STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , 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 a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 14/1
Schválení technické podpory a maintenance software FISO
Stručný obsah: Rada města je tímto materiálem požádána o schválení zajištění technické podpory
a maintenance software FISO, společnosti AQE advisors, a.s. Tento software využívá ekonomický
odbor při tvorbě rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, pro průběžné vyhodnocení plnění
různých příjmů a výdajů a cash-flow např. sdílených daní. Tento materiál je současně žádostí o
schválení výjimky ze směrnice rady města č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek – kap. 7, čl. 7.12
(Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od 1. 1. 2020.

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení: Schválení zajištění technické podpory a maintenance software FISO a žádost o
schválení výjimky ze směrnice rady města č. 3 RM - Zadávání veřejných zakázek
- kap. 7, článek 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města)
Zpracoval:

Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena
zastupováním vedoucího odboru ekonomiky

Projednáno s:

Ing. Zbyňkem Karbanem, statutárním náměstkem primátora pro ekonomiku a
majetkovou správu
Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřní správy

Předkládá:

Hrbková Hana, Ing. - vedoucí oddělení poplatků a pohledávek, pověřena
zastupováním vedoucího odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. zajištění technické podpory a maintenance software FISO,
2. finanční náklady spojené se zajištěním technické podpory a maintenance software FISO ve
výši 49.500 Kč bez DPH ročně,
3. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM - Zadávání veřejných zakázek statutárním
městem Liberec v souladu s kap. 7, čl. 7.12 – Všeobecná výjimka pro radu města, na
zajištění technické podpory a maintenance software FISO,
4. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti AQE advisors, a.s, IČ: 26954770, se
sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno,
5. uzavření smlouvy na zajištění technické podpory a maintenance software FISO se
společností AQE advisors, a.s, IČ: 26954770, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00
Brno s cenou ve výši 49.500 Kč bez DPH ročně, dle přílohy č. 1,
6. financování nákladů spojených se zajištěním technické podpory a maintenance software
FISO z rozpočtu odboru vnitřních věcí (oddělení informatiky a řízení procesů).
ukládá
zajistit uzavření smlouvy na technickou podporu a maintenance software FISO se
společností AQE advisors, a.s, IČ: 26954770, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00
Brno na dobu neurčitou.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru vnitřních věcí
T: 30.06.2020
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Důvodová zpráva
Rada města je tímto materiálem požádána o schválení zajištění technické podpory a maintenance
software FISO, společnosti AQE advisors, a.s. Tento software využívá ekonomický odbor při tvorbě
rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, pro průběžné vyhodnocení plnění různých příjmů a výdajů a
cash-flow např. sdílených daní. Tento materiál je současně žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady
města č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek – kap. 7, čl. 7.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s
účinností od 1. 1. 2020.
Výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek:
Program FISO je autorský produkt společnosti AQE advisors, a.s. rozšiřuje a doplňuje ekonomický
systém Ginis o další důležité funkce (např. meziroční porovnání, různé filtry, analytické pohledy atd.),
čímž usnadňuje tvorbu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu a poskytuje vhodnější výstupy pro
různé analýzy pro vedení města. Tento program využíváme ve spolupráci s AQE při tvorbě rozpočtu,
střednědobého výhledu rozpočtu, pro průběžné vyhodnocení plnění různých příjmů a výdajů a cash-flow
např. sdílených daní.
Program FISO tedy poskytuje městu pomoc při zpracování různých rozpočtových záležitostí s využitím
datových výstupů Ginis, a po zpracování pomocí SW FISO je prováděn zpětný převod do formátu
Ginis, např. nahrání schváleného rozpočtu. Do budoucna plánujeme zpracovávat s pomocí FISO
rozpočtová opatření.
Finanční náklady na pokrytí navrhovaného řešení:
Cena za zajištění technické podpory a maintenance software FISO je 49.500 Kč bez DPH ročně.
Finanční krytí zajištění technické podpory a maintenance software bude prováděno z rozpočtu odboru
vnitřních věcí (oddělení informatiky a řízení procesů).

Přílohy:
Priloha_1_FISO_Smlouva
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SMLOUVA
o udržování počítačového programu FISO
č. 2020-001
uzavřená zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012,
občanský zákoník, mezi
AQE advisors, a. s., IČ: 269 54 770, DIČ: CZ26954770,
Třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno,
zastoupena Ing. Janem Havránkem, Ph.D., statutárním ředitelem společnosti - pro
věci smluvní,
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-2267200297/0100, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod č. B 4997 dále jen
„Dodavatel"
a
Statutární město Liberec, IČ: 00262978, DIČ: CZ 00262978,
Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec,
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města,
Ve věcech smluvních Ing. Martinem Čechem, tajemníkem,
Ve věcech plnění smlouvy Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru vnitřních věcí
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 27-1477660297/0100, dále jen
„Objednatel"
(dále také jako „smluvní strany")

1. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je závazek Dodavatele udržovat software FISO. Specifikace
Produktu je přílohou Smlouvy č. 2016-001 o poskytnutí počítačového programu
FISO uzavřené mezi smluvními stranami dne 30. 11. 2016.
1.2 V rámci udržování Produktu poskytne Dodavatel:
■ formou upgrade doplňky, změny a úpravy programu, které po dobu platnosti
smlouvy vyplynou z vývoje programu nebo uživatelských požadavků objednatele
■ formou upgrade doplňky, změny a úpravy programu, které po dobu platnosti
vyplynou z běžných legislativních změn předpisů
■ základní e-mailovou a telefonickou podporu
2. Cenové a platební podmínky
2.1 Cena je stanovena jako smluvní. V uvedené ceně není zahrnuta aktuální sazba daně
z přidané hodnoty. Sazba DPH bude stanovena dle platných právních předpisů v
době vystavení faktury.
2.2 Cena za plnění ve specifikaci dle bodu 1.2 této smlouvy činí:
Roční udržovací poplatek (bez modulu PO *) cena bez DPH = 49 500,- Kč *)
Modul PO slouží ke zpracování dat Příspěvkových organizací
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2.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Dodavateli cenu za udržování
Produktu dle článku 2.2 na základě faktury vystavené Dodavatelem. Faktura musí
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními
předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané
náležitosti, je Odběratel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Dodavateli k doplnění;
po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta k jejímu proplacení.
2.4 Udržovací poplatek podle článku 2.2 Smlouvy Objednatel hradí každoročně ve dvou
stejných splátkách. První splátka ve výši 24 750 Kč bez DPH bude uhrazena
Objednavatelem vždy do 28. února, druhá splátka ve stejné výši bude uhrazena
Objednavatelem vždy do 31. července na základě faktury vystavené Dodavatelem.
V roce 2020 Objednatel uhradí částku 24 750 Kč bez DPH po podpisu smlouvy.
2.5 Splatnost faktur činí 20 dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury
Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn
dnem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Dodavatele. Při nedodržení
splatnosti úhrady se Objednatel vystavuje možnosti placení úroku z prodlení ve výši
0,05% za každý den prodlení.
2.6 Touto smlouvou nejsou pokryty rozšiřující či individuální, jednorázové či opakující se
konzultace, odborné zásahy do dat v databázi a navazující činnosti, tvorba šablon,
map a případné úpravy aplikace dle individuálních požadavků Objednatele. Tyto je
možné objednat samostatně. Jejich ceny jsou stanoveny jako hodinové. Kalkulace
jsou prováděny dodavatelem na základě Objednatelem požadovaných činností.
2.7 Případná změna ceny bude řešena dodatkem k této smlouvě.
3. Platnost smlouvy
3.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3.2 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
4. Ukončení smlouvy
4.1 Smlouvu lze ukončit:
4.1.1 Písemně, na základě dohody smluvních stran.
4.1.2 Výpovědí smlouvy kterékoli ze stran. Výpovědní lhůta je tři měsíce a začíná
běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně.
4.2 Zánikem nebo zrušením Smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, smluvní
pokutu a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran, nebo
vzhledem ke své povaze, mají trvat i po ukončení Smlouvy.
5. Doložky
5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které
jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...)
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a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů
je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
5.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §
6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností
této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez
právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí
jeho přijetí.
6. Závěrečná ustanovení
6.1 Uzavření smlouvy s výše uvedeným předmětem plnění bylo schváleno Radou města
dne 16. 6. 2020, usnesením č. …….
6.2 Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v
souvislosti s výkonem činnosti pro Objednatele podle této smlouvy dověděl. Tato
povinnost trvá i po ukončení činnosti podle této smlouvy.
6.3 Dodavatel je vlastníkem všech softwarových práv, které vznikly na základě této
smlouvy.
6.4 Dodavatel odpovídá Objednateli za právní bezvadnost Produktu, kterou se rozumí,
že užitím Produktu Objednatelem v rozsahu sjednaném touto smlouvou:
6.3.1nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob,
6.3.2nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob,
např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré
pověsti právnických osob,
6.3.3nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
6.5 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky,
signovanými zástupci obou smluvních stran.
6.6 Všechny ostatní právní vztahy výslovně neřešené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 121/2000 Sb.
autorský zákon a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
6.7 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení.

V Brně, dne:

V Liberci, dne:

……………………………………………..

……………………………………………………..

Ing. Jan Havránek, Ph.D.
statutární ředitel společnosti
„za dodavatele“

Ing. Martin Čech
tajemník
„za objednatele“
3

