená v cenové nabídce Autora. 

1. Autor poskytuje Zákazníkovi na základě uzavření této smlouvy Licenci na neomezenou 
dobu (dále jen „Licenční doba"). Pokud není sjednáno jinak, Licenční doba se počítá od 
okamžiku zaplacení Odměny za poskytnutí Licence. Poskytnutá Licence je nevýlučná a 
nepřenosná. 

2. Tato smlouva uděluje Zákazníkovi jistá omezená majetková práva k užití Softwaru. 
Všechna práva, která nejsou Zákazníkovi výslovně udělena v této smlouvě, mu 

a 

Článek I. - Definice základních pojmů 

Článek II. - Předmět smlouvy 

nepřísluší, 
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3. Přípustné použití Software: 
a) Instalovat Software na stálou paměťovou jednotku (např. pevný disk) počítače. 
b) Používat v libovolné době Software více současně pracujícími uživateli. 
c) Měnit, zpětně překládat, dekompilovat, nebo disassemblovat Software, nebo jeho 

části 
d) Užívat Software po dobu, po kterou bude koncový uživatel dodržovat podmínky a 

ustanovení licenční smlouvy. 

4. Nepřípustné použití Software: 
a) Provádět pronájem, leasing, sublicence, zapůjčení nebo převod Softwaru, kopií 

Softwaru, souvisejících materiálů nebo práv vyplývajících z této smlouvy. 
b) Prodej Software bez platné smlouvy s autorem nebo autorizovaným distributorem. 
c) Odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky (copyright), název autora nebo 

název Software. 

5. Software je dodáván na distribučním nosiči dat (např.: CD, DVD) včetně zdrojových 
kódů. 

Článek III. - Odměna 

1. Odměna za poskytnutí Licence je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 784 799,-
Kč (slovy: sedmsetosmdesátčtyřiticícsedmsetdevadesátdevět). Tato cena je konečná a 
jsou v ní zahrnuty veškeré náklady související s poskytnutím Licence, její instalací a 
proškolením pracovníků Zákazníka. Odměna bude Zákazníkem uhrazena v termínech 
dle ujednání či. IV. této smlouvy. 

Článek IV. - Termíny plnění smlouvy a úhrady ceny 

1. Autor se zavazuje dodat Software do termínu požadovaným Zákazníkem, tj. do 30. 
listopadu 2010. 

2. Testovací provoz, ve kterém bude probíhat odstranění případných nedostatků SW, tak 
aby jeho funkce byly v souladu s požadavky Zákazníka dle projektově programové 
dokumentace, bude probíhat po dobu nejdéle 10 pracovních dnů. 

3. Zákazník je povinen na základě testování Softwaru Autora neprodleně informovat o 
všech nedostatcích a připomínkách. 

4. Po skončení testovacího provozu bude vyhotoven Předávací protokol, na jehož základě 
získá Zákazník právo disponovat se Softwarem v souladu s ujednáními této smlouvy. 

5. Zákazník se zavazuje, že Autorovi uhradí Odměnu za provedení díla takto: 
a) část ceny ve výši 70 % z celkové částky Odměny stanovené v článku III. ve 

prospěch účtu Autora na základě zálohové faktury vystavené Autorem, a to 
nejpozději do 14 dnů od doručení. 

b) Zbylá část Odměny ve výši 30% z celkové částky Odměny stanovené v článku III. 
ve prospěch účtu Autora do 14 dnů po podpisu Předávacího protokolu. 

c) Veškeré platby budou realizovány na základě Autorem vystavených faktur -
daňových dokladů. Pokud vystavená faktura nebude splňovat náležitosti daňového 
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dokladu, je ji objednatel oprávněn vrátit Autorovi bez proplacení zpět. V tomto 
případě přestává běžet stávající lhůta pro splatnost faktury s tím, že nová lhůta 
počíná běžet okamžikem vystavení a odeslání nové faktury splňující náležitosti 
daňového dokladu. 

Článek V. - Záruka 

1. Autor zaručuje, že Software pracuje v souladu s jeho popisem (projektově programovou 
dokumentací) obsaženým v souvisejících materiálech. 

2. Autor si vyhrazuje právo provádět úpravy a testování programu po dobu tří měsíců od 
poslední změny zákonů, vyhlášek nebo formulářů (v jejímž důsledku je nutno provést 
úpravy v programu). Zákazník je srozuměn s tím, že po uvedenou dobu může program 
vykazovat zvýšenou míru nestandardního chování a že tento jev je běžnou součástí 
vývojového procesu. 

3. Záruka je poskytovaná pouze v případě, že program bude provozován v souladu s 
doporučením Autora, tato doporučení obdrží Zákazník jako součást souvisejících 
dokumentů v písemné podobě. 

4. Pokud během 24 měsíců ode dne uhrazení Odměny Zákazník zjistí chování Software, 
které odporuje popisu v souvisejících materiálech, předá Autorovi přesný popis zjištěné 
závady. V případě, že závada byla závažného charakteru, tj. její projev vede k 
chybnému provádění operací (odporující jejich popisu v souvisejících materiálech) a 
tento projev nelze žádným postupem na úrovni koncového uživatele odstranit, pak bude 
bezplatně prostřednictvím internetu zpřístupněna opravená verze programu. Toto je 
jediné časově omezené záruční plnění vyplývající Autorovi z této smlouvy. 

Článek VI. - Aktualizace 

1. Pravidelné aktualizace Softwaru budou prováděny 2 x ročně. Konečná cena roční 
aktualizace je v souladu s nabídkovou cenou 48 800 Kč. 

2. Pravidelné aktualizace nejsou pro Zákazníka povinné a Zákazník je může odmítnout. I 
bez provedení pravidelných aktualizací musí být stávající funkčnost Softwaru 
zachována. 

3. Veškeré další požadavky nad rámec pravidelných aktualizací nejsou předmětem této 
smlouvy a vždy budou řešeny zvláštní smlouvou či objednávkou. 

Článek VII. - Platnost smlouvy, výpověď a odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na 
dobu neurčitou. 

2. Platnosti smlouva pozbývá automaticky okamžikem, kdy Zákazník učiní cokoli v rozporu 
s ustanoveními této smlouvy. V tomto případě je Zákazník povinen okamžitě ukončit 
používání Software. 
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3. Software nelze vracet, neboť se nejedná o běžné zboží a Zákazník si jej nekoupil. 
Jediné, co si kupuje, je právo k užití tohoto Software (Licenci) vyjádřený smlouvou, s níž 
souhlasí rozpečetěním obálky s distribučním nosičem, nebo provedením úhrady za 
převod Licence (co nastane dříve). Smlouva neumožňuje její jednostranné vypovězení. 

1. Před uzavřením této smlouvy seznámil Autor Zákazníka se všemi právy a povinnostmi, 
které pro něho z této smlouvy vyplývají. 

2. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a 
informacích, které se dozví nebo se kterými přijdou do styku v souvislosti s uzavřením 
této smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden stejnopis s platností 
originálu obdrží Autor a jeden stejnopis s platností originálu obdrží Zákazník. 

4. Obě strany zúčastněné na této smlouvě tímto prohlašují, že jim nejsou známy žádné 
překážky nebo skutečnosti, které by bránily jejímu platnému uzavření a stvrzují její 
obsah svými níže připojenými vlastnoručními podpisy, prezentujícími smluvní souhlas. 

V Praze dne 1. října 2010 

Článek VIII. - Závěrečná ujednání 

Rada pro rozl Teramos Audio s.r.o. 
Miroslav Slugeň 
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Zápis z jednání 

Na základě Žádosti o rezervaci rozpočtových prostředků na pořízení monitorovacího SW 
bylo rozhodnuto, že vzhledem ke specifickému charakteru poptávané služby bude oslovena 
společnosti Teramos Multimedia a.s. 

Služeb společnosti Teramos Multimedia a.s. Rada dlouhodobě využívá při komplexním 
monitoringu rozhlasového vysílání. Data a záznamy, která má Rada k dispozici, by tak mohly 
posloužit jako základna pro následnou analýzu a to bez dodatečných finančních nákladů na 
jejich úpravu do požadovaného formátu. 

Pro vytvoření přehledu o alternativních nabízených službách na trhu byla oslovena 
společnost Admosphere, s.r.o., IČ: 28433360, se sídlem Praha 3, Českobratrská 1/2778, PSČ 13000, 
její nabídka byla nevyhovující z těchto důvodu: 

• Primárním zákazníkem společnosti jsou mediální a reklamní agentury, tedy možní 
účastníci řízení o pokutách 

• Informace o rozhlasových obchodních spotech byly získány na základě agenturních 
dat, teprve druhotně a s nižší mírou spolehlivosti byly samotné spoty nahrávány, a to 
pouze na úrovni národní reklamy 

• Velká část údajů a z nich vyplývajících statistik neodpovídala potřebám Rady, takže 
zakoupení tohoto SW v jednom balíku by znamenalo zbytečné pořízení také 
informací, které nespadají do působnosti Rady 

• Součástí nákladů na zakoupení tohoto SW by byly také náklady na další 
zprostředkující SW (Yetti) 

Jednání se zúčastnili: 

Ing. Petr Bartoš, vedoucí Úřadu Rady 
Mgr. František Čunderlík, vedoucí Oddělení rozhlasového vysílání 

Na jednání byli pověření: 

Mgr. František Čunderlík 

oslovením společnosti Teramos Multimedia a.s. 

V Praze dne 21.9.2010 

Ing. Petr Bartoš 

Mgr. František Čunderlík 
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SOFTWARE 

IE 3ACH 

Smlouva uzavřená podle §269 odst. 2 obchodního zákoníku 
o svolení k užívání počítačových programů 

(dále jen licenční smlouva) 

mezi smluvními stranami: 
1. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

se sídlem: Skřetova 44/6,120 21 Praha 2 
IČ: 45251002 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, předsedou úřadu 
(dále jen „nabyvatel licencí") 

2. L E R A C H , s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
56263 
se sídlem: Národních hrdinů 73,190 12 Praha 9 
IČ: 25629999 
DIČ: CZ25629999 
zastoupená: Jakubem Vidnerem, na základě plné moci 
bankovní spojení: HVB Czech Republic 
číslo účtu: 46728777/2700 
(dále jen „poskytovatel") 

I . 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je poskytnutí svolení k užívání počítačového programu „Yetti" ve 
verzi pro rok 2011 na 4 počítačích (dále jen licence), a to v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou na období od 1. 12. 2010 do 31.12. 2011. 

Součástí licencí je kromě samotného souhlasu k užívání programů i jejich 
dodání, průběžný poradenský servis a školení. Tato licenční smlouva slouží zároveň jako 
doklad o oprávněnosti užívání programů. Toto právo není přenosné z nabyvatele licencí na 
jiné osoby. 

I I . 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel licencí se zavazuje zajistit za spolupráce s nabyvatelem licencí zprovoznění 
programů v objektu jeho sídla nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení smlouvy 
podepsané nabyvatelem licencí. 

2. Poskytovatel licencí zapůjčí nabyvateli licencí hardwarové klíče s nastavenou licenční 
dobou. Nabyvatel licencí se zavazuje tyto hardwarové klíče vrátit poskytovateli licencí 
neprodleně po ukončení této smlouvy. 
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3. Nebudou-li programy dodány ve lhůtě stanovené v bodu 1 tohoto článku nebo budou-li 
programy vykazovat neodstranitelné vady, je nabyvatel licencí oprávněn od smlouvy 
okamžitě odstoupit. 

4. Poruší-li poskytovatel licencí závazky vyplývající ze smlouvy, poskytne mu nabyvatel 
licencí dodatečnou lhůtu k odstranění nedostatků plnění. Po marném uplynutí této lhůty je 
nabyvatel licencí oprávněn od smlouvy odstoupit, a to buď zcela, nebo v části smlouvy 
týkající se vadného plnění. Totéž právo má poskytovatel licencí v případě nezaplacení 
ceny licencí nabyvatelem licencí dle článku III. této smlouvy. 

5. Nabyvatel licencí se zavazuje nezasahovat do programů, podle svých možností bránit 
jejich neoprávněnému užívání a nešířit je mezi třetí osoby. Zároveň se nabyvatel licencí 
zavazuje podrobit se na požádání poskytovatele licencí kontrole způsobu užívání 
programů. 

6. Nabyvatel licencí má právo na konzultace s poskytovatelem licencí. V případě návrhů na 
drobné úpravy v software budou tyto provedeny, po zvážení poskytovatelem licencí, 
bezplatně. V případě požadavků větších úprav (zejména exkluzivních), připraví 
poskytovatel licencí nabyvateli licencí doplňující cenovou nabídku. 

I I I . 
Cena licencí a platební podmínky 

1. Za poskytnutí licencí dle článku I. této smlouvy zaplatí nabyvatel licencí poskytovateli 
licencí cenu 54 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Poskytovatel licencí na danou částku (viz bod 1 tohoto článku) vystaví daňový 
doklad (dále jen „fakturu") se splatností: cena ve výši 54 000,- Kč plus DPH v celé 
výši za zdanitelné plnění do 21 dnů ode dne vystavení faktury. 

3. Nabyvatel licencí se zavazuje tuto fakturu zaplatit. Lhůta pro splatnost faktury se 
stanovuje na 21 dnů od jejího vystavení a okamžikem splnění závazku se rozumí připsání 
na účet poskytovatele licencí. V případě prodlení s placením se nabyvatel licencí zavazuje 
uhradit poskytovateli licencí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý 
den prodlení. 

IV. 
Převod práv 

1. Poskytovatel licencí převádí na nabyvatele licencí nevýhradní právo k užití programů pro 
vlastní provozní potřeby po dobu licenční doby. 

2. Poskytovatel licencí prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k převodu práv v rozsahu podle 
předchozího bodu tohoto článku. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně a po vzájemné 
dohodě obou smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu. 
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4. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce od doručení výpovědi. 

5. Odstoupení od smlouvy se řídí obchodním zákoníkem. 
6. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy a jakékoli informace, které se smluvní 

strany dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy, jsou důvěrné a nesmějí být bez 
výslovného souhlasu druhé smluvní strany sdělovány třetím osobám. 

V Praze dne l V 

poskytovatel licencí 

LERACH s.r.o. 
Národních hrdinů 73 

190 12 PRAHA 9 
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Smlouva uzavřená podle §269 odst. 2 obchodního zákoníku 
o svolení k užívání počítačových programů 

(dále jen licenční smlouva) 

mezi smluvními stranami: 
1. CR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 

se sídlem: Skřetova 44/6,120 00 Praha 2 
IČ: 45251002 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucímÚřadu Rady 
(dále jen „nabyvatel licencí") 

2. LERACH, s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
56263 
se sídlem: Národních hrdinů 73,190 12 Praha 9 
IČ: 25629999 
DIČ: CZ25629999 
zastoupená: Jakubem Vidnerem, na základě plné moci 
bankovní spojení: HVB Czech Republic 
číslo účtu: 46728777/2700 
(dále jen „poskytovatel") 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je poskytnutí svolení k užívání počítačového programu „Yetti" ve 
verzi pro rok 2012 na 4 počítačích (dále jen licence), a to v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou na období od 1.1.2012 do 31.12. 2012. 

Součástí licencí je kromě samotného souhlasu k užívání programů i jejich 
dodání, průběžný poradenský servis a školení. Tato licenční smlouva slouží zároveň jako 
doklad o oprávněnosti užívám programů. Toto právo není přenosné z nabyvatele licencí na 
jiné osoby. 

II . 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Poskytovatel licencí se zavazuje zajistit za spolupráce s nabyvatelem licencí zprovoznění 
programů v objektu jeho sídla nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení smlouvy 
podepsané nabyvatelem licencí. 

2. Poskytovatel licencí zapůjčí nabyvateli licencí hardwarové klíče s nastavenou licenční 
dobou. Nabyvatel licencí se zavazuje tyto hardwarové klíče vrátit poskytovateli licencí 
neprodleně po ukončení této smlouvy. 
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3. Nebudou-Ii programy dodány ve lhůtě stanovené v bodu 1 tohoto článku nebo budou-li 
programy vykazovat neodstranitelné vady, je nabyvatel licencí oprávněn od smlouvy 
okamžitě odstoupit. 

4. Poruší-li poskytovatel licencí závazky vyplývající ze smlouvy, poskytne mu nabyvatel 
licencí dodatečnou lhůtu k odstranění nedostatků plnění. Po marném uplynutí této lhůty je 
nabyvatel licencí oprávněn od smlouvy odstoupit, a to buď zcela, nebo v části smlouvy 
týkající se vadného plnění. Totéž právo má poskytovatel licencí v případě nezaplacení 
ceny licencí nabyvatelem licencí dle článku III. této smlouvy. 

5. Nabyvatel licencí se zavazuje nezasahovat do programů, podle svých možností bránit 
jejich neoprávněnému užívání a nešířit je mezi třetí osoby. Zároveň se nabyvatel licencí 
zavazuje podrobit se na požádání poskytovatele licencí kontrole způsobu užívám 
programů. 

6. Nabyvatel licencí má právo na konzultace s poskytovatelem licencí. V případě návrhů na 
drobné úpravy v software budou tyto provedeny, po zvážení poskytovatelem licencí, 
bezplatně. V případě požadavků větších úprav (zejména exkluzivních), připraví 
poskytovatel licencí nabyvateli licencí doplňující cenovou nabídku. 

III. 
Cena licencí a platební podmínky 

1. Za poskytnutí licencí dle článku I. této smlouvy zaplatí nabyvatel licencí poskytovateli 
licencí cenu 55 000,- Kč (slovy: padesát pět tisíc korun). Cena je uvedena bez DPH. 

2. Poskytovatel licencí na danou částku (viz bod 1 tohoto článku) vystaví daňový 
doklad (dále jen „fakturu") se splatností: cena ve výši 55 000,- Kč plus DPH v celé 
výši za zdanitelné plnění do 21 dnů ode dne vystavení faktury. 

3. Nabyvatel licencí se zavazuje tuto fakturu zaplatit. Lhůta pro splatnost faktury se 
stanovuje na 21 dnů od jejího vystavení a okamžikem splnění závazku se rozumí připsání 
na účet poskytovatele licencí. V případě prodlení s placením se nabyvatel licencí zavazuje 
uhradit poskytovateli licencí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý 
den prodlení. 

4. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum uvedené na předávacím protokolu. 

IV. 
Převod práv 

1. Poskytovatel licencí převádí na nabyvatele licencí nevýhradní právo k užití programů pro 
vlastní provozní potřeby po dobu licenční doby. 

2. Poskytovatel licencí prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k převodu práv v rozsahu podle 
předchozího bodu tohoto článku. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně a po vzájemné 
dohodě obou smluvních stran. 
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2,. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, po jednom pro každou smluvní stranu. 
4. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce od doručení výpovědi. 
5. Odstoupení od smlouvy se řídí obchodním zákoníkem. 
6. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy a jakékoli informace, které se smluvní 

strany dozvědí v souvislosti s plněním smlouvy, jsou důvěrné a nesmějí být bez 
výslovného souhlasu druhé smluvní strany sdělovány třetím osobám. 

V Praze dne fa tf. M 

poskytovatel licencí 

LE 
Náic-i hrdinů 73 

190 lz PRAHA 9 

1 s.r.o. 
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