
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
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ze dne  28.6.2021 

ke schválení Smluv o poskytování poradenské činnosti a k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy              
v kap. 09 v roce 2021 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informace obsažené v důvodové zprávě 

I I .   s c h v a l u j e  

1.  smlouvy o poskytování poradenské činnosti dle přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto 
usnesení 

2.  úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů v kap. 09 INI MHMP dle přílohy č. 4 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  MHMP - IAP MHMP 

1.  uzavřít Smlouvu o poskytování poradenské činnosti dle bodu II.1. tohoto 
usnesení uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení s městskou organizací 
Operátor ICT, a.s 

Termín: 30.6.2021 



2.  MHMP - INI MHMP 

1.  uzavřít Smlouvu o poskytování poradenské činnosti dle bodu II.1. tohoto 
usnesení uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení s městskou organizací 
Operátor ICT, a.s 

Termín: 30.6.2021 

3.  MHMP - PRI MHMP 

1.  uzavřít Smlouvu o poskytování poradenské činnosti dle bodu II.1. tohoto 
usnesení uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení s městskou organizací 
Operátor ICT, a.s 

Termín: 30.6.2021 

4.  MHMP - ROZ MHMP 

1.  realizovat rozpočtové opatření dle bodu II.2. tohoto usnesení 

Termín: 29.6.2021 
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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1617 ze dne 28. 6. 2021 

 
 
 
 

 

Smlouva o poskytování poradenské činnosti 

 

S m l u v n í   s t r a n y: 

 

Operátor ICT, a.s. 

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

společnost vedená pod spisovou značkou B 19676 u Městského soudu v Praze 

zastoupená **** *******, předsedou představenstva, a **** ******* místopředsedou 

představenstva 

IČO: 02795281 

DIČ: CZ02795281 

jako poradce (dále jen „poradce“) 

Číslo smlouvy poradce: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

a 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru informatických aplikací MHMP 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

jako klient (dále jen „klient“) 

Číslo smlouvy klienta: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování poradenské 

činnosti (dále též „smlouva“) dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „ObčZ“) s následujícím obsahem: 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Klient a poradce prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jejich orgány 

přijaly řádně rozhodnutí o uzavření této smlouvy a že jim nejsou známy žádné 

důvody, které by jim uzavření této smlouvy znemožňovaly. 

1.2 Poradce se tímto přihlašuje za účelem plnění této smlouvy k odbornému výkonu své 

činnosti dle § 5 odst. 1 ObčZ. Touto činností je technické poradenství v oblasti 

informatiky, informačních technologií a informačních systémů (IT a ICT), 

bezpečnosti v oblasti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. 



 

1.3 Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou 

smluvní stranu o skutečnostech, které jsou v odst. 1 tohoto článku definovány jako 

důvody bránící uzavření smlouvy, jakmile se o nich dozví. 

1.4 Poradce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vykonává podstatnou část své 

celkové činnosti ve prospěch klienta jakožto veřejného zadavatele ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „ZZVZ“), přičemž klient má v osobě poradce výlučná majetková práva a 

disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě poradce, 

čímž je splněn předpoklad dle ust. § 11 ZZVZ pro uplatnění tzv. vertikální 

spolupráce a v této souvislosti prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost 

tak, aby byly permanentně splněny tyto předpoklady pro uplatnění tzv. in-house 

výjimky dle aktuálních platných právních předpisů i právních předpisů budoucích, a 

to po celu dobu trvání smlouvy, dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změně 

relevantní právní úpravy. 

1.5 Poradce je oprávněn realizovat předmět smlouvy nebo jeho část prostřednictvím 

poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem klienta. Poradce odpovídá za 

poskytování služeb jednotlivými poddodavateli, jako by je poskytoval sám. 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je rámcová úprava poskytování vyhrazených služeb za 

podmínek dále stanovených. 

2.2 Poradce se tímto zavazuje klientovi poskytovat odbornou poradenskou činnost se 

zaměřením na ICT v oblasti: 

a) ekonomické, 

b) organizační, 

c) informačních technologií a informačních systémů (IT a ICT), bezpečnosti 

v oblasti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, 

d) projektového řízení jakéhokoliv ICT projektu organizovaného klientem, 

e) ochrany osobních údajů v rámci ICT projektů zajišťovaných pro klienta, 

f) veřejných zakázek ve smyslu jejich administrace a zpracování zadávacích 

dokumentací, 

(dále též „poradenství“), jakož i ve věcech, které s poradenstvím přímo souvisejí 

(dále též „služby“), a klient se zavazuje poradci za poradenství a služby hradit 

odměnu. 

2.3 Poradenství i služby budou poskytovány jako ad hoc služby poskytované na základě 

požadavků klienta (dále jen „Ad hoc služby“) učiněné postupem dle čl. 4 této 

smlouvy. 

2.4 Poradce se v rámci poskytování Ad hoc služeb zavazuje na vyžádání klienta zejména 

a) vypracovávat stanoviska, studie, posudky či analýzy týkající se různých aspektů 

projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných, včetně 

případných analýz zajištění bezpečnosti a ochrany fungování těchto projektů 

před zásahem třetích osob, 



 

b) vypracovávat podklady k materiálům týkajících se projektů organizovaných 

klientem nebo pro něho zajišťovaných, včetně vypracování návrhů nezbytných 

smluv, jejich změn a doplnění, 

c) poskytovat poradenství při řízení projektů organizovaných klientem nebo pro 

něho zajišťovaných či přímo řídit tyto projekty pro klienta, 

d) přímo řídit projekty systémů informačních technologií a zajištění funkčnosti 

těchto systémů informačních technologií sloužících k zajištění provozu projektů 

a funkčnosti systému těchto projektů, včetně přípravy projektového záměru, 

zajištění dohledu či výkon přímého dohledu nad realizací projektu informačních 

technologií sloužících k zajištění provozu a funkčnosti projektů organizovaných 

klientem nebo pro něho zajišťovaných a zajišťovat administrativu sloužící k 

vybudování a zajištění funkčnosti systému informačních technologií sloužících k 

zajištění provozu a funkčnosti systému těchto projektů, 

e) zajišťovat či zpracovávat administrativu či administrativní činnosti veřejných 

zakázek nutných pro zajištění fungování projektů organizovaných klientem nebo 

pro něho zajišťovaných a podílet se na jejich organizaci či tuto organizaci 

zajišťovat, 

f) poskytovat poradenství při zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky 

nutné pro zajištění fungování projektů či tuto zadávací dokumentaci, včetně 

související dokumentace, zpracovávat, 

g) zpracovávat dokumentaci poradenství, včetně zpracování dokumentace pro 

systém informačních technologií a informační systém fungování projektů 

organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných,  

h) poskytovat poradenství při jednání klienta se třetími osobami pro zajištění 

fungování projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných, 

včetně případné účasti na těchto jednáních či vedení těchto jednání za klienta na 

základě pověření klientem, 

i) poskytovat informace v oblasti poradenství dle této smlouvy klientovi, které 

umožní klientovi co nejvýhodnější zejména technologické, ekonomické, a 

systémové řešení fungování projektů organizovaných klientem nebo pro něho 

zajišťovaných, 

j) zpracovávat odpovědi na jiné dotazy klienta související s předmětem této 

smlouvy. 

 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění ze strany poradce dle této smlouvy je sídlo klienta, detašované 

pracoviště klienta na území hl. m. Prahy, příp. sídlo poradce, bude-li to pro plnění 

služeb možné a účelné. Plnění může být poskytováno na základě žádosti klienta na 

místě odlišném od sídla klienta, informuje-li o tom poradce v přiměřené době před 

poskytnutím plnění klient. Bude-li poskytováno plnění ze strany poradce dle této 

smlouvy mimo obec, kde je umístěno sídlo klienta, má poradce nárok na úhradu 

cestovních nákladů ve výši odpovídající částce cestovních náhrad poskytovaných v 

pracovněprávních vztazích zaměstnanci jeho zaměstnavatelem. 



 

3.2 Ad hoc služby budou poskytovány v termínech stanovených v dílčích objednávkách. 

 

4. Poskytování Ad hoc služeb 

4.1 Ad hoc služby definované touto smlouvou budou poskytovány na základě dílčích 

objednávek a akceptací, které musí obsahovat alespoň následující údaje: 

a) specifikace klientem požadovaných služeb a poradenství, 

b) předpokládaný časový, personální a jiný rozsah služeb a poradenství, 

c) uvedení případných závazných lhůt a termínů pro poskytnutí služby a 

poradenství, zejména v případě, kdy by plnění z těchto služeb a poradenství měl 

formu písemného díla dle odst. 4.10 této smlouvy. 

Poradce se zavazuje klientem zaslanou objednávku akceptovat či odmítnout ve lhůtě 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení poradci, a to prostřednictvím 

datové schránky. 

4.2 Nejmenší objednatelný rozsah Ad hoc služby pro jednotlivé Ad hoc služeb je 

stanoven jako 0,5 člověkodne práce příslušného odborníka, přičemž 1 člověkoden 

odpovídá 8 hodinám práce 1 osoby. Nejmenší účtovatelná jednotka pak je 1 

člověkohodina práce, tj. 1 hodina práce příslušného odborníka. 

4.3 Celkový objem objednaných Ad hoc služeb dle této smlouvy v jednom kalendářním 

roce nesmí překročit částku 15 mil. Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez 

DPH za jeden kalendářní rok. 

4.4 Objednávky budou zasílány písemně či elektronicky prostřednictvím oprávněných 

osob uvedených v čl. 9 této smlouvy. Poradce ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

objednávky zašle klientovi písemnou akceptaci této objednávky, nebo písemně v této 

lhůtě sdělí své výhrady, pro které nelze plnění dle objednávky realizovat, a to 

zejména liší-li se objednávka od konečné nabídky poradce dle odst. 4.5 této smlouvy.  

4.5 Vystavení objednávky a procesu její akceptace dle předchozího odstavce této 

smlouvy bude předcházet poptávkové řízení, kdy písemně či elektronicky 

prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. 9 této smlouvy zašle klient 

poradci svou poptávku s dostatečně konkretizovaným předmětem plnění. Poradce 

nejdéle ve lhůtě 10 pracovních dní vyhotoví a odešle klientovi svou nabídku, kde 

uvede zejména faktory nezbytné pro zajištění plnění a cenu plnění. 

4.6 Poradce se zavazuje vést evidenci o veškerých Ad hoc službách poskytnutých 

klientovi dle této smlouvy (dále též „výkaz“). Poradce se zavazuje dle vyzvání 

klienta, jinak měsíčně, a to nejpozději do 15. dne ode dne ukončení příslušného 

kalendářního měsíce předložit klientovi výkaz za předchozí kalendářní měsíc, bez 

ohledu na to, zda a kdy bude klientovi předáno měsíční vyúčtování činnosti poradce. 

4.7 Výkaz bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) uvedení činnosti, kterou v rámci Ad hoc služeb poradce pro klienta vykonával, 

b) uvedení času, po který byla činnost poskytována, 

c) uvedení dne, kdy byla činnost poskytována, 

d) uvedení osob, které jednotlivé činnosti vykonávaly, 



 

e) uvedení podílu osob na jednotlivé činnosti, budou-li jednotlivé činnosti 

poskytovány více osobami ze strany poradce v jednom dnu. 

4.8 Klient je oprávněn do pěti dnů ode dne doručení výkazu, přičemž pro účely této 

smlouvy se den předání výkazu klientovi nepočítá, uplatnit písemně výhrady či 

připomínky k výkazu co do správnosti a úplnosti jeho obsahu. Neuplatní-li ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě k výkazu klient žádné výhrady či připomínky, má se za to, 

že s obsahem výkazu klient souhlasí. Uplatní-li klient k výkazu výhrady či 

připomínky co do správnosti a úplnosti jeho obsahu, nemůže být výkaz podkladem 

pro vyúčtování dle odst. 8.2 této smlouvy. V případě uplatnění výhrad či připomínek 

k výkazu jsou povinni klient a poradce určit za každou stranu jednu osobu, které 

povedou jednání za účelem odstranění výhrad či připomínek. 

4.9 Nepodaří-li se jednáním klienta a poradce odstranit výhrady či připomínky k výkazu 

jednáním zástupců obou smluvních stran dle poslední věty odst. 4.8 této smlouvy, 

může se obrátit každá ze smluvních stran na smírčí výbor, který se vytvoří ad hoc 

třemi zástupci za každou smluvní stranu. Předsedu smírčího výboru, který svolává 

členy výboru, určí vždy klient. Náklady spojené se zasedáním smírčího výboru nese 

ta smluvní strana, která požádala o vyjádření smírčí výbor. Navržení členové 

smírčího výboru musí být nezávislí na té smluvní straně, která je navrhla. Smírčí 

výbor je povinen vést jednání tak, aby došlo ke vzájemné dohodě smluvních stran. 

Dojde-li k dohodě smluvních stran, činnost smírčího výboru tím končí. V případě, že 

ani v průběhu jednání smírčího výboru se nepodaří dospět ke vzájemné dohodě, je 

povinen smírčí výbor vydat písemné vyjádření či stanovisko k projednávané věci, 

přičemž o obsahu stanoviska se rozhoduje hlasováním. Smírčí výbor pak rozhoduje 

prostou většinou hlasů všech členů výboru o písemném vyjádření se ke sporné situaci 

s tím, že každý člen smírčího výboru má jeden hlas. Nebude-li schváleno po 

hlasování členů smírčího výboru vyjádření či stanovisko k dané věci, činnost 

smírčího výboru tím končí. Obě smluvní strany se zavazují, že pokud bude přijato 

smírčím výborem písemné vyjádření či stanovisko k projednávané věci, budou toto 

vyjádření či stanovisko dobrovolně akceptovat, a to i za situace, kdy bude pro 

některou ze smluvních stran toto vyjádření či stanovisko nepříznivé, nebude-li zjevně 

nezákonné; tím není dotčeno ustanovení poslední věty. Ustanovení tohoto odstavce 

nebrání tomu, aby jakákoliv smluvní strana po vydání jakéhokoliv vyjádření či 

stanoviska smírčího výboru, nebo pokud smírčí výbor nevydá vyjádření či stanovisko 

do jednoho měsíce ode dne jmenování členů smírčího výboru, nepředložila spor k 

rozhodnutí soudu. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran bude považovat 

vzniklý spor za natolik zásadní, že nebude účelné zahajovat smírčí řízení, může 

předložit spor přímo k rozhodnutí soudu. 

4.10 Má-li být výsledkem jakéhokoliv poradenství či služby poradce pro klienta jakýkoliv 

materiál, dokument, analýza, stanovisko či jakýkoliv jiný podklad, je povinen 

poradce a umožnit klientovi v přiměřeném čase, aby se k těmto dokumentům 

vyjádřil. Neoznámí-li klient poradci do pěti dnů ode dne doručení konečné verze, 

nedomluví-li se na delší lhůtě, že s obsahem konečné verze nesouhlasí či neuplatní k 

této konečné verzi připomínky, má se za to, že byla činnost provedena řádně, a 

považuje se za akceptovanou. 

 



 

5. Práva a povinnosti poradce 

5.1 Poradce je povinen jednat vůči klientovi s odbornou péčí, zejména jednat ve 

prospěch klienta čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny informace a 

znalosti, které jsou podle přesvědčení poradce prospěšné pro klienta. Dále je poradce 

povinen uposlechnout pokyny klienta, a jsou-li pokyny od klienta pro klienta 

nevhodné, nevýhodné či protiprávní, je povinen klienta na nevhodnost, nevýhodnost 

či protiprávnost pokynů klienta upozornit. Upozorní-li poradce klienta na 

nevhodnost, nevýhodnost či protiprávnost pokynu klienta, a klient přesto trvá na 

splnění svého pokynu, neodpovídá poradce klientovi za vzniklou újmu. 

5.2 Poradce se zavazuje poskytovat poradenství a služby prostřednictvím osob 

zařazených do následujících kategorií dle náročnosti a odbornosti jejich činnosti: 

a) Kategorie odbornosti L1 – administrativa: 

(1) Administrativní pracovník, 

b) Kategorie odbornosti L2 – podpůrné odborné činnosti: 

(1) Analytik, 

(2) Operátor SD, 

(3) Junior projektový manažer, 

c) Kategorie odbornosti L3 – specialista: 

(1) Technický administrátor SD, 

(2) Síťový specialista junior, 

(3) IT specialista junior, 

(4) Junior specialista ICT bezpečnosti, 

(5) Konzultant (programátor, tester, admin), 

(6) Manažer, 

(7) Projektový manažer, 

(8) Metodik SD, 

d) Kategorie odbornosti L4 - specialista senior: 

(1) Školitel, 

(2) Senior konzultant (programátor, tester, admin), 

(3) Senior manažer (právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů), 

(4) IT specialista senior, 

(5) UX/UI designer, 

(6) Datový analytik, 

(7) Databázový specialista, 

(8) Senior specialista ICT bezpečnosti, 

(9) Senior analytik, 

(10) Senior projektový manažer, 



 

e) Kategorie odbornosti L5 – vysoká specializace: 

(1) síťový specialista senior, 

(2) Architekt (solution, infrastr., ICT, ICT bezpečnost), 

(3) Odborný garant junior, 

f) Kategorie odbornosti L6 – expertní služby: 

(1) Odborný garant, 

(2) Senior architekt. 

5.3 Popis jednotlivých činností, které lze poptat od odborníků poradce a požadavky na 

zkušenosti a kvalifikaci odpovídající těmto činnostem, jsou stanoveny v příloze č. 1 

této smlouvy. 

5.4 Poradce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré 

jméno a zájmy klienta. 

5.5 Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o podmínkách plnění dle této smlouvy 

vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy z obecně závazného právního předpisu 

nebo vnitřního předpisu klienta vyplývá informační povinnost klienta vůči třetím 

osobám, včetně veřejnosti. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o 

obchodních vztazích, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se při plnění 

závazků vyplývajících z této smlouvy dozví. 

5.6 Poradce se zavazuje dodržovat veškerá interní pravidla a nařízení klienta, se kterými 

byl prokazatelně předem seznámen, a to nejdříve od data jeho seznámení se s těmito 

předpisy. 

5.7 Poradce odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil při poskytování poradenství 

a služeb. Za účelem snížení rizika nemožnosti uhradit klientovi újmu vzniklou 

klientovi při poskytování poradenství a služeb poradcem dle této smlouvy se 

zavazuje poradce pojistit se pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobené svojí 

činností pro klienta dle této smlouvy do výše pojistného plnění ve výši 15 milionů 

Kč a toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy. 

5.8 Poradce je povinen zajistit účast svého odborníka na jednání klienta, pokud o to 

klient v přiměřeném předstihu požádá. 

5.9 Poradce je při plnění této smlouvy povinen poskytnout klientovi potřebnou 

součinnost. 

 

6. Práva a povinnosti klienta 

6.1 Klient je při plnění této smlouvy povinen poskytnout poradci potřebnou součinnost, 

zejména sdělit poradci veškeré informace, které jsou mu známy, a které jsou důležité 

pro plnění této smlouvy. Za tímto účelem je povinen klient sdělovat poradci pokyny 

včas, aby nemohlo dojít v důsledku opožděně daného pokynu klienta ke vzniku újmy 

na straně klienta. 

6.2 Klient je oprávněn stanovit poradci strukturu požadovaného písemného materiálu, 

dokumentu, podkladu či jiného písemného výstupu poradenství či služeb poradce a 



 

poradce je povinen klientem požadovanou strukturu těchto listin respektovat a 

vyhotovit je dle tohoto pokynu klienta. 

6.3 Klient má právo kdykoli si vyžádat od poradce přehled poskytovaných činností. 

Poradce je povinen na žádost klienta zaslat klientovi přehled poskytovaných činností 

do 5 dnů s uvedením osob, které tyto činnosti vykonávali dle kategorizace dle odst. 

5.2 této smlouvy. 

6.4 Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o podmínkách plnění dle této smlouvy vůči 

třetím osobám s výjimkou případů, kdy z obecně závazného právního předpisu nebo 

vnitřního předpisu klienta vyplývá informační povinnost klienta vůči třetím osobám, 

včetně veřejnosti. 

 

7. Odměna 

7.1 Klient se zavazuje hradit poradci za poskytování Ad hoc služeb odměnu určenou 

hodinovou sazbou za poskytované poradenství či službu. Hodinová sazba bude 

účtována podle kategorií odborníka, který bude danou Ad hoc službu klientovi 

poskytovat. 

7.2 Smluvní strany se dohodly na následujících hodinových sazbách za poskytování Ad 

hoc služeb dle kategorií odborníků poradce: 

 

Kategorie odbornosti Název kategorie Hodinová sazba 

L1 Administrativa 570,- Kč bez DPH 

L2 Podpůrné odborné činnosti 770,- Kč bez DPH 

L3 Specialista  1020,- Kč bez DPH 

L4 Specialista senior 1.240,- Kč bez DPH 

L5 Vysoká specializace 1.490,- Kč bez DPH 

L6 Expertní služby 1.810,- Kč bez DPH 

 

7.3 Odměna za poskytování Ad hoc služeb bude zaplacena vždy po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto Ad hoc služby poskytovány, a to na 

základě faktury vystavené poradcem. Poradce se zavazuje fakturu vystavit nejpozději 

do 3 pracovních dnů po schválení příslušného výkazu. Přílohou faktury musí být 

kopie schváleného výkazu.   

7.4 V případě, že předmětem poskytovaných služeb a poradenství je zpracování studie, 

analýzy nebo vytvoření jiného díla, postup dle odst. 7.3 této smlouvy se neuplatní. 

V takovém případě se poradce zavazuje vystavit fakturu teprve po akceptaci 

poskytnutých Ad hoc služeb postupem dle odst. 4.10 této smlouvy. 

7.5 K odměnám uvedeným v odst. 7.2 této smlouvy se vždy vyúčtuje příslušná daň z 

přidané hodnoty. 

 

 



 

8. Platební podmínky 

8.1 Veškeré faktury vystavované na základě této smlouvy budou vystaveny se splatností 

30 dnů ode dne jejich doručení. V případě, že bude faktura (nebo opravný daňový 

doklad) klientovi doručena v období od 1. prosince kalendářního roku do 28. února 

roku následujícího, je splatnost takovéto faktury 60 kalendářních dnů ode dne 

doručení. 

8.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“) 

avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 

jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého 

plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního 

ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněné osoby. K faktuře za poskytnuté Ad hoc služby musí být vždy přiložen 

příslušný výkaz. 

8.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 

správně uvedené údaje dle této smlouvy, je klient oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 

splatnosti poradci. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

8.4 Klient bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty poradce zveřejněné 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 

zákona o DPH. V případě, že poradce nebude mít svůj bankovní účet tímto 

způsobem zveřejněn, uhradí klient poradci pouze základ daně, přičemž DPH uhradí 

poradci až po zveřejnění příslušného účtu poradce v registru plátců a 

identifikovaných osob poradcem. 

8.5 Poradce prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

poradce je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že poradce je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se poradce o tomto informovat klienta do 2 

pracovních dní. Stane-li se poradce nespolehlivým plátcem, uhradí klient poradci 

pouze základ daně, přičemž DPH bude klientem uhrazena poradci až po písemném 

doložení poradce o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

 

9. Oznamování a doručování 

9.1 Veškeré písemné objednávky/akceptace, výstupy, sdělení, podklady, informace a jiná 

komunikace mezi poradcem a klientem budou činěny osobně, telefonem nebo e-

mailem (s potvrzením o úspěšném a úplném přenosu dat), výhradně způsobem, 

osobám a na adresy uvedené zdola nebo na takové jiné adresy a takovým jiným 

osobám, které si smluvní strany v průběhu poskytování plnění dle této smlouvy určí. 

9.2 Oprávněné osoby klienta:  

Ing. Milan Krch, mobil: *** 

9.3 Oprávněná osoba poradce:  

**** *******, mobil: *** 



 

 

10. Sankce 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) v případě prodlení poradce se zahájením s poskytnutím Ad hoc služby dle 

objednávky a nezjednání nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v 

písemné výzvě klienta, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je klient 

oprávněn požadovat od poradce uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 

Ad hoc služby, s jejímž poskytnutím je poradce v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení; 

b) v případě prodlení poradce se zahájením s dodaním díla dle objednávky a 

nezjednání nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě 

klienta, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je klient oprávněn 

požadovat od poradce uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla, 

s jehož dodáním je poradce v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;  

c)  v případně prodlení klienta se zaplacením odměny, je poradce oprávněn 

požadovat od klienta uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. 

10.2 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, 

není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení je 

poradce oprávněn zohlednit při fakturaci formou slevy z odměny. Nestane-li se tak, 

je klient oprávněn vyzvat poradce k jejich započtení formou slevy z odměny uplatnit 

písemnou výzvou obdobně jako v případě výzvy k uhrazení smluvní pokuty. 

10.3 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 

povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok klienta na náhradu škody ve výši 

převyšující smluvní pokutu, ani povinnost poradce bezodkladně odstranit závadný 

stav. 

10.5 Klient nemá na smluvní pokutu nárok, vzniklo-li prodlení poradce nebo porušení 

povinností poradce vlivem nesoučinností klienta. 

 

11. Doba trvání smlouvy a její ukončení 

11.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

11.2 Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu neplnění ustanovení této 

smlouvy poradcem za podmínky, že v případě neplnění povinností poradce písemně 

upozorní na záměr vypovědět smlouvu a poskytne mu přiměřenou lhůtu na 

odstranění zjištěných nedostatků. Výpověď musí být dána v písemné podobě. 

Výpovědní doba činí v tomto případě tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně; 

11.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez 

uvedení důvodu doručené druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí v tomto 

případě tři měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 



 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně; takováto výpověď nemá vliv na účinnost 

dílčích objednávek.  

11.4 Obě strany se zavazují vypořádat své závazky, které vznikly na základě této 

smlouvy, i po ukončení účinnosti smlouvy tak, aby byly splněny též závazky vůči 

třetím stranám. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí klient. 

12.3 V ujednáních výslovně neupravených touto smlouvou, se tato řídí příslušnými 

právními předpisy, zejména ObčZ. 

12.4 Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými osobami. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené klientem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, její text, číselné označení této smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany vyslovují souhlas s poskytnutím informací o této smlouvě v rozsahu 

ustanovení§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 Klient tímto v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. …………….. ze dne …………. . 

12.7 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Kvalifikace odborníků a popis 

jimi prováděných činností. 

 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 



 

V Praze 

Za klienta: 

 

 

_________________________ 

Ing. Milan Krch 

ředitel odboru informatických aplikací MHMP 

 

V Praze 

 

Za poradce:     Za poradce: 

 

 

 _________________________ ___________________________ 

 **** ******* **** ******* 

 předseda představenstva místopředseda představenstva 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Kvalifikace odborníků a popis jimi prováděných činností 
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Kategorie odbornosti L1 – administrativa 

Administrativní pracovník 

Popis hlavních činností:  
- Zajišťuje plnění zadaných úkolů dle pokynů vedoucího oddělení/odboru a ředitele úseku 
- Zabezpečuje administrativní chod svěřených projektů 
- Protokoluje dokumenty dle pokynů a vede jejich evidenci 
- Příprava, sledování, kontrola a reporting vybraných ukazatelů v rámci činnosti oddělení/odboru  
- Administrativní podpora činnosti oddělení/odboru a podpora spolupráce s externími subjekty 
- Administrativní podpora na přípravě, realizaci a vyhodnocení projektů a výběrových řízení 
- Administrativní podpora při vedení projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
- Administrativní podpora přípravy interních zpráv a dokumentů 
- Administrativní podpora při jednání pracovních skupin, řídících výborů apod.  
- Administrativní podpora na přípravě a distribuci dokumentů na jednání komisí a výborů HMP 
- Administrativní podpora na přípravě a distribuci Tisků a dokumentů na jednání Rady a 

Zastupitelstva HMP a zajištění jejich doručení mezi OICT a MHMP 
- Řádné vedení a zajištění korespondence a záznamů s tím spojených 
- Pořizování dat na nosná média včetně vizuální kontroly, skenování a tisk dokumentů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Pořizování zápisů zejm. na jednáních, poradách a během předběžných tržních konzultací 
- Koordinace týmu oddělení/odboru, organizace jednání, zajištění občerstvení apod. 
- Jiné nespecifikované administrativní práce  

Požadavky:  
- Praxe na obdobné pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L2 – podpůrné odborné činnosti: 

Analytik 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza business požadavků  
- Analýza dopadů navrhovaných změn ve spolupráci s architekty, vývojáři a jinými dotčenými 

oblastmi jako je Legal, IT security, apod. 
- Návrh konceptuálního datového modelu 
- Zpracování a předání výstupů analýzy v požadovaném formátu 
- Návrh wireframes ve spolupráci s UX/UI Designerem 
- Příprava testovacích scénářů ve spolupráci s testery 
- Koordinace UAT testování 
- Tvorba a aktualizace analytické dokumentace případně uživatelských manuálů 
- Reportování o stavu nově nasazených změn v systému 

Požadavky:  
- Základní znalost UML nebo jiného modelovacího jazyka (např. BPMN 2.0, ArchiMate) 
- Základní znalost datového modelování 
- Základní znalost tvorby strukturovaného analytického dokumentu 
- Základní znalost tvorby testovacích scénářů 
- praxe na dané pozici min. 1 rok 

Operátor SD 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje informace prostřednictvím telefonní linky; 
- Vyřizuje klientské a jiné e-maily; 
- Organizuje, řídí a zpracovává reklamační řízení zákazníků; 
- Další administrativní práce v souvislosti s aktivitami oddělení; 



 

Požadavky:  
- Základní znalost MS Office 

Junior projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L3 – specialista: 

Technický administrátor SD 

Popis hlavních činností:  
- Poskytování odborných služeb a konzultací k programovému vybavení SD MHMP  
- Konzultace, nastavení a implementace WF služby, dle navrženého WF Metodikem projektu 
- Odborné konzultace a práce na integraci třetích stran 
- Odborné konzultace a práce na rozvoji programového vybavení 
- Úzká spolupráce s technickým garantem projektu ze strany MHMP 
- Kooperace při vytváření strategie rozvoje SD MHMP 
- Zavádění šablon a procesů do SD na základě architektonického modelu metodika 

Požadavky:  
- Systematické a analytické myšlení 
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů a databází 
- Zkušenost s napojováním systémů přes REST, SOAP WS, LDAP 
- Zkušenost se správou aplikací 

Síťový specialista junior 

Popis hlavních činností:  
- Design sítí 
- Instalace a konfigurace síťových a bezpečnostních prvků 
- Dokumentace sítí 
- Bezpečnostní analýzy 
- Měření signálu WiFi a návrhy pokrytí 
- Log management a SIEM 
- Monitoring (Zabbix apod.) 

Požadavky:  
- Základní znalost L2-L3 na úrovni CCNA či JNCIA-Junos 



 

- Základní znalosti OS Linux a Windows se zaměřením na sítě 
- Znalost technologií Cisco a Juniper 
- Základní znalosti optické přenosové vrstvy (úrovně, rušení, útlumy, xWDM) 
- Základní znalosti firewallingu 
- Psaní dokumentace dle zadání seniora 

IT specialista junior 

Popis hlavních činností:  
- Zajišťuje chod informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich 

nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, 
multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, kancelářských nebo 
jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. 

- Definuje parametry pro monitorování spravovaných aplikací, operačních systémů a informační 
a komunikační infrastruktury 

- Zajišťování bezpečnosti dat na základě požadavků bezpečnosti 
- Zajišťuje servisní incidenty uživatelů 
- Zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozu počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění 

do provozu, nastavování parametrů, monitorování a složitější diagnostika operačních systémů 
počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb 

Požadavky:  
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů 
- Základní znalost databází 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Junior specialista ICT bezpečnosti 

Popis hlavních činností:  
- Podílí se na konsolidaci požadavků na konektivitu 
- Podílí se na návrhu technologického zajištění komunikační infrastruktury 
- Zajišťuje procesy bezpečnosti a ochrany sítí, identifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich 

řešení 
- Zajišťuje procesy bezpečnosti a ochrany serverů, identifikuje problémové oblasti a navrhuje 

jejich řešení 
- Provádí instalace aktuálních bezpečnostních patchů a updatů 
- Podílí se na vytváření Disaster Recovery scénářů 
- Zajišťuje tvorbu dokumentace, manuálů a metodik, případně jejich částí, které se týkají 

IT bezpečnosti 
- Podílí se na přípravě a provádění monitoringu síťové infrastruktury a síťových prvků 
- Podílí se na přípravě a provádění monitoringu vybraných částí HW infrastruktury a SW 
- Podílí se na zajišťování elektronických podpisů a certifikátů, jejich implementaci a dohledu nad 

provozem souvisejícího SW 

Požadavky:  
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením, nebo minimálně 1 rok 

praxe na obdobné pozici, 
- Základní znalosti bezpečnostních požadavků na počítačové sítě, operační systémy, databáze a 

informační systémy 
- Systematické a analytické myšlení 
- Aktivní zájem o problematiku IT bezpečnosti 

Konzultant (Programátor) - vývojář 

Popis hlavních činností:  
- Kódování a programování informačních systémů a API podle zadání akceptovaného do vývoje; 
- Zodpovědnost za dodržení workflow vývojových úloh v task management systému 
- Zodpovědnost za vývoj unit testů současně s vývojem přidělené úlohy 



 

- Zodpovědnost za vytvoření komentářů zdrojového kódu a administrátorské dokumentace 
současně s vývojem přidělené úlohy 

- Příprava testovacích plánů a testovacích scénářů 
- Návrh a tvorba automatizovaných testovacích skriptů 
- Příprava testovacích dat 
- Provedení automatizovaných testů, zaznamenání chyb, a reporting kvality 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcích 

Požadavky:  
- Znalost algoritmizace a principů objektově orientovaného programování 
- Praxe min. 1 rok v požadovaném programovacím jazyce 

Konzultant (Tester) 

Popis hlavních činností:  
- Revize analytických výstupů / zadání 
- Funkční dekompozice 
- Příprava funkčních testů 
- Příprava nefunkčních testů 
- Návrh SIT testů 
- Provedení testů specifických pro zařízení - mobil, desktop, tablet 
- Provedení testů pro zajištění operativní zpětné vazby vývojářům 
- Provedení testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace a rozsahu a dopadů 
- Provedení regresních testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace 
- Aktualizace testovací dokumentace. 
- Dokumentace průběhu testování. 
- Reportování kvality SW dodávky 

Požadavky:  
- Znalost některého z nástrojů na podporu testování (Postman / Insomnia); 
- Zkušenosti s vytvářením testovacích scénářů; 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Konzultant (Admin) 

Popis hlavních činností:  
- Správa Linux, Windows serverů a skriptování v daném OS 
- Základy programování v některém z jazyků – Java, Groovy, Perl, Python, JavaScript a jiné. 
- Správa DB a scriptování v SQL 
- Zkušenost s napojováním systémů přes REST, SOAP WS, LDAP 
- Povědomí o technologiích/systémech – git, maven, Spring 
- Základy IT security – PKI, SSO, různé způsoby autentizace/autorizace, šifrování 

Požadavky:  
- Znalosti pro vykonávání hlavních činností 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s vedením pracovních týmů, a to zejména: 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování práce týmu 
- Organizace práce, přidělování úkolů a koordinace členů týmu 
- Kontrola včasnosti a kvality odevzdávané práce 
- Řízení rizik 
- Vedení požadované dokumentace a výkaznictví 



 

- Komunikace se zainteresovanými stranami 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Certifikace např. PRINCE2, ITIL nebo obdobná 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Metodik SD 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza procesů v oblasti Service Desk  
- Příprava testovacích scénářů procesů v SD 
- Koordinace UAT testování 
- Spolupráce na tvorbě a aktualizace provozní dokumentace případně uživatelských manuálů 

Požadavky:  
- Základní znalost ITIL, ISO/IEC 20000 – 1 
- Základní znalost MS Visio 
- Znalost tvorby vývojového diagramu 
- Základní znalost tvorby provozní dokumentace procesů v SD 
- praxe na dané pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L4 – specialista senior 

Školitel 

Popis hlavních činností:  
- Rozvoj pracovníků formou školení a workshopů 
- Vytváření školení, materiálů a vedení školení a workshopů 
- Vyhodnocování školení (předávání a přijímání zpětné vazby) 
- Reportování  
- Podpora tvorby a naplnění rozvojových plánů 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 



 

Senior konzultant (programátor) – senior vývojář 

Popis hlavních činností:  
- Připomínkování a analýza zadání 
- Připomínkování a akceptování funkčních a nefunkčních požadavků na rozvoj aplikace 
- Vytvoření návrhu aplikační architektury podle požadavků 
- Review a připomínkování návrhu řešení  
- Code review a připomínkování vyvíjeného SW řešení 
- Analýza dopadů změnových požadavků do existujícího SW řešení 
- Kódování a programování informačních systémů a API podle zadání akceptovaného do vývoje; 
- Řízení týmu vývojářů na přiděleném projektu 
- Mentoring a zaučení juniorních vývojářů 
- Zodpovědnost za dodržení workflow vývojových úloh v task management systému 
- Zodpovědnost za vývoj unit testů současně s vývojem přidělené úlohy 
- Zodpovědnost za vytvoření komentářů zdrojového kódu a administrátorské dokumentace 

současně s vývojem přidělené úlohy 
- Příprava testovacích plánů a testovacích scénářů 
- Návrh a tvorba automatizovaných testovacích skriptů 
- Příprava testovacích dat 
- Provedení automatizovaných testů, zaznamenání chyb, a reporting kvality 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcích 

Požadavky:  
- Znalost algoritmizace a principů objektově orientovaného programování 
- Praxe min. 3 roky v požadovaném programovacím jazyce 

Senior konzultant (Tester) 

Popis hlavních činností:  
- Revize analytických výstupů / zadání 
- Funkční dekompozice 
- Příprava funkčních testů 
- Příprava nefunkčních testů 
- Návrh SIT testů 
- Provedení testů specifických pro zařízení - mobil, desktop, tablet 
- Provedení testů pro zajištění operativní zpětné vazby vývojářům 
- Provedení testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace a rozsahu a dopadů 
- Provedení regresních testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace 
- Aktualizace testovací dokumentace. 
- Dokumentace průběhu testování. 
- Reportování kvality SW dodávky 
- Řízení týmu testerů na přiděleném projektu 
- Mentoring a zaučení juniorních testerů 
- Zodpovědnost za dodržení workflow vývojových úloh v task management systému 

Požadavky:  
- Znalost některého z nástrojů na podporu testování (Postman / Insomnia); 
- Zkušenosti s vytvářením testovacích scénářů; 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior konzultant (Admin) 

Popis hlavních činností:  
- Správa Linux, Windows serverů a skriptování v daném OS 
- Administrace v některém z public cloud prostředí (Azure, AWS, Google Cloud) 
- Základy programování v některém z jazyků – Java, Groovy, Perl, Python, JavaScript a jiné. 



 

- Správa DB a scriptování v SQL 
- Zkušenost s napojováním systémů přes REST, SOAP WS, LDAP 
- Povědomí o technologiích/systémech – git, maven, Spring 
- Základy IT security – PKI, SSO, různé způsoby autentizace/autorizace, šifrování 
- Mentoring a zaučení juniorních adminů 

Požadavky:  
- Znalosti pro vykonávání hlavních činností 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior manažer (právník) 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje poradenství a podporu dalším odborníkům poradce 
- Právně-analytická činnost 
- Připravuje stanoviska a další dokumenty právní povahy 
- Koordinace smluvních vztahů 
- Připravuje a organizuje výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách 
- Poskytuje poradenství a konzultace v oblasti veřejných zakázek 

Požadavky:  
- Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo 
- Alespoň 2 roky praxe 
- Znalost občanského zákoníku, autorského práva a práva veřejných zakázek 

Senior manažer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje poradenství, konzultace a podporu osobám pověřených k realizaci a nastavení 

požadavků GDPR 
- Auditně-analytická činnost 
- Vypracovává stanoviska  
- Komunikace s ÚOOÚ 
- Připravuje a organizuje pravidelná školení  

Požadavky:  
- Alespoň 1 rok praxe 
- Znalost zákona o zpracování osobních údajů a směrnice GDPR 

IT specialista senior 

Popis hlavních činností:  
- Má na starosti rozvoj a správu síťové infrastruktury, včetně správy firewall 
- Definuje problémy uživatelů a zajišťuje jejich řešení se všemi účastníky správy infrastruktury 
- Monitoruje, přiděluje a nastavuje parametry HW infrastruktury podle požadavků uživatelů 
- Zajišťuje správu a bezproblémový chod přidělených aplikací 
V rámci projektu: 
- Analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje řešení 
- Udržuje databáze, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti 

a navrhuje jejich řešení  
- Zajišťuje správné funkce a chod vymezených uživatelských úseků informační a komunikační 

infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, 
vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, 
informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, 
kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. 

- Zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálního síťového prostředí 
- Monitoruje a diagnostikuje sítě, definuje a přiděluje adresy uživatelům a propojuje na další sítě 
- Zajišťování bezpečnosti dat na základě požadavků bezpečnosti 



 

- Monitoruje a nastavuje parametry podle požadavků uživatelů 
- Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, 

uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů 
počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb 

Požadavky:  
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů a databází 
- Znalost bezpečnostních pravidel a standardů 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

UX/UI designer 

Popis hlavních činností:  
- Definice person 
- Uživatelské UX testování 
- Zpracování a údržba mapy webu a informační architektury 
- Analýza a popis User journeys, User flows, wireframes 
- Návrh mocků nově vytvářených stránek 
- Vytvoření a údržba jednotného styleguide 
- Příprava uživatelských výzkumů a focus group a návrhy optimalizace UX 
- Tvorba implementačních plánů ovládání funkcionalit pro front end našich aplikací na základě 

uživatelské zkušenosti 
- Zpracování a implementace změnových požadavků rozhraní, vývoj rozhraní přídavných front-end 

funkcionalit, generalizace front-endu, funkcionality vedoucí k ownership of customer 
- Komunikace s dodavateli front-endového řešení, zadávaní a přebírání požadavků 
- Rutinním provozu IPT pak návrh a realizace UX integrace billingového a clearingového systému 

jednotných plateb, implementace marketingového propojení systému pro kampaně z oblasti 
dopravy v aplikacích, rezervačního a objednávkového systému a identity managementu 

- Podpora front-end developerů ve fázi implementace 

Požadavky:  
- Znalost UX metod i postupů 
- Zkušenost s datovou a webovou analýzou 
- Přehled o designových principech webových aplikací 
- Znalost tvorby wireframů a prototypů v některém z používaných nástrojů, jako jsou Azure, 

Figma, Sketch, Figma, Adobe XD apod. 
- min. 2 roky praxe v oblasti UX designu 

Datový analytik 

Popis hlavních činností:  
- Integrace datových zdrojů 
- Analýza a zpracování dat 
- Mentoring a kontrola kvality práce juniorních datových analytiků 
- Vizualizace dat 
- Příprava podkladů pro konzultanty 
- Příprava Open API a otevřených dat 
- Komunikace s klíčovými stakeholdery projektu (hlavní město Praha, městské organizace, 

akademická sféra, soukromý sektor) 
- Řízení jednotlivých datových projektů od začátku do konce 
- Komunikace s klíčovými stakeholdery projektu 
- Analýza současných řešení v datové oblasti v ČR a v zahraničí 
- Pořádání neformálních setkání s klíčovými uživateli dat 
- Tvorba a správa status reportů a dalších administrativních dokumentů 

 Požadavky:  
- Znalosti problematiky datových skladů a business inteligence 
- Znalost relačních databází, práce s relačními databázemi a databázovými dotazovacími jazyky 
- Schopnost navrhnout architekturu a řešení datových úložišť 



 

- Znalost datového a procesního modelování 
- Praxe na podobné pozici min. 2 roky 

Databázový specialista 

Popis hlavních činností:  
- Zpracovává problémy provozu IS a spolupracuje na jejich řešení se všemi účastníky správy 

infrastruktury, hardware i informačních systémů 
- Zajišťuje správu a bezproblémový chod přidělených informačních systémů a aplikací 
- U přidělených informačních systémů a aplikací zejména (nikoliv však výlučně) 
- Analyzuje požadavky procesů a potřeb a podílí se na návrhu řešení 
- Provádí návrh dohledu, chodu a administrace informačního systému 
- Udržuje v chodu informační systémy, databáze, infrastrukturu a další související subsystémy 
- Udržuje databáze, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a 

navrhuje jejich řešení 
- Zálohuje (případně obnovuje) relevantní data informačních systémů 
- Optimalizuje chod, identifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich řešení 
- Zpracovává reporty související s provozem i rozvojem 
- Provádí související programátorské práce 

Požadavky:  
- Znalost Microsoft SQL Server 2008 R2 a vyšší, T-SQL 
- Návrh databázových struktur, Exporty/importy dat, optimalizace 
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

Senior specialista ICT bezpečnosti 

Popis hlavních činností:  
- Zabezpečuje úkoly související se zajištěním kybernetické a fyzické bezpečnosti a to zejména: 
- Zpracovává vnitřní řadící dokumentaci v oblasti vývoje SW a poskytování lT služeb např. 

směrnice, procesní model, řády atd. 
- Navrhuje a definuje politiky a procesy pro efektivní jednotlivých oblastí návrhu, vývoje, provozu 

a podpory informačních a komunikačních technologií rámci společnosti 
- Zajišťuje aktivní uplatňování lT standardů a postupů podle nejlepší praxe 
- Zajišťuje zpracovávání, tvorbu a návrhy jednotlivých politik a zajišťuje garanci jejich správnosti, 

aktuálnosti, úplnosti a realizovatelnosti vůči vedení společnosti 
- Garantuje naplnění všech požadavků vyplývajících z platných firemních směrnic, či přijatých 

směrnic a postupů v oblasti řízení kvality 
- Nastavuje řídící předpisy v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost 
- Zajišťuje dohled nad implementací řídících předpisů pro oblast kybernetické bezpečnosti 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcí 
- Informuje nadřízeného pracovníka o možných rizicích a o porušení bezpečnostních zásad 

a požadavků 
- Podniká opatření k eliminaci rizik v rozsahu své pravomoci 

Požadavky:  
- Alespoň 3-5 let praxe v oboru IT Security 
- Zkušenost s návrhem, realizací a revizí bezpečnostních IT řešení 
- Schopnost analyzovat prvky zabezpečení v aplikačních, informačních a 
- Komunikačních technologiích 
- Schopnost revidovat a udržovat technickou dokumentaci a směrnice ICT  
- Pokročilá znalost počítačových sítí, serverů, virtualizací... 
- Aktivní zájem o IT Security 

Senior analytik 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza business požadavků  



 

- Analýza dopadů navrhovaných změn ve spolupráci s architekty, vývojáři a jinými dotčenými 
oblastmi jako je Legal, IT security, apod. 

- Návrh konceptuálního datového modelu 
- Zpracování a předání výstupů analýzy v požadovaném formátu 
- Návrh wireframes ve spolupráci s UX/UI Designerem 
- Příprava testovacích scénářů ve spolupráci s testery 
- Koordinace UAT testování 
- Tvorba a aktualizace analytické dokumentace případně uživatelských manuálů 
- Reportování o stavu nově nasazených změn v systému 
- Komunikace se stakeholdery, integrace jejich požadavků do navrhovaného řešení 
- Zodpovědnost za úspěšné propojení cílů společnosti/projektu s navrhovaným řešením   
- Podpora projektového manažera pro úspěšné dodání navrhovaného řešení/produktu/projektu  
- Optimalizace procesů tvorby analýz 

Požadavky:  
- Znalost UML nebo jiného modelovacího jazyka (např. BPMN 2.0, ArchiMate) 
- Znalost datového modelování 
- Znalost tvorby strukturovaného analytického dokumentu 
- Znalost tvorby testovacích scénářů 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů případně programů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Vedení projektových manažerů podřízených projektů v rámci programu 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Certifikace např. PRINCE2, ITIL nebo obdobná 
- Praxe na dané pozici min. 5 let 

Kategorie odbornosti L5 – vysoká specializace: 

Síťový specialista senior 

Popis hlavních činností:  
- Tvorba síťové architektury 
- Dokumentace sítí 
- Bezpečnostní analýzy 
- Logmanagement a SIEM 
- Monitoring (Zabbix apod.) 
- Návrh instalace sítě 
- Řešení problémů v rámci sítě 



 

- Hardwarová instalace, údržba a modernizace 
- Dokumentace postupů a procesů 

Požadavky:  
- SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření 
- Praxi v oblasti sítí alespoň 4 roky 
- Znalost technologií jako LAN/WAN, VPN, VoIP 
- Znalost autentizace ve WiFi sítích 
- Výborná znalost protokolu IP 
- Znalost konfigurace přepínačů, směrování, firewally, Wifi 

Architekt (solution, infrastr., ICT, ICT bezpečnost) 

Popis hlavních činností:  
- Zodpovědnost za úspěšné propojení informačních systémů (resp. IT projektů) do 

celkové enterprise architektury 
- Nalézání nejlepšího technologického řešení pro konkrétní projekt a požadavky 
- Zodpovědnost za úspěšnou realizaci IT projektů z hlediska naplnění definovaných požadavků a 

omezení (včetně technických, časových a nákladových omezení) 
- Spolupráce na definování scope jednotlivých projektů 
- Podpora business analytiků při tvorbě funkční a nefunkční specifikace systémů  
- Vedení schůzek s klientem, developery, uživateli a dalšími skupinami 
- Komunikace s projektovým manažerem, informování o případných rizicích projektů, návrh 

opatření na zabránění uskutečnění rizika 
- Zpracování technické dokumentace systému 
- Spolupráce a řízení dodavatelů projektu po věcné stránce 
- Sledování trendů, aktivní nabývání znalostí o nových produktech, technologiích a postupech a 

zavádění nových poznatků do praxe, projektů, produktů a služeb 

Požadavky:  
- Znalost notací: BPMN 2.0, UML, ArchiMate a architektonického rámce TOGAF 
- Zkušenosti s návrhem REST API, zkušenost s definicí pomocí Swagger/OpenAPI 
- Zkušenosti s návrhem mikroservisní architektury 
- Zkušenosti s provozem aplikace v Cloudu 
- Zkušenosti s návrhem aplikace pro provoz v kontejnerech (Docker, Kubernetes, Docker Swarm…) 
- Zkušenost s transformací business požadavků na zadání pro vývoj – technický design 
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

Odborný garant junior 

Popis hlavních činností:  
- Specialista na požadovanou problematiku 
- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L6 – expertní služby: 

Odborný garant 

Popis hlavních činností:  
- Expert na požadovanou problematiku 



 

- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 2 roky 

Senior architekt 

Popis hlavních činností:  
- Formulace požadavků na funkcionality a vlastnosti ICT řešení 
- Analýza SW a HW prostředí zákazníka s cílem implementace nového řešení, realizace 

změnového požadavku, standardizace, zpracování ICT strategie apod. 
- Návrhy enterprise (celkové) architektury, dílčích architektur nebo konkrétních řešení v oblasti 

ICT architektury 
- Analýza dopadů řešení/změnových požadavků do architektury 
- Zpracování vstupů pro definici strategie SW produktů a systémové integrace 
- Dohled nad dodržováním konceptu celkové architektury v rámci implementace dílčích ICT řešení 

Požadavky:  
- Předchozí praxi v oblasti podnikové/solution architektury 
- Předchozí praxe v ICT v rozsahu min. 2 roky 
- Znalost architektonických rámců TOGAF, SABSA 
- Znalost modelovacích jazyků – UML, BPMN 2.0, ArchiMate a modelovacího nástroje Enterprise 

Architect 

 

Popisy hlavních činností představují souhrnný popis činností, které lze poptávat v rámci dané role. 

Kvalifikace potřebná k výkonu těchto činností je uvedená v rámci požadavků. Kvalifikace jednotlivých 

odborníků zajišťujících jednotlivé činnosti se může lišit v závislosti od služeb, které budou klientovi 

poskytovány a nemusí zcela odpovídat výčtu výše uvedených požadavků. 

 

Pokud chybí požadavky nebo popisy činností, které mají zajišťovat někteří z odborníků, použijí se pro 
tyto odborníky přiměřeně požadavky a popisy vztahující se vždy k jim nejbližšímu odborníkovi. 
 

 



Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1617 ze dne 28. 6. 2021 
 
 

Smlouva o poskytování poradenské činnosti 

 

S m l u v n í   s t r a n y: 

 

Operátor ICT, a.s. 

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

společnost vedená pod spisovou značkou B 19676 u Městského soudu v Praze 

zastoupená **** *******, předsedou představenstva, a **** *******, místopředsedou 

představenstva 

IČO: 02795281 

DIČ: CZ02795281 

jako poradce (dále jen „poradce“) 

Číslo smlouvy poradce: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

a 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatické infrastruktury MHMP 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

jako klient (dále jen „klient“) 

Číslo smlouvy klienta: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování poradenské 

činnosti (dále též „smlouva“) dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „ObčZ“) s následujícím obsahem: 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Klient a poradce prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jejich orgány 

přijaly řádně rozhodnutí o uzavření této smlouvy a že jim nejsou známy žádné 

důvody, které by jim uzavření této smlouvy znemožňovaly. 

1.2 Poradce se tímto přihlašuje za účelem plnění této smlouvy k odbornému výkonu své 

činnosti dle § 5 odst. 1 ObčZ. Touto činností je technické poradenství v oblasti 

informatiky, informačních technologií a informačních systémů (IT a ICT), 

bezpečnosti v oblasti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti. 



 

1.3 Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou 

smluvní stranu o skutečnostech, které jsou v odst. 1 tohoto článku definovány jako 

důvody bránící uzavření smlouvy, jakmile se o nich dozví. 

1.4 Poradce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vykonává podstatnou část své 

celkové činnosti ve prospěch klienta jakožto veřejného zadavatele ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „ZZVZ“), přičemž klient má v osobě poradce výlučná majetková práva a 

disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě poradce, 

čímž je splněn předpoklad dle ust. § 11 ZZVZ pro uplatnění tzv. vertikální 

spolupráce a v této souvislosti prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost 

tak, aby byly permanentně splněny tyto předpoklady pro uplatnění tzv. in-house 

výjimky dle aktuálních platných právních předpisů i právních předpisů budoucích, a 

to po celu dobu trvání smlouvy, dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změně 

relevantní právní úpravy. 

1.5 Poradce je oprávněn realizovat předmět smlouvy nebo jeho část prostřednictvím 

poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem klienta. Poradce odpovídá za 

poskytování služeb jednotlivými poddodavateli, jako by je poskytoval sám. 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je rámcová úprava poskytování vyhrazených služeb za 

podmínek dále stanovených. 

2.2 Poradce se tímto zavazuje klientovi poskytovat odbornou poradenskou činnost se 

zaměřením na ICT v oblasti: 

a) ekonomické, 

b) organizační, 

c) informačních technologií a informačních systémů (IT a ICT), bezpečnosti 

v oblasti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, 

d) projektového řízení jakéhokoliv ICT projektu organizovaného klientem, 

e) ochrany osobních údajů v rámci ICT projektů zajišťovaných pro klienta, 

f) veřejných zakázek ve smyslu jejich administrace a zpracování zadávacích 

dokumentací, 

(dále též „poradenství“), jakož i ve věcech, které s poradenstvím přímo souvisejí 

(dále též „služby“), a klient se zavazuje poradci za poradenství a služby hradit 

odměnu. 

2.3 Poradenství i služby budou poskytovány jako ad hoc služby poskytované na základě 

požadavků klienta (dále jen „Ad hoc služby“) učiněné postupem dle čl. 4 této 

smlouvy. 

2.4 Poradce se v rámci poskytování Ad hoc služeb zavazuje na vyžádání klienta zejména 

a) vypracovávat stanoviska, studie, posudky či analýzy týkající se různých aspektů 

projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných, včetně 

případných analýz zajištění bezpečnosti a ochrany fungování těchto projektů 

před zásahem třetích osob, 



 

b) vypracovávat podklady k materiálům týkajících se projektů organizovaných 

klientem nebo pro něho zajišťovaných, včetně vypracování návrhů nezbytných 

smluv, jejich změn a doplnění, 

c) poskytovat poradenství při řízení projektů organizovaných klientem nebo pro 

něho zajišťovaných či přímo řídit tyto projekty pro klienta, 

d) přímo řídit projekty systémů informačních technologií a zajištění funkčnosti 

těchto systémů  informačních technologií sloužících k zajištění provozu projektů 

a funkčnosti systému těchto projektů, včetně přípravy projektového záměru, 

zajištění dohledu či výkon přímého dohledu nad realizací projektu informačních 

technologií sloužících k zajištění provozu a funkčnosti projektů organizovaných 

klientem nebo pro něho zajišťovaných a zajišťovat administrativu sloužící k 

vybudování a zajištění funkčnosti systému informačních technologií sloužících k 

zajištění provozu a funkčnosti systému těchto projektů, 

e) zajišťovat či zpracovávat administrativu či administrativní činnosti veřejných 

zakázek nutných pro zajištění fungování projektů organizovaných klientem nebo 

pro něho zajišťovaných a podílet se na jejich organizaci či tuto organizaci 

zajišťovat, 

f) poskytovat poradenství při zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky 

nutné pro zajištění fungování projektů či tuto zadávací dokumentaci, včetně 

související dokumentace, zpracovávat, 

g) zpracovávat dokumentaci poradenství, včetně zpracování dokumentace pro 

systém informačních technologií a informační systém fungování projektů 

organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných,  

h) poskytovat poradenství při jednání klienta se třetími osobami pro zajištění 

fungování projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných, 

včetně případné účasti na těchto jednáních či vedení těchto jednání za klienta na 

základě pověření klientem, 

i) poskytovat informace v oblasti poradenství dle této smlouvy klientovi, které 

umožní klientovi co nejvýhodnější zejména technologické, ekonomické, a 

systémové řešení fungování projektů organizovaných klientem nebo pro něho 

zajišťovaných, 

j) zpracovávat odpovědi na jiné dotazy klienta související s předmětem této 

smlouvy. 

 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění ze strany poradce dle této smlouvy je sídlo klienta, detašované 

pracoviště klienta na území hl. m. Prahy, příp. sídlo poradce, bude-li to pro plnění 

služeb možné a účelné. Plnění může být poskytováno na základě žádosti klienta na 

místě odlišném od sídla klienta, informuje-li o tom poradce v přiměřené době před 

poskytnutím plnění klient. Bude-li poskytováno plnění ze strany poradce dle této 

smlouvy mimo obec, kde je umístěno sídlo klienta, má poradce nárok na úhradu 

cestovních nákladů ve výši odpovídající částce cestovních náhrad poskytovaných v 

pracovněprávních vztazích zaměstnanci jeho zaměstnavatelem. 



 

3.2 Ad hoc služby budou poskytovány v termínech stanovených v dílčích objednávkách. 

 

4. Poskytování Ad hoc služeb 

4.1 Ad hoc služby definované touto smlouvou budou poskytovány na základě dílčích 

objednávek a akceptací, které musí obsahovat alespoň následující údaje: 

a) specifikace klientem požadovaných služeb a poradenství, 

b) předpokládaný časový, personální a jiný rozsah služeb a poradenství, 

c) uvedení případných závazných lhůt a termínů pro poskytnutí služby a 

poradenství, zejména v případě, kdy by plnění z těchto služeb a poradenství měl 

formu písemného díla dle odst. 4.10 této smlouvy. 

Poradce se zavazuje klientem zaslanou objednávku akceptovat či odmítnout ve lhůtě 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení poradci, a to prostřednictvím 

datové schránky. 

4.2 Nejmenší objednatelný rozsah Ad hoc služby pro jednotlivé Ad hoc služeb je 

stanoven jako 0,5 člověkodne práce příslušného odborníka, přičemž 1 člověkoden 

odpovídá 8 hodinám práce 1 osoby. Nejmenší účtovatelná jednotka pak je 1 

člověkohodina práce, tj. 1 hodina práce příslušného odborníka. 

4.3 Celkový objem objednaných Ad hoc služeb dle této smlouvy v jednom kalendářním 

roce nesmí překročit částku 15 mil. Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) bez 

DPH za jeden kalendářní rok. 

4.4 Objednávky budou zasílány písemně či elektronicky prostřednictvím oprávněných 

osob uvedených v čl. 9 této smlouvy. Poradce ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

objednávky zašle klientovi písemnou akceptaci této objednávky, nebo písemně v této 

lhůtě sdělí své výhrady, pro které nelze plnění dle objednávky realizovat, a to 

zejména liší-li se objednávka od konečné nabídky poradce dle odst. 4.5 této smlouvy.  

4.5 Vystavení objednávky a procesu její akceptace dle předchozího odstavce této 

smlouvy bude předcházet poptávkové řízení, kdy písemně či elektronicky 

prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. 9 této smlouvy zašle klient 

poradci svou poptávku s dostatečně konkretizovaným předmětem plnění. Poradce 

nejdéle ve lhůtě 10 pracovních dní vyhotoví a odešle klientovi svou nabídku, kde 

uvede zejména faktory nezbytné pro zajištění plnění a cenu plnění. 

4.6 Poradce se zavazuje vést evidenci o veškerých Ad hoc službách poskytnutých 

klientovi dle této smlouvy (dále též „výkaz“). Poradce se zavazuje dle vyzvání 

klienta, jinak měsíčně, a to nejpozději do 15. dne ode dne ukončení příslušného 

kalendářního měsíce předložit klientovi výkaz za předchozí kalendářní měsíc, bez 

ohledu na to, zda a kdy bude klientovi předáno měsíční vyúčtování činnosti poradce. 

4.7 Výkaz bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) uvedení činnosti, kterou v rámci Ad hoc služeb poradce pro klienta vykonával, 

b) uvedení času, po který byla činnost poskytována, 

c) uvedení dne, kdy byla činnost poskytována, 

d) uvedení osob, které jednotlivé činnosti vykonávaly, 



 

e) uvedení podílu osob na jednotlivé činnosti, budou-li jednotlivé činnosti 

poskytovány více osobami ze strany poradce v jednom dnu. 

4.8 Klient je oprávněn do pěti dnů ode dne doručení výkazu, přičemž pro účely této 

smlouvy se den předání výkazu klientovi nepočítá, uplatnit písemně výhrady či 

připomínky k výkazu co do správnosti a úplnosti jeho obsahu. Neuplatní-li ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě k výkazu klient žádné výhrady či připomínky, má se za to, 

že s obsahem výkazu klient souhlasí. Uplatní-li klient k výkazu výhrady či 

připomínky co do správnosti a úplnosti jeho obsahu, nemůže být výkaz podkladem 

pro vyúčtování dle odst. 8.2 této smlouvy. V případě uplatnění výhrad či připomínek 

k výkazu jsou povinni klient a poradce určit za každou stranu jednu osobu, které 

povedou jednání za účelem odstranění výhrad či připomínek. 

4.9 Nepodaří-li se jednáním klienta a poradce odstranit výhrady či připomínky k výkazu 

jednáním zástupců obou smluvních stran dle poslední věty odst. 4.8 této smlouvy, 

může se obrátit každá ze smluvních stran na smírčí výbor, který se vytvoří ad hoc 

třemi zástupci za každou smluvní stranu. Předsedu smírčího výboru, který svolává 

členy výboru, určí vždy klient. Náklady spojené se zasedáním smírčího výboru nese 

ta smluvní strana, která požádala o vyjádření smírčí výbor. Navržení členové 

smírčího výboru musí být nezávislí na té smluvní straně, která je navrhla. Smírčí 

výbor je povinen vést jednání tak, aby došlo ke vzájemné dohodě smluvních stran. 

Dojde-li k dohodě smluvních stran, činnost smírčího výboru tím končí. V případě, že 

ani v průběhu jednání smírčího výboru se nepodaří dospět ke vzájemné dohodě, je 

povinen smírčí výbor vydat písemné vyjádření či stanovisko k projednávané věci, 

přičemž o obsahu stanoviska se rozhoduje hlasováním. Smírčí výbor pak rozhoduje 

prostou většinou hlasů všech členů výboru o písemném vyjádření se ke sporné situaci 

s tím, že každý člen smírčího výboru má jeden hlas. Nebude-li schváleno po 

hlasování členů smírčího výboru vyjádření či stanovisko k dané věci, činnost 

smírčího výboru tím končí. Obě smluvní strany se zavazují, že pokud bude přijato 

smírčím výborem písemné vyjádření či stanovisko k projednávané věci, budou toto 

vyjádření či stanovisko dobrovolně akceptovat, a to i za situace, kdy bude pro 

některou ze smluvních stran toto vyjádření či stanovisko nepříznivé, nebude-li zjevně 

nezákonné; tím není dotčeno ustanovení poslední věty. Ustanovení tohoto odstavce 

nebrání tomu, aby jakákoliv smluvní strana po vydání jakéhokoliv vyjádření či 

stanoviska smírčího výboru, nebo pokud smírčí výbor nevydá vyjádření či stanovisko 

do jednoho měsíce ode dne jmenování členů smírčího výboru, nepředložila spor k 

rozhodnutí soudu. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran bude považovat 

vzniklý spor za natolik zásadní, že nebude účelné zahajovat smírčí řízení, může 

předložit spor přímo k rozhodnutí soudu. 

4.10 Má-li být výsledkem jakéhokoliv poradenství či služby poradce pro klienta jakýkoliv 

materiál, dokument, analýza, stanovisko či jakýkoliv jiný podklad, je povinen 

poradce a umožnit klientovi v přiměřeném čase, aby se k těmto dokumentům 

vyjádřil. Neoznámí-li klient poradci do pěti dnů ode dne doručení konečné verze, 

nedomluví-li se na delší lhůtě, že s obsahem konečné verze nesouhlasí či neuplatní k 

této konečné verzi připomínky, má se za to, že byla činnost provedena řádně, a 

považuje se za akceptovanou. 

 



 

5. Práva a povinnosti poradce 

5.1 Poradce je povinen jednat vůči klientovi s odbornou péčí, zejména jednat ve 

prospěch klienta čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny informace a 

znalosti, které jsou podle přesvědčení poradce prospěšné pro klienta. Dále je poradce 

povinen uposlechnout pokyny klienta, a jsou-li pokyny od klienta pro klienta 

nevhodné, nevýhodné či protiprávní, je povinen klienta na nevhodnost, nevýhodnost 

či protiprávnost pokynů klienta upozornit. Upozorní-li poradce klienta na 

nevhodnost, nevýhodnost či protiprávnost pokynu klienta, a klient přesto trvá na 

splnění svého pokynu, neodpovídá poradce klientovi za vzniklou újmu. 

5.2 Poradce se zavazuje poskytovat poradenství a služby prostřednictvím osob 

zařazených do následujících kategorií dle náročnosti a odbornosti jejich činnosti: 

a) Kategorie odbornosti L1 – administrativa: 

(1) Administrativní pracovník, 

b) Kategorie odbornosti L2 – podpůrné odborné činnosti: 

(1) Analytik, 

(2) Operátor SD, 

(3) Junior projektový manažer, 

c) Kategorie odbornosti L3 – specialista: 

(1) Technický administrátor SD, 

(2) Síťový specialista junior, 

(3) IT specialista junior, 

(4) Junior specialista ICT bezpečnosti, 

(5) Konzultant (programátor, tester, admin), 

(6) Manažer, 

(7) Projektový manažer, 

(8) Metodik SD, 

d) Kategorie odbornosti L4 - specialista senior: 

(1) Školitel, 

(2) Senior konzultant (programátor, tester, admin), 

(3) Senior manažer (právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů), 

(4) IT specialista senior, 

(5) UX/UI designer, 

(6) Datový analytik, 

(7) Databázový specialista, 

(8) Senior specialista ICT bezpečnosti, 

(9) Senior analytik, 

(10) Senior projektový manažer, 



 

e) Kategorie odbornosti L5 – vysoká specializace: 

(1) síťový specialista senior, 

(2) Architekt (solution, infrastr., ICT, ICT bezpečnost), 

(3) Odborný garant junior, 

f) Kategorie odbornosti L6 – expertní služby: 

(1) Odborný garant, 

(2) Senior architekt. 

5.3 Popis jednotlivých činností, které lze poptat od odborníků poradce a požadavky na 

zkušenosti a kvalifikaci odpovídající těmto činnostem, jsou stanoveny v příloze č. 1 

této smlouvy. 

5.4 Poradce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré 

jméno a zájmy klienta. 

5.5 Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o podmínkách plnění dle této smlouvy 

vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy z obecně závazného právního předpisu 

nebo vnitřního předpisu klienta vyplývá informační povinnost klienta vůči třetím 

osobám, včetně veřejnosti. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o 

obchodních vztazích, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se při plnění 

závazků vyplývajících z této smlouvy dozví. 

5.6 Poradce se zavazuje dodržovat veškerá interní pravidla a nařízení klienta, se kterými 

byl prokazatelně předem seznámen, a to nejdříve od data jeho seznámení se s těmito 

předpisy. 

5.7 Poradce odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil při poskytování poradenství 

a služeb. Za účelem snížení rizika nemožnosti uhradit klientovi újmu vzniklou 

klientovi při poskytování poradenství a služeb poradcem dle této smlouvy se 

zavazuje poradce pojistit se pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobené svojí 

činností pro klienta dle této smlouvy do výše pojistného plnění ve výši 15 milionů 

Kč a toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy. 

5.8 Poradce je povinen zajistit účast svého odborníka na jednání klienta, pokud o to 

klient v přiměřeném předstihu požádá. 

5.9 Poradce je při plnění této smlouvy povinen poskytnout klientovi potřebnou 

součinnost. 

 

6. Práva a povinnosti klienta 

6.1 Klient je při plnění této smlouvy povinen poskytnout poradci potřebnou součinnost, 

zejména sdělit poradci veškeré informace, které jsou mu známy, a které jsou důležité 

pro plnění této smlouvy. Za tímto účelem je povinen klient sdělovat poradci pokyny 

včas, aby nemohlo dojít v důsledku opožděně daného pokynu klienta ke vzniku újmy 

na straně klienta. 

6.2 Klient je oprávněn stanovit poradci strukturu požadovaného písemného materiálu, 

dokumentu, podkladu či jiného písemného výstupu poradenství či služeb poradce a 



 

poradce je povinen klientem požadovanou strukturu těchto listin respektovat a 

vyhotovit je dle tohoto pokynu klienta. 

6.3 Klient má právo kdykoli si vyžádat od poradce přehled poskytovaných činností. 

Poradce je povinen na žádost klienta zaslat klientovi přehled poskytovaných činností 

do 5 dnů s uvedením osob, které tyto činnosti vykonávali dle kategorizace dle odst. 

5.2 této smlouvy. 

6.4 Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o podmínkách plnění dle této smlouvy vůči 

třetím osobám s výjimkou případů, kdy z obecně závazného právního předpisu nebo 

vnitřního předpisu klienta vyplývá informační povinnost klienta vůči třetím osobám, 

včetně veřejnosti. 

 

7. Odměna 

7.1 Klient se zavazuje hradit poradci za poskytování Ad hoc služeb odměnu určenou 

hodinovou sazbou za poskytované poradenství či službu. Hodinová sazba bude 

účtována podle kategorií odborníka, který bude danou Ad hoc službu klientovi 

poskytovat. 

7.2 Smluvní strany se dohodly na následujících hodinových sazbách za poskytování Ad 

hoc služeb dle kategorií odborníků poradce: 

 

Kategorie odbornosti Název kategorie Hodinová sazba 

L1 Administrativa 570,- Kč bez DPH 

L2 Podpůrné odborné činnosti 770,- Kč bez DPH 

L3 Specialista  1020,- Kč bez DPH 

L4 Specialista senior 1.240,- Kč bez DPH 

L5 Vysoká specializace 1.490,- Kč bez DPH 

L6 Expertní služby 1.810,- Kč bez DPH 

 

7.3 Odměna za poskytování Ad hoc služeb bude zaplacena vždy po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto Ad hoc služby poskytovány, a to na 

základě faktury vystavené poradcem. Poradce se zavazuje fakturu vystavit nejpozději 

do 3 pracovních dnů po schválení příslušného výkazu. Přílohou faktury musí být 

kopie schváleného výkazu.   

7.4 V případě, že předmětem poskytovaných služeb a poradenství je zpracování studie, 

analýzy nebo vytvoření jiného díla, postup dle odst. 7.3 této smlouvy se neuplatní. 

V takovém případě se poradce zavazuje vystavit fakturu teprve po akceptaci 

poskytnutých Ad hoc služeb postupem dle odst. 4.10 této smlouvy. 

7.5 K odměnám uvedeným v odst. 7.2 této smlouvy se vždy vyúčtuje příslušná daň z 

přidané hodnoty. 

 

 



 

8. Platební podmínky 

8.1 Veškeré faktury vystavované na základě této smlouvy budou vystaveny se splatností 

30 dnů ode dne jejich doručení. V případě, že bude faktura (nebo opravný daňový 

doklad) klientovi doručena v období od 1. prosince kalendářního roku do 28. února 

roku následujícího, je splatnost takovéto faktury 60 kalendářních dnů ode dne 

doručení. 

8.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“) 

avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 

jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého 

plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního 

ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněné osoby. K faktuře za poskytnuté Ad hoc služby musí být vždy přiložen 

příslušný výkaz. 

8.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 

správně uvedené údaje dle této smlouvy, je klient oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 

splatnosti poradci. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

8.4 Klient bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty poradce zveřejněné 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 

zákona o DPH. V případě, že poradce nebude mít svůj bankovní účet tímto 

způsobem zveřejněn, uhradí klient poradci pouze základ daně, přičemž DPH uhradí 

poradci až po zveřejnění příslušného účtu poradce v registru plátců a 

identifikovaných osob poradcem. 

8.5 Poradce prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

poradce je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že poradce je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se poradce o tomto informovat klienta do 2 

pracovních dní. Stane-li se poradce nespolehlivým plátcem, uhradí klient poradci 

pouze základ daně, přičemž DPH bude klientem uhrazena poradci až po písemném 

doložení poradce o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

 

9. Oznamování a doručování 

9.1 Veškeré písemné objednávky/akceptace, výstupy, sdělení, podklady, informace a jiná 

komunikace mezi poradcem a klientem budou činěny osobně, telefonem nebo e-

mailem (s potvrzením o úspěšném a úplném přenosu dat), výhradně způsobem, 

osobám a na adresy uvedené zdola nebo na takové jiné adresy a takovým jiným 

osobám, které si smluvní strany v průběhu poskytování plnění dle této smlouvy určí. 

9.2 Oprávněné osoby klienta:  

Mgr. Jiří Károly, mobil: *** 

9.3 Oprávněná osoba poradce:  

**** *******, mobil: *** 



 

 

10. Sankce 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) v případě prodlení poradce se zahájením s poskytnutím Ad hoc služby dle 

objednávky a nezjednání nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v 

písemné výzvě klienta, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je klient 

oprávněn požadovat od poradce uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 

Ad hoc služby, s jejímž poskytnutím je poradce v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení; 

b) v případě prodlení poradce se zahájením s dodaním díla dle objednávky a 

nezjednání nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě 

klienta, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je klient oprávněn 

požadovat od poradce uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla, 

s jehož dodáním je poradce v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;  

c)  v případně prodlení klienta se zaplacením odměny, je poradce oprávněn 

požadovat od klienta uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. 

10.2 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, 

není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení je 

poradce oprávněn zohlednit při fakturaci formou slevy z odměny. Nestane-li se tak, 

je klient oprávněn vyzvat poradce k jejich započtení formou slevy z odměny uplatnit 

písemnou výzvou obdobně jako v případě výzvy k uhrazení smluvní pokuty. 

10.3 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 

povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok klienta na náhradu škody ve výši 

převyšující smluvní pokutu, ani povinnost poradce bezodkladně odstranit závadný 

stav. 

10.5 Klient nemá na smluvní pokutu nárok, vzniklo-li prodlení poradce nebo porušení 

povinností poradce vlivem nesoučinností klienta. 

 

11. Doba trvání smlouvy a její ukončení 

11.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

11.2 Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu neplnění ustanovení této 

smlouvy poradcem za podmínky, že v případě neplnění povinností poradce písemně 

upozorní na záměr vypovědět smlouvu a poskytne mu přiměřenou lhůtu na 

odstranění zjištěných nedostatků. Výpověď musí být dána v písemné podobě. 

Výpovědní doba činí v tomto případě tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně; 

11.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez 

uvedení důvodu doručené druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí v tomto 

případě tři měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 



 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně; takováto výpověď nemá vliv na účinnost 

dílčích objednávek.  

11.4 Obě strany se zavazují vypořádat své závazky, které vznikly na základě této 

smlouvy, i po ukončení účinnosti smlouvy tak, aby byly splněny též závazky vůči 

třetím stranám. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí klient. 

12.3 V ujednáních výslovně neupravených touto smlouvou, se tato řídí příslušnými 

právními předpisy, zejména ObčZ. 

12.4 Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými osobami. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené klientem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, její text, číselné označení této smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany vyslovují souhlas s poskytnutím informací o této smlouvě v rozsahu 

ustanovení§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 Klient tímto v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. …………….. ze dne …………. . 

12.7 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Kvalifikace odborníků a popis 

jimi prováděných činností. 

 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 



 

V Praze 

Za klienta: 

 

 

_________________________ 

Mgr. Jiří Károly 

ředitel odboru informatické infrastruktury MHMP 

 

V Praze 

 

Za poradce:     Za poradce: 

 

 

 _________________________ ___________________________ 

 **** ******* **** ******* 

 předseda představenstva místopředseda představenstva 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 

Kvalifikace odborníků a popis jimi prováděných činností 
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Kategorie odbornosti L1 – administrativa 

Administrativní pracovník 

Popis hlavních činností:  
- Zajišťuje plnění zadaných úkolů dle pokynů vedoucího oddělení/odboru a ředitele úseku 
- Zabezpečuje administrativní chod svěřených projektů 
- Protokoluje dokumenty dle pokynů a vede jejich evidenci 
- Příprava, sledování, kontrola a reporting vybraných ukazatelů v rámci činnosti oddělení/odboru  
- Administrativní podpora činnosti oddělení/odboru a podpora spolupráce s externími subjekty 
- Administrativní podpora na přípravě, realizaci a vyhodnocení projektů a výběrových řízení 
- Administrativní podpora při vedení projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
- Administrativní podpora přípravy interních zpráv a dokumentů 
- Administrativní podpora při jednání pracovních skupin, řídících výborů apod.  
- Administrativní podpora na přípravě a distribuci dokumentů na jednání komisí a výborů HMP 
- Administrativní podpora na přípravě a distribuci Tisků a dokumentů na jednání Rady a 

Zastupitelstva HMP a zajištění jejich doručení mezi OICT a MHMP 
- Řádné vedení a zajištění korespondence a záznamů s tím spojených 
- Pořizování dat na nosná média včetně vizuální kontroly, skenování a tisk dokumentů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Pořizování zápisů zejm. na jednáních, poradách a během předběžných tržních konzultací 
- Koordinace týmu oddělení/odboru, organizace jednání, zajištění občerstvení apod. 
- Jiné nespecifikované administrativní práce  

Požadavky:  
- Praxe na obdobné pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L2 – podpůrné odborné činnosti: 

Analytik 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza business požadavků  
- Analýza dopadů navrhovaných změn ve spolupráci s architekty, vývojáři a jinými dotčenými 

oblastmi jako je Legal, IT security, apod. 
- Návrh konceptuálního datového modelu 
- Zpracování a předání výstupů analýzy v požadovaném formátu 
- Návrh wireframes ve spolupráci s UX/UI Designerem 
- Příprava testovacích scénářů ve spolupráci s testery 
- Koordinace UAT testování 
- Tvorba a aktualizace analytické dokumentace případně uživatelských manuálů 
- Reportování o stavu nově nasazených změn v systému 

Požadavky:  
- Základní znalost UML nebo jiného modelovacího jazyka (např. BPMN 2.0, ArchiMate) 
- Základní znalost datového modelování 
- Základní znalost tvorby strukturovaného analytického dokumentu 
- Základní znalost tvorby testovacích scénářů 
- praxe na dané pozici min. 1 rok 

Operátor SD 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje informace prostřednictvím telefonní linky; 
- Vyřizuje klientské a jiné e-maily; 
- Organizuje, řídí a zpracovává reklamační řízení zákazníků; 
- Další administrativní práce v souvislosti s aktivitami oddělení; 



 

Požadavky:  
- Základní znalost MS Office 

Junior projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L3 – specialista: 

Technický administrátor SD 

Popis hlavních činností:  
- Poskytování odborných služeb a konzultací k programovému vybavení SD MHMP  
- Konzultace, nastavení a implementace WF služby, dle navrženého WF Metodikem projektu 
- Odborné konzultace a práce na integraci třetích stran 
- Odborné konzultace a práce na rozvoji programového vybavení 
- Úzká spolupráce s technickým garantem projektu ze strany MHMP 
- Kooperace při vytváření strategie rozvoje SD MHMP 
- Zavádění šablon a procesů do SD na základě architektonického modelu metodika 

Požadavky:  
- Systematické a analytické myšlení 
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů a databází 
- Zkušenost s napojováním systémů přes REST, SOAP WS, LDAP 
- Zkušenost se správou aplikací 

Síťový specialista junior 

Popis hlavních činností:  
- Design sítí 
- Instalace a konfigurace síťových a bezpečnostních prvků 
- Dokumentace sítí 
- Bezpečnostní analýzy 
- Měření signálu WiFi a návrhy pokrytí 
- Log management a SIEM 
- Monitoring (Zabbix apod.) 

Požadavky:  
- Základní znalost L2-L3 na úrovni CCNA či JNCIA-Junos 



 

- Základní znalosti OS Linux a Windows se zaměřením na sítě 
- Znalost technologií Cisco a Juniper 
- Základní znalosti optické přenosové vrstvy (úrovně, rušení, útlumy, xWDM) 
- Základní znalosti firewallingu 
- Psaní dokumentace dle zadání seniora 

IT specialista junior 

Popis hlavních činností:  
- Zajišťuje chod informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich 

nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, 
multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, kancelářských nebo 
jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. 

- Definuje parametry pro monitorování spravovaných aplikací, operačních systémů a informační 
a komunikační infrastruktury 

- Zajišťování bezpečnosti dat na základě požadavků bezpečnosti 
- Zajišťuje servisní incidenty uživatelů 
- Zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozu počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění 

do provozu, nastavování parametrů, monitorování a složitější diagnostika operačních systémů 
počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb 

Požadavky:  
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů 
- Základní znalost databází 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Junior specialista ICT bezpečnosti 

Popis hlavních činností:  
- Podílí se na konsolidaci požadavků na konektivitu 
- Podílí se na návrhu technologického zajištění komunikační infrastruktury 
- Zajišťuje procesy bezpečnosti a ochrany sítí, identifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich 

řešení 
- Zajišťuje procesy bezpečnosti a ochrany serverů, identifikuje problémové oblasti a navrhuje 

jejich řešení 
- Provádí instalace aktuálních bezpečnostních patchů a updatů 
- Podílí se na vytváření Disaster Recovery scénářů 
- Zajišťuje tvorbu dokumentace, manuálů a metodik, případně jejich částí, které se týkají 

IT bezpečnosti 
- Podílí se na přípravě a provádění monitoringu síťové infrastruktury a síťových prvků 
- Podílí se na přípravě a provádění monitoringu vybraných částí HW infrastruktury a SW 
- Podílí se na zajišťování elektronických podpisů a certifikátů, jejich implementaci a dohledu nad 

provozem souvisejícího SW 

Požadavky:  
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením, nebo minimálně 1 rok 

praxe na obdobné pozici, 
- Základní znalosti bezpečnostních požadavků na počítačové sítě, operační systémy, databáze a 

informační systémy 
- Systematické a analytické myšlení 
- Aktivní zájem o problematiku IT bezpečnosti 

Konzultant (Programátor) - vývojář 

Popis hlavních činností:  
- Kódování a programování informačních systémů a API podle zadání akceptovaného do vývoje; 
- Zodpovědnost za dodržení workflow vývojových úloh v task management systému 
- Zodpovědnost za vývoj unit testů současně s vývojem přidělené úlohy 



 

- Zodpovědnost za vytvoření komentářů zdrojového kódu a administrátorské dokumentace 
současně s vývojem přidělené úlohy 

- Příprava testovacích plánů a testovacích scénářů 
- Návrh a tvorba automatizovaných testovacích skriptů 
- Příprava testovacích dat 
- Provedení automatizovaných testů, zaznamenání chyb, a reporting kvality 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcích 

Požadavky:  
- Znalost algoritmizace a principů objektově orientovaného programování 
- Praxe min. 1 rok v požadovaném programovacím jazyce 

Konzultant (Tester) 

Popis hlavních činností:  
- Revize analytických výstupů / zadání 
- Funkční dekompozice 
- Příprava funkčních testů 
- Příprava nefunkčních testů 
- Návrh SIT testů 
- Provedení testů specifických pro zařízení - mobil, desktop, tablet 
- Provedení testů pro zajištění operativní zpětné vazby vývojářům 
- Provedení testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace a rozsahu a dopadů 
- Provedení regresních testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace 
- Aktualizace testovací dokumentace. 
- Dokumentace průběhu testování. 
- Reportování kvality SW dodávky 

Požadavky:  
- Znalost některého z nástrojů na podporu testování (Postman / Insomnia); 
- Zkušenosti s vytvářením testovacích scénářů; 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Konzultant (Admin) 

Popis hlavních činností:  
- Správa Linux, Windows serverů a skriptování v daném OS 
- Základy programování v některém z jazyků – Java, Groovy, Perl, Python, JavaScript a jiné. 
- Správa DB a scriptování v SQL 
- Zkušenost s napojováním systémů přes REST, SOAP WS, LDAP 
- Povědomí o technologiích/systémech – git, maven, Spring 
- Základy IT security – PKI, SSO, různé způsoby autentizace/autorizace, šifrování 

Požadavky:  
- Znalosti pro vykonávání hlavních činností 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s vedením pracovních týmů, a to zejména: 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování práce týmu 
- Organizace práce, přidělování úkolů a koordinace členů týmu 
- Kontrola včasnosti a kvality odevzdávané práce 
- Řízení rizik 
- Vedení požadované dokumentace a výkaznictví 



 

- Komunikace se zainteresovanými stranami 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

Projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Certifikace např. PRINCE2, ITIL nebo obdobná 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Metodik SD 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza procesů v oblasti Service Desk  
- Příprava testovacích scénářů procesů v SD 
- Koordinace UAT testování 
- Spolupráce na tvorbě a aktualizace provozní dokumentace případně uživatelských manuálů 

Požadavky:  
- Základní znalost ITIL, ISO/IEC 20000 – 1 
- Základní znalost MS Visio 
- Znalost tvorby vývojového diagramu 
- Základní znalost tvorby provozní dokumentace procesů v SD 
- praxe na dané pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L4 – specialista senior 

Školitel 

Popis hlavních činností:  
- Rozvoj pracovníků formou školení a workshopů 
- Vytváření školení, materiálů a vedení školení a workshopů 
- Vyhodnocování školení (předávání a přijímání zpětné vazby) 
- Reportování  
- Podpora tvorby a naplnění rozvojových plánů 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 



 

Senior konzultant (programátor) – senior vývojář 

Popis hlavních činností:  
- Připomínkování a analýza zadání 
- Připomínkování a akceptování funkčních a nefunkčních požadavků na rozvoj aplikace 
- Vytvoření návrhu aplikační architektury podle požadavků 
- Review a připomínkování návrhu řešení  
- Code review a připomínkování vyvíjeného SW řešení 
- Analýza dopadů změnových požadavků do existujícího SW řešení 
- Kódování a programování informačních systémů a API podle zadání akceptovaného do vývoje; 
- Řízení týmu vývojářů na přiděleném projektu 
- Mentoring a zaučení juniorních vývojářů 
- Zodpovědnost za dodržení workflow vývojových úloh v task management systému 
- Zodpovědnost za vývoj unit testů současně s vývojem přidělené úlohy 
- Zodpovědnost za vytvoření komentářů zdrojového kódu a administrátorské dokumentace 

současně s vývojem přidělené úlohy 
- Příprava testovacích plánů a testovacích scénářů 
- Návrh a tvorba automatizovaných testovacích skriptů 
- Příprava testovacích dat 
- Provedení automatizovaných testů, zaznamenání chyb, a reporting kvality 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcích 

Požadavky:  
- Znalost algoritmizace a principů objektově orientovaného programování 
- Praxe min. 3 roky v požadovaném programovacím jazyce 

Senior konzultant (Tester) 

Popis hlavních činností:  
- Revize analytických výstupů / zadání 
- Funkční dekompozice 
- Příprava funkčních testů 
- Příprava nefunkčních testů 
- Návrh SIT testů 
- Provedení testů specifických pro zařízení - mobil, desktop, tablet 
- Provedení testů pro zajištění operativní zpětné vazby vývojářům 
- Provedení testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace a rozsahu a dopadů 
- Provedení regresních testů plánovaných dodávek podle testovací dokumentace 
- Aktualizace testovací dokumentace. 
- Dokumentace průběhu testování. 
- Reportování kvality SW dodávky 
- Řízení týmu testerů na přiděleném projektu 
- Mentoring a zaučení juniorních testerů 
- Zodpovědnost za dodržení workflow vývojových úloh v task management systému 

Požadavky:  
- Znalost některého z nástrojů na podporu testování (Postman / Insomnia); 
- Zkušenosti s vytvářením testovacích scénářů; 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior konzultant (Admin) 

Popis hlavních činností:  
- Správa Linux, Windows serverů a skriptování v daném OS 
- Administrace v některém z public cloud prostředí (Azure, AWS, Google Cloud) 
- Základy programování v některém z jazyků – Java, Groovy, Perl, Python, JavaScript a jiné. 



 

- Správa DB a scriptování v SQL 
- Zkušenost s napojováním systémů přes REST, SOAP WS, LDAP 
- Povědomí o technologiích/systémech – git, maven, Spring 
- Základy IT security – PKI, SSO, různé způsoby autentizace/autorizace, šifrování 
- Mentoring a zaučení juniorních adminů 

Požadavky:  
- Znalosti pro vykonávání hlavních činností 
- Zkušenosti s programováním, vývojovým prostředím, DevOps 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior manažer (právník) 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje poradenství a podporu dalším odborníkům poradce 
- Právně-analytická činnost 
- Připravuje stanoviska a další dokumenty právní povahy 
- Koordinace smluvních vztahů 
- Připravuje a organizuje výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách 
- Poskytuje poradenství a konzultace v oblasti veřejných zakázek 

Požadavky:  
- Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo 
- Alespoň 2 roky praxe 
- Znalost občanského zákoníku, autorského práva a práva veřejných zakázek 
- Alespoň 3 roky praxe na dané pozici 

Senior manažer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje poradenství, konzultace a podporu osobám pověřených k realizaci a nastavení 

požadavků GDPR 
- Auditně-analytická činnost 
- Vypracovává stanoviska  
- Komunikace s ÚOOÚ 
- Připravuje a organizuje pravidelná školení  

Požadavky:  
- Alespoň 1 rok praxe 
- Znalost zákona o zpracování osobních údajů a směrnice GDPR 

IT specialista senior 

Popis hlavních činností:  
- Má na starosti rozvoj a správu síťové infrastruktury, včetně správy firewall 
- Definuje problémy uživatelů a zajišťuje jejich řešení se všemi účastníky správy infrastruktury 
- Monitoruje, přiděluje a nastavuje parametry HW infrastruktury podle požadavků uživatelů 
- Zajišťuje správu a bezproblémový chod přidělených aplikací 
V rámci projektu: 
- Analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje řešení 
- Udržuje databáze, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti 

a navrhuje jejich řešení  
- Zajišťuje správné funkce a chod vymezených uživatelských úseků informační a komunikační 

infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, 
vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, 
informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, 
kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. 

- Zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálního síťového prostředí 
- Monitoruje a diagnostikuje sítě, definuje a přiděluje adresy uživatelům a propojuje na další sítě 



 

- Zajišťování bezpečnosti dat na základě požadavků bezpečnosti 
- Monitoruje a nastavuje parametry podle požadavků uživatelů 
- Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, 

uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů 
počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb 

Požadavky:  
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů a databází 
- Znalost bezpečnostních pravidel a standardů 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

UX/UI designer 

Popis hlavních činností:  
- Definice person 
- Uživatelské UX testování 
- Zpracování a údržba mapy webu a informační architektury 
- Analýza a popis User journeys, User flows, wireframes 
- Návrh mocků nově vytvářených stránek 
- Vytvoření a údržba jednotného styleguide 
- Příprava uživatelských výzkumů a focus group a návrhy optimalizace UX 
- Tvorba implementačních plánů ovládání funkcionalit pro front end našich aplikací na základě 

uživatelské zkušenosti 
- Zpracování a implementace změnových požadavků rozhraní, vývoj rozhraní přídavných front-end 

funkcionalit, generalizace front-endu, funkcionality vedoucí k ownership of customer 
- Komunikace s dodavateli front-endového řešení, zadávaní a přebírání požadavků 
- Rutinním provozu IPT pak návrh a realizace UX integrace billingového a clearingového systému 

jednotných plateb, implementace marketingového propojení systému pro kampaně z oblasti 
dopravy v aplikacích, rezervačního a objednávkového systému a identity managementu 

- Podpora front-end developerů ve fázi implementace 

Požadavky:  
- Znalost UX metod i postupů 
- Zkušenost s datovou a webovou analýzou 
- Přehled o designových principech webových aplikací 
- Znalost tvorby wireframů a prototypů v některém z používaných nástrojů, jako jsou Azure, 

Figma, Sketch, Figma, Adobe XD apod. 
- min. 2 roky praxe v oblasti UX designu 

Datový analytik 

Popis hlavních činností:  
- Integrace datových zdrojů 
- Analýza a zpracování dat 
- Mentoring a kontrola kvality práce juniorních datových analytiků 
- Vizualizace dat 
- Příprava podkladů pro konzultanty 
- Příprava Open API a otevřených dat 
- Komunikace s klíčovými stakeholdery projektu (hlavní město Praha, městské organizace, 

akademická sféra, soukromý sektor) 
- Řízení jednotlivých datových projektů od začátku do konce 
- Komunikace s klíčovými stakeholdery projektu 
- Analýza současných řešení v datové oblasti v ČR a v zahraničí 
- Pořádání neformálních setkání s klíčovými uživateli dat 
- Tvorba a správa status reportů a dalších administrativních dokumentů 

 Požadavky:  
- Znalosti problematiky datových skladů a business inteligence 
- Znalost relačních databází, práce s relačními databázemi a databázovými dotazovacími jazyky 



 

- Schopnost navrhnout architekturu a řešení datových úložišť 
- Znalost datového a procesního modelování 
- Praxe na podobné pozici min. 2 roky 

Databázový specialista 

Popis hlavních činností:  
- Zpracovává problémy provozu IS a spolupracuje na jejich řešení se všemi účastníky správy 

infrastruktury, hardware i informačních systémů 
- Zajišťuje správu a bezproblémový chod přidělených informačních systémů a aplikací 
- U přidělených informačních systémů a aplikací zejména (nikoliv však výlučně) 
- Analyzuje požadavky procesů a potřeb a podílí se na návrhu řešení 
- Provádí návrh dohledu, chodu a administrace informačního systému 
- Udržuje v chodu informační systémy, databáze, infrastrukturu a další související subsystémy 
- Udržuje databáze, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a 

navrhuje jejich řešení 
- Zálohuje (případně obnovuje) relevantní data informačních systémů 
- Optimalizuje chod, identifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich řešení 
- Zpracovává reporty související s provozem i rozvojem 
- Provádí související programátorské práce 

Požadavky:  
- Znalost Microsoft SQL Server 2008 R2 a vyšší, T-SQL 
- Návrh databázových struktur, Exporty/importy dat, optimalizace 
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

Senior specialista ICT bezpečnosti 

Popis hlavních činností:  
- Zabezpečuje úkoly související se zajištěním kybernetické a fyzické bezpečnosti a to zejména: 
- Zpracovává vnitřní řadící dokumentaci v oblasti vývoje SW a poskytování lT služeb např. 

směrnice, procesní model, řády atd. 
- Navrhuje a definuje politiky a procesy pro efektivní jednotlivých oblastí návrhu, vývoje, provozu 

a podpory informačních a komunikačních technologií rámci společnosti 
- Zajišťuje aktivní uplatňování lT standardů a postupů podle nejlepší praxe 
- Zajišťuje zpracovávání, tvorbu a návrhy jednotlivých politik a zajišťuje garanci jejich správnosti, 

aktuálnosti, úplnosti a realizovatelnosti vůči vedení společnosti 
- Garantuje naplnění všech požadavků vyplývajících z platných firemních směrnic, či přijatých 

směrnic a postupů v oblasti řízení kvality 
- Nastavuje řídící předpisy v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost 
- Zajišťuje dohled nad implementací řídících předpisů pro oblast kybernetické bezpečnosti 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcí 
- Informuje nadřízeného pracovníka o možných rizicích a o porušení bezpečnostních zásad 

a požadavků 
- Podniká opatření k eliminaci rizik v rozsahu své pravomoci 

Požadavky:  
- Alespoň 3-5 let praxe v oboru IT Security 
- Zkušenost s návrhem, realizací a revizí bezpečnostních IT řešení 
- Schopnost analyzovat prvky zabezpečení v aplikačních, informačních a 
- Komunikačních technologiích 
- Schopnost revidovat a udržovat technickou dokumentaci a směrnice ICT  
- Pokročilá znalost počítačových sítí, serverů, virtualizací... 
- Aktivní zájem o IT Security 



 

Senior analytik 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza business požadavků  
- Analýza dopadů navrhovaných změn ve spolupráci s architekty, vývojáři a jinými dotčenými 

oblastmi jako je Legal, IT security, apod. 
- Návrh konceptuálního datového modelu 
- Zpracování a předání výstupů analýzy v požadovaném formátu 
- Návrh wireframes ve spolupráci s UX/UI Designerem 
- Příprava testovacích scénářů ve spolupráci s testery 
- Koordinace UAT testování 
- Tvorba a aktualizace analytické dokumentace případně uživatelských manuálů 
- Reportování o stavu nově nasazených změn v systému 
- Komunikace se stakeholdery, integrace jejich požadavků do navrhovaného řešení 
- Zodpovědnost za úspěšné propojení cílů společnosti/projektu s navrhovaným řešením   
- Podpora projektového manažera pro úspěšné dodání navrhovaného řešení/produktu/projektu  
- Optimalizace procesů tvorby analýz 

Požadavky:  
- Znalost UML nebo jiného modelovacího jazyka (např. BPMN 2.0, ArchiMate) 
- Znalost datového modelování 
- Znalost tvorby strukturovaného analytického dokumentu 
- Znalost tvorby testovacích scénářů 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů případně programů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Vedení projektových manažerů podřízených projektů v rámci programu 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Certifikace např. PRINCE2, ITIL nebo obdobná 
- Praxe na dané pozici min. 5 let 

Kategorie odbornosti L5 – vysoká specializace: 

Síťový specialista senior 

Popis hlavních činností:  
- Tvorba síťové architektury 
- Dokumentace sítí 



 

- Bezpečnostní analýzy 
- Logmanagement a SIEM 
- Monitoring (Zabbix apod.) 
- Návrh instalace sítě 
- Řešení problémů v rámci sítě 
- Hardwarová instalace, údržba a modernizace 
- Dokumentace postupů a procesů 

Požadavky:  
- SŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření 
- Praxi v oblasti sítí alespoň 4 roky 
- Znalost technologií jako LAN/WAN, VPN, VoIP 
- Znalost autentizace ve WiFi sítích 
- Výborná znalost protokolu IP 
- Znalost konfigurace přepínačů, směrování, firewally, Wifi 

Architekt (solution, infrastr., ICT, ICT bezpečnost) 

Popis hlavních činností:  
- Zodpovědnost za úspěšné propojení informačních systémů (resp. IT projektů) do 

celkové enterprise architektury 
- Nalézání nejlepšího technologického řešení pro konkrétní projekt a požadavky 
- Zodpovědnost za úspěšnou realizaci IT projektů z hlediska naplnění definovaných požadavků a 

omezení (včetně technických, časových a nákladových omezení) 
- Spolupráce na definování scope jednotlivých projektů 
- Podpora business analytiků při tvorbě funkční a nefunkční specifikace systémů  
- Vedení schůzek s klientem, developery, uživateli a dalšími skupinami 
- Komunikace s projektovým manažerem, informování o případných rizicích projektů, návrh 

opatření na zabránění uskutečnění rizika 
- Zpracování technické dokumentace systému 
- Spolupráce a řízení dodavatelů projektu po věcné stránce 
- Sledování trendů, aktivní nabývání znalostí o nových produktech, technologiích a postupech a 

zavádění nových poznatků do praxe, projektů, produktů a služeb 

Požadavky:  
- Znalost notací: BPMN 2.0, UML, ArchiMate a architektonického rámce TOGAF 
- Zkušenosti s návrhem REST API, zkušenost s definicí pomocí Swagger/OpenAPI 
- Zkušenosti s návrhem mikroservisní architektury 
- Zkušenosti s provozem aplikace v Cloudu 
- Zkušenosti s návrhem aplikace pro provoz v kontejnerech (Docker, Kubernetes, Docker Swarm…) 
- Zkušenost s transformací business požadavků na zadání pro vývoj – technický design 
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

Odborný garant junior 

Popis hlavních činností:  
- Specialista na požadovanou problematiku 
- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 1 rok 



 

Kategorie odbornosti L6 – expertní služby: 

Odborný garant 

Popis hlavních činností:  
- Expert na požadovanou problematiku 
- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 2 roky 

Senior architekt 

Popis hlavních činností:  
- Formulace požadavků na funkcionality a vlastnosti ICT řešení 
- Analýza SW a HW prostředí zákazníka s cílem implementace nového řešení, realizace 

změnového požadavku, standardizace, zpracování ICT strategie apod. 
- Návrhy enterprise (celkové) architektury, dílčích architektur nebo konkrétních řešení v oblasti 

ICT architektury 
- Analýza dopadů řešení/změnových požadavků do architektury 
- Zpracování vstupů pro definici strategie SW produktů a systémové integrace 
- Dohled nad dodržováním konceptu celkové architektury v rámci implementace dílčích ICT řešení 

Požadavky:  
- Předchozí praxi v oblasti podnikové/solution architektury 
- Předchozí praxe v ICT v rozsahu min. 2 roky 
- Znalost architektonických rámců TOGAF, SABSA 
- Znalost modelovacích jazyků – UML, BPMN 2.0, ArchiMate a modelovacího nástroje Enterprise 

Architect 

 

Popisy hlavních činností představují souhrnný popis činností, které lze poptávat v rámci dané role. 

Kvalifikace potřebná k výkonu těchto činností je uvedená v rámci požadavků. Kvalifikace jednotlivých 

odborníků zajišťujících jednotlivé činnosti se může lišit v závislosti od služeb, které budou klientovi 

poskytovány a nemusí zcela odpovídat výčtu výše uvedených požadavků. 

 

Pokud chybí požadavky nebo popisy činností, které mají zajišťovat někteří z odborníků, použijí se pro 
tyto odborníky přiměřeně požadavky a popisy vztahující se vždy k jim nejbližšímu odborníkovi. 

 



Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1617 ze dne 28. 6. 2021 
 
 

Smlouva o poskytování poradenské činnosti 

 

S m l u v n í   s t r a n y: 

 

Operátor ICT, a.s. 

se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 

společnost vedená pod spisovou značkou B 19676 u Městského soudu v Praze 

zastoupená **** *******, předsedou představenstva, a **** *******, místopředsedou 

představenstva 

IČO: 02795281 

DIČ: CZ02795281 

jako poradce (dále jen „poradce“) 

Číslo smlouvy poradce: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

a 

 

Hlavní město Praha 

se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 

zastoupené Ing. Vojtěchem Žabkou, ředitelem odboru projektového řízení MHMP 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

jako klient (dále jen „klient“) 

Číslo smlouvy klienta: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování poradenské 

činnosti (dále též „smlouva“) dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „ObčZ“) s následujícím obsahem: 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Klient a poradce prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jejich orgány 

přijaly řádně rozhodnutí o uzavření této smlouvy a že jim nejsou známy žádné 

důvody, které by jim uzavření této smlouvy znemožňovaly. 

1.2 Poradce se tímto přihlašuje za účelem plnění této smlouvy k odbornému výkonu své 

činnosti dle § 5 odst. 1 ObčZ. Touto činností je technické poradenství v oblasti 

informatiky, informačních technologií a informačních systémů (IT a ICT), 

bezpečnosti v oblasti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, poskytování 

software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové 

a související činnosti a webové portály, poradenská a konzultační činnost, zpracování 

odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy a služby 



 

organizačně hospodářské povahy, příprava a vypracování technických návrhů, 

grafické a kresličské práce, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

nebo společenských věd, mediální zastoupení, mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.  

1.3 Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně informovat druhou 

smluvní stranu o skutečnostech, které jsou v odst. 1 tohoto článku definovány jako 

důvody bránící uzavření smlouvy, jakmile se o nich dozví. 

1.4 Poradce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy vykonává podstatnou část své 

celkové činnosti ve prospěch klienta jakožto veřejného zadavatele ve smyslu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

též „ZZVZ“), přičemž klient má v osobě poradce výlučná majetková práva a 

disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v osobě poradce, 

čímž je splněn předpoklad dle ust. § 11 ZZVZ pro uplatnění tzv. vertikální 

spolupráce a v této souvislosti prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost 

tak, aby byly permanentně splněny tyto předpoklady pro uplatnění tzv. in-house 

výjimky dle aktuálních platných právních předpisů i právních předpisů budoucích, a 

to po celu dobu trvání smlouvy, dojde-li v průběhu trvání smlouvy ke změně 

relevantní právní úpravy. 

1.5 Poradce je oprávněn realizovat předmět smlouvy nebo jeho část prostřednictvím 

poddodavatelů jen s předchozím písemným souhlasem klienta. Poradce odpovídá za 

poskytování služeb jednotlivými poddodavateli, jako by je poskytoval sám. 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je rámcová úprava poskytování vyhrazených služeb za 

podmínek dále stanovených. 

2.2 Poradce se tímto zavazuje klientovi poskytovat odbornou poradenskou činnost v 

oblasti: 

a) ekonomické, 

b) organizační, 

c) informačních technologií a informačních systémů (IT a ICT), bezpečnosti 

v oblasti informačních systémů a kybernetické bezpečnosti, 

d) projektového řízení jakéhokoliv projektu organizovaného klientem včetně 

poradenství 

e) ochrany osobních údajů v rámci projektů zajišťovaných pro klienta, 

f) veřejných zakázek ve smyslu jejich administrace a zpracování zadávacích 

dokumentací, 

(dále též „poradenství“), jakož i ve věcech, které s poradenstvím přímo souvisejí 

(dále též „služby“), a klient se zavazuje poradci za poradenství a služby hradit 

odměnu. 

2.3 Poradenství i služby budou poskytovány jako 

a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení průběžně po celou dobu trvání 

této smlouvy (dále jen „Paušální služby“), nebo jako 



 

b) ad hoc služby poskytované na základě požadavků klienta (dále jen „Ad hoc 

služby“) učiněné postupem dle čl. 4 této smlouvy. 

2.4 Poradce se v rámci poskytování Paušálních služeb zavazuje zajišťovat pro klienta 

následující koordinační, organizační a jiné činnosti související s odbornou 

poradenskou činností: 

a) spolupráce na projektech a vzájemné informovanosti v rámci pracovních skupin, 

řídících výborů a dalších orgánů klienta  

b) zhodnocování a analýza podnětů klienta z pohledu souladu s koncepcí ICT 

MHMP, bezpečnosti, a principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 

c) Zhodnocování a analýza podnětů klienta z pohledu souladu s koncepčními 

dokumenty dle typu a oboru projektu 

d) tvorba nabídek dle zadání klienta, 

e) budování a udržování informací o trhu ICT s ohledem na současné i budoucí 

potřeby klienta, 

f) udržování odborných znalostí pracovníků poradce, 

g) administrativní činnosti související se zajišťováním služeb dle této smlouvy. 

2.5 Poradce se zavazuje poskytovat Paušální služby v rozsahu 2 FTE specialisty 

(kategorie odbornosti L.3 dle odst. 5.2 písm. c) pozice (5) Projektový manažer dle 

této smlouvy), přičemž FTE se rozumí míra zapojení či kapacita zatížení pracovníka 

přepočtenou na 100 % jeho kapacity, tj. jde o ekvivalent jednoho pracovníka na plný 

úvazek. 

2.6 Poradce se v rámci poskytování Ad hoc služeb zavazuje na vyžádání klienta zejména 

a) vypracovávat stanoviska, studie, posudky či analýzy týkající se různých aspektů 

projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných, včetně 

případných analýz zajištění bezpečnosti a ochrany fungování těchto projektů 

před zásahem třetích osob, 

b) vypracovávat podklady k materiálům týkajících se projektů organizovaných 

klientem nebo pro něho zajišťovaných, včetně vypracování návrhů nezbytných 

smluv, jejich změn a doplnění, 

c) poskytovat poradenství při řízení projektů organizovaných klientem nebo pro 

něho zajišťovaných či přímo řídit tyto projekty pro klienta, 

d) přímo řídit projekty, včetně přípravy projektového záměru, zajištění dohledu či 

výkon přímého dohledu nad realizací projektu sloužících k zajištění provozu a 

funkčnosti projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných a 

zajišťovat jejich administrativu  

e) zajišťovat či zpracovávat administrativu či administrativní činnosti veřejných 

zakázek nutných pro zajištění fungování projektů organizovaných klientem nebo 

pro něho zajišťovaných a podílet se na jejich organizaci či tuto organizaci 

zajišťovat, 



 

f) poskytovat poradenství při zpracování zadávací dokumentace veřejné zakázky 

nutné pro zajištění fungování projektů či tuto zadávací dokumentaci, včetně 

související dokumentace, zpracovávat, 

g) zpracovávat dokumentaci poradenství, včetně zpracování dokumentace pro 

systém informačních technologií a informační systém fungování projektů 

organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných,  

h) poskytovat poradenství při jednání klienta se třetími osobami pro zajištění 

fungování projektů organizovaných klientem nebo pro něho zajišťovaných, 

včetně případné účasti na těchto jednáních či vedení těchto jednání za klienta na 

základě pověření klientem, 

i) poskytovat informace v oblasti poradenství dle této smlouvy klientovi, které 

umožní klientovi co nejvýhodnější zejména technologické, ekonomické, a 

systémové řešení fungování projektů organizovaných klientem nebo pro něho 

zajišťovaných, 

j) zpracovávat odpovědi na jiné dotazy klienta související s předmětem této 

smlouvy. 

 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění ze strany poradce dle této smlouvy je sídlo klienta, detašované 

pracoviště klienta na území hl. m. Prahy, příp. sídlo poradce, bude-li to pro plnění 

služeb možné a účelné. Plnění může být poskytováno na základě žádosti klienta na 

místě odlišném od sídla klienta, informuje-li o tom poradce v přiměřené době před 

poskytnutím plnění klient. Bude-li poskytováno plnění ze strany poradce dle této 

smlouvy mimo obec, kde je umístěno sídlo klienta, má poradce nárok na úhradu 

cestovních nákladů ve výši odpovídající částce cestovních náhrad poskytovaných v 

pracovněprávních vztazích zaměstnanci jeho zaměstnavatelem. 

3.2 Poradce se zavazuje zahájit poskytování Paušálních služeb nejpozději do 3 měsíců od 

prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti smlouvy, 

nedohodnou-li se smluvní strany na dřívějším termínu. 

3.3 Paušální služby budou poskytovány od jejich zahájení průběžně po celou dobu trvání 

této smlouvy. 

3.4 Ad hoc služby budou poskytovány v termínech stanovených v dílčích objednávkách. 

 

4. Poskytování Ad hoc služeb 

4.1 Ad hoc služby definované touto smlouvou budou poskytovány na základě dílčích 

objednávek a akceptací, které musí obsahovat alespoň následující údaje: 

a) specifikace klientem požadovaných služeb a poradenství, 

b) předpokládaný časový, personální a jiný rozsah služeb a poradenství, 

c) uvedení případných závazných lhůt a termínů pro poskytnutí služby a 

poradenství, zejména v případě, kdy by plnění z těchto služeb a poradenství měl 

formu písemného díla dle odst. 4.10 této smlouvy. 



 

Poradce se zavazuje klientem zaslanou objednávku akceptovat či odmítnout ve lhůtě 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení poradci, a to prostřednictvím 

datové schránky. 

4.2 Nejmenší objednatelný rozsah Ad hoc služby pro jednotlivé Ad hoc služeb je 

stanoven jako 0,5 člověkodne práce příslušného odborníka, přičemž 1 člověkoden 

odpovídá 8 hodinám práce 1 osoby. Nejmenší účtovatelná jednotka pak je 1 

člověkohodina práce, tj. 1 hodina práce příslušného odborníka. 

4.3 Celkový objem objednaných Ad hoc služeb dle této smlouvy v jednom kalendářním 

roce nesmí překročit částku 10 mil. Kč (slovy: deset milionů korun českých) bez 

DPH za jeden kalendářní rok. 

4.4 Objednávky budou zasílány písemně či elektronicky prostřednictvím oprávněných 

osob uvedených v čl. 9 této smlouvy. Poradce ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení 

objednávky zašle klientovi písemnou akceptaci této objednávky, nebo písemně v této 

lhůtě sdělí své výhrady, pro které nelze plnění dle objednávky realizovat, a to 

zejména liší-li se objednávka od konečné nabídky poradce dle odst. 4.5 této smlouvy.  

4.5 Vystavení objednávky a procesu její akceptace dle předchozího odstavce této 

smlouvy bude předcházet poptávkové řízení, kdy písemně či elektronicky 

prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. 9 této smlouvy zašle klient 

poradci svou poptávku s dostatečně konkretizovaným předmětem plnění. Poradce 

nejdéle ve lhůtě 10 pracovních dní vyhotoví a odešle klientovi svou nabídku, kde 

uvede zejména faktory nezbytné pro zajištění plnění a cenu plnění. 

4.6 Poradce se zavazuje vést evidenci o veškerých Ad hoc službách poskytnutých 

klientovi dle této smlouvy (dále též „výkaz“). Poradce se zavazuje dle vyzvání 

klienta, jinak měsíčně, a to nejpozději do 15. dne ode dne ukončení příslušného 

kalendářního měsíce předložit klientovi výkaz za předchozí kalendářní měsíc, bez 

ohledu na to, zda a kdy bude klientovi předáno měsíční vyúčtování činnosti poradce. 

4.7 Výkaz bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) uvedení činnosti, kterou v rámci Ad hoc služeb poradce pro klienta vykonával, 

b) uvedení času, po který byla činnost poskytována, 

c) uvedení dne, kdy byla činnost poskytována, 

d) uvedení osob, které jednotlivé činnosti vykonávaly, 

e) uvedení podílu osob na jednotlivé činnosti, budou-li jednotlivé činnosti 

poskytovány více osobami ze strany poradce v jednom dnu. 

4.8 Klient je oprávněn do pěti dnů ode dne doručení výkazu, přičemž pro účely této 

smlouvy se den předání výkazu klientovi nepočítá, uplatnit písemně výhrady či 

připomínky k výkazu co do správnosti a úplnosti jeho obsahu. Neuplatní-li ve lhůtě 

uvedené v předchozí větě k výkazu klient žádné výhrady či připomínky, má se za to, 

že s obsahem výkazu klient souhlasí. Uplatní-li klient k výkazu výhrady či 

připomínky co do správnosti a úplnosti jeho obsahu, nemůže být výkaz podkladem 

pro vyúčtování dle odst. 8.2 této smlouvy. V případě uplatnění výhrad či připomínek 

k výkazu jsou povinni klient a poradce určit za každou stranu jednu osobu, které 

povedou jednání za účelem odstranění výhrad či připomínek. 



 

4.9 Nepodaří-li se jednáním klienta a poradce odstranit výhrady či připomínky k výkazu 

jednáním zástupců obou smluvních stran dle poslední věty odst. 4.8 této smlouvy, 

může se obrátit každá ze smluvních stran na smírčí výbor, který se vytvoří ad hoc 

třemi zástupci za každou smluvní stranu. Předsedu smírčího výboru, který svolává 

členy výboru, určí vždy klient. Náklady spojené se zasedáním smírčího výboru nese 

ta smluvní strana, která požádala o vyjádření smírčí výbor. Navržení členové 

smírčího výboru musí být nezávislí na té smluvní straně, která je navrhla. Smírčí 

výbor je povinen vést jednání tak, aby došlo ke vzájemné dohodě smluvních stran. 

Dojde-li k dohodě smluvních stran, činnost smírčího výboru tím končí. V případě, že 

ani v průběhu jednání smírčího výboru se nepodaří dospět ke vzájemné dohodě, je 

povinen smírčí výbor vydat písemné vyjádření či stanovisko k projednávané věci, 

přičemž o obsahu stanoviska se rozhoduje hlasováním. Smírčí výbor pak rozhoduje 

prostou většinou hlasů všech členů výboru o písemném vyjádření se ke sporné situaci 

s tím, že každý člen smírčího výboru má jeden hlas. Nebude-li schváleno po 

hlasování členů smírčího výboru vyjádření či stanovisko k dané věci, činnost 

smírčího výboru tím končí. Obě smluvní strany se zavazují, že pokud bude přijato 

smírčím výborem písemné vyjádření či stanovisko k projednávané věci, budou toto 

vyjádření či stanovisko dobrovolně akceptovat, a to i za situace, kdy bude pro 

některou ze smluvních stran toto vyjádření či stanovisko nepříznivé, nebude-li zjevně 

nezákonné; tím není dotčeno ustanovení poslední věty. Ustanovení tohoto odstavce 

nebrání tomu, aby jakákoliv smluvní strana po vydání jakéhokoliv vyjádření či 

stanoviska smírčího výboru, nebo pokud smírčí výbor nevydá vyjádření či stanovisko 

do jednoho měsíce ode dne jmenování členů smírčího výboru, nepředložila spor k 

rozhodnutí soudu. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran bude považovat 

vzniklý spor za natolik zásadní, že nebude účelné zahajovat smírčí řízení, může 

předložit spor přímo k rozhodnutí soudu. 

4.10 Má-li být výsledkem jakéhokoliv poradenství či služby poradce pro klienta jakýkoliv 

materiál, dokument, analýza, stanovisko či jakýkoliv jiný podklad, je povinen 

poradce a umožnit klientovi v přiměřeném čase, aby se k těmto dokumentům 

vyjádřil. Neoznámí-li klient poradci do pěti dnů ode dne doručení konečné verze, 

nedomluví-li se na delší lhůtě, že s obsahem konečné verze nesouhlasí či neuplatní k 

této konečné verzi připomínky, má se za to, že byla činnost provedena řádně, a 

považuje se za akceptovanou. 

 

5. Práva a povinnosti poradce 

5.1 Poradce je povinen jednat vůči klientovi s odbornou péčí, zejména jednat ve 

prospěch klienta čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny informace a 

znalosti, které jsou podle přesvědčení poradce prospěšné pro klienta. Dále je poradce 

povinen uposlechnout pokyny klienta, a jsou-li pokyny od klienta pro klienta 

nevhodné, nevýhodné či protiprávní, je povinen klienta na nevhodnost, nevýhodnost 

či protiprávnost pokynů klienta upozornit. Upozorní-li poradce klienta na 

nevhodnost, nevýhodnost či protiprávnost pokynu klienta, a klient přesto trvá na 

splnění svého pokynu, neodpovídá poradce klientovi za vzniklou újmu. 

5.2 Poradce se zavazuje poskytovat poradenství a služby prostřednictvím osob 

zařazených do následujících kategorií dle náročnosti a odbornosti jejich činnosti: 



 

a) Kategorie odbornosti L1 – administrativa: 

(1) Administrativní pracovník, 

b) Kategorie odbornosti L2 – podpůrné odborné činnosti: 

(1) Analytik, 

(2) Junior projektový manažer 

c) Kategorie odbornosti L3 – specialista: 

(1) IT specialista junior, 

(2) Junior specialista ICT bezpečnosti, 

(3) Konzultant, 

(4) Manažer, 

(5) Projektový manažer, 

d) Kategorie odbornosti L4 - specialista senior: 

(1) Školitel, 

(2) Senior konzultant, 

(3) Senior manažer (právník, pověřenec pro ochranu osobních údajů), 

(4) IT specialista senior, 

(5) Datový analytik, 

(6) Databázový specialista, 

(7) Senior specialista ICT bezpečnosti, 

(8) Senior analytik, 

(9) Senior projektový manažer 

e) Kategorie odbornosti L5 – vysoká specializace: 

(1) Architekt (solution, infrastr., ICT, ICT bezpečnost), 

f) Kategorie odbornosti L6 – expertní služby: 

(1) Odborný garant, 

(2) Senior architekt. 

5.3 Popis jednotlivých činností, které lze poptat od odborníků poradce a požadavky na 

zkušenosti a kvalifikaci odpovídající těmto činnostem, jsou stanoveny v příloze č. 1 

této smlouvy. 

5.4 Poradce je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit dobré 

jméno a zájmy klienta. 

5.5 Poradce je povinen zachovávat mlčenlivost o podmínkách plnění dle této smlouvy 

vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy z obecně závazného právního předpisu 

nebo vnitřního předpisu klienta vyplývá informační povinnost klienta vůči třetím 

osobám, včetně veřejnosti. Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o 

obchodních vztazích, organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se při plnění 

závazků vyplývajících z této smlouvy dozví. 



 

5.6 Poradce se zavazuje dodržovat veškerá interní pravidla a nařízení klienta, se kterými 

byl prokazatelně předem seznámen, a to nejdříve od data jeho seznámení se s těmito 

předpisy. 

5.7 Poradce odpovídá klientovi za újmu, kterou mu způsobil při poskytování poradenství 

a služeb. Za účelem snížení rizika nemožnosti uhradit klientovi újmu vzniklou 

klientovi při poskytování poradenství a služeb poradcem dle této smlouvy se 

zavazuje poradce pojistit se pro případ způsobení škody či jiné újmy způsobené svojí 

činností pro klienta dle této smlouvy do výše pojistného plnění ve výši 15 milionů 

Kč a toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy. 

5.8 Poradce je povinen zajistit účast svého odborníka na jednání klienta, pokud o to 

klient v přiměřeném předstihu požádá. 

5.9 Poradce je při plnění této smlouvy povinen poskytnout klientovi potřebnou 

součinnost. 

 

6. Práva a povinnosti klienta 

6.1 Klient je při plnění této smlouvy povinen poskytnout poradci potřebnou součinnost, 

zejména sdělit poradci veškeré informace, které jsou mu známy, a které jsou důležité 

pro plnění této smlouvy. Za tímto účelem je povinen klient sdělovat poradci pokyny 

včas, aby nemohlo dojít v důsledku opožděně daného pokynu klienta ke vzniku újmy 

na straně klienta. 

6.2 Klient je oprávněn stanovit poradci strukturu požadovaného písemného materiálu, 

dokumentu, podkladu či jiného písemného výstupu poradenství či služeb poradce a 

poradce je povinen klientem požadovanou strukturu těchto listin respektovat a 

vyhotovit je dle tohoto pokynu klienta. 

6.3 Klient má právo kdykoli si vyžádat od poradce přehled poskytovaných činností. 

Poradce je povinen na žádost klienta zaslat klientovi přehled poskytovaných činností 

do 5 dnů s uvedením osob, které tyto činnosti vykonávali dle kategorizace dle odst. 

5.2 této smlouvy. 

6.4 Klient je povinen zachovávat mlčenlivost o podmínkách plnění dle této smlouvy vůči 

třetím osobám s výjimkou případů, kdy z obecně závazného právního předpisu nebo 

vnitřního předpisu klienta vyplývá informační povinnost klienta vůči třetím osobám, 

včetně veřejnosti. 

 

7. Odměna 

7.1 Klient se zavazuje hradit poradci za poskytování Paušálních služeb odměnu ve výši 

278.304,- Kč bez DPH měsíčně. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady potřebné k 

řádnému poskytování Paušálních služeb. 

7.2 Odměna za poskytování Paušálních služeb bude zaplacena vždy po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém byly Paušální služby poskytovány, a to na základě 

faktury vystavené poradcem.  

7.3 V případě, že Paušální služby nebyly poskytovány po celý kalendářní měsíc (např. z 

důvodu jejich zahájení uprostřed měsíce apod.), náleží poradci alikvotní část měsíční 



 

odměny za poskytování Paušálních služeb. Za neposkytování Paušálních služeb nebo 

jejích částí se nepovažuje pracovní neschopnost kratší než 2 dny, návštěva lékaře, 

čerpání dovolené či překážky v práci na straně odborníka poradce v délce trvání do 2 

dnů, nebo překážky v práci způsobené na straně klienta. 

7.4 Klient se dále zavazuje platit poradci za poskytování Ad hoc služeb odměnu určenou 

hodinovou sazbou za poskytované poradenství či službu. Hodinová sazba bude 

účtována podle kategorií odborníka, který bude danou Ad hoc službu klientovi 

poskytovat. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na následujících hodinových sazbách za poskytování Ad 

hoc služeb dle kategorií odborníků poradce: 

Kategorie odbornosti Název kategorie Hodinová sazba 

L1 Administrativa 570,- Kč bez DPH 

L2 Podpůrné odborné činnosti 770,- Kč bez DPH 

L3 Specialista  1020,- Kč bez DPH 

L4 Specialista senior 1.240,- Kč bez DPH 

L5 Vysoká specializace 1.490,- Kč bez DPH 

L6 Expertní služby 1.810,- Kč bez DPH 

 

7.6 Odměna za poskytování Ad hoc služeb bude zaplacena vždy po skončení 

kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto Ad hoc služby poskytovány, a to na 

základě faktury vystavené poradcem. Poradce se zavazuje fakturu vystavit nejpozději 

do 3 pracovních dnů po schválení příslušného výkazu. Přílohou faktury musí být 

kopie schváleného výkazu.  

7.7 V případě, že předmětem poskytovaných služeb a poradenství je zpracování studie, 

analýzy nebo vytvoření jiného díla, postup dle odst. 7.6 této smlouvy se neuplatní. 

V takovém případě se poradce zavazuje vystavit fakturu teprve po akceptaci 

poskytnutých Ad hoc služeb postupem dle odst. 4.10 této smlouvy. 

7.8 K odměnám uvedeným v odst. 7.1 a 7.5 této smlouvy se vždy vyúčtuje příslušná daň 

z přidané hodnoty. 

 

8. Platební podmínky 

8.1 Veškeré faktury vystavované na základě této smlouvy budou vystaveny se splatností 

30 dnů ode dne jejich doručení. V případě, že bude faktura (nebo opravný daňový 

doklad) klientovi doručena v období od 1. prosince kalendářního roku do 28. února 

roku následujícího, je splatnost takovéto faktury 60 kalendářních dnů ode dne 

doručení. 

8.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“) 

avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a 

jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním 

rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého 



 

plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního 

ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněné osoby. K faktuře za poskytnuté Ad hoc služby musí být vždy přiložen 

příslušný výkaz. 

8.3 V případě, že poskytované plnění bude spolufinancováno z Evropských a 

investičních fondů, či jiných dotačních zdrojů, bude faktura obsahovat registrační 

číslo a název příslušného projektu a další specifické informace dle požadavků 

klienta.   

8.4 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 

správně uvedené údaje dle této smlouvy, je klient oprávněn ji vrátit ve lhůtě její 

splatnosti poradci. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 

8.5 Klient bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty poradce zveřejněné 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 

zákona o DPH. V případě, že poradce nebude mít svůj bankovní účet tímto 

způsobem zveřejněn, uhradí klient poradci pouze základ daně, přičemž DPH uhradí 

poradci až po zveřejnění příslušného účtu poradce v registru plátců a 

identifikovaných osob poradcem. 

8.6 Poradce prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že 

poradce je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 

„nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že poradce je 

nespolehlivým plátcem, zavazuje se poradce o tomto informovat klienta do 2 

pracovních dní. Stane-li se poradce nespolehlivým plátcem, uhradí klient poradci 

pouze základ daně, přičemž DPH bude klientem uhrazena poradci až po písemném 

doložení poradce o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně. 

 

9. Oznamování a doručování 

9.1 Veškeré písemné objednávky/akceptace, výstupy, sdělení, podklady, informace a jiná 

komunikace mezi poradcem a klientem budou činěny osobně, telefonem nebo e-

mailem (s potvrzením o úspěšném a úplném přenosu dat), výhradně způsobem, 

osobám a na adresy uvedené zdola nebo na takové jiné adresy a takovým jiným 

osobám, které si smluvní strany v průběhu poskytování plnění dle této smlouvy určí. 

9.2 Odpovědná osoba klienta:  

Ing Vojtěch Žabka, mobil: **** 

9.3 Odpovědná osoba poradce:  

**** *******, mobil: *** 

 

 

 

 

 



 

10. Sankce 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že: 

a) v případě, že poradce v průběhu trvání této smlouvy přestane poskytovat Služby 

uvedené v odst. 2.4 této smlouvy, je klient oprávněn požadovat od poradce 

uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení; 

b) v případě prodlení poradce se zahájením s poskytnutím Ad hoc služby dle 

objednávky a nezjednání nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v 

písemné výzvě klienta, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je klient 

oprávněn požadovat od poradce uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 

Ad hoc služby, s jejímž poskytnutím je poradce v prodlení, a to za každý 

započatý den prodlení; 

c) v případě prodlení poradce se zahájením s dodaním díla dle objednávky a 

nezjednání nápravy v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě 

klienta, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je klient oprávněn 

požadovat od poradce uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla, 

s jehož dodáním je poradce v prodlení, a to za každý započatý den prodlení;  

d)  v případně prodlení klienta se zaplacením odměny, je poradce oprávněn 

požadovat od klienta uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 

právními předpisy. 

10.2 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, 

není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení je 

poradce oprávněn zohlednit při fakturaci formou slevy z odměny. Nestane-li se tak, 

je klient oprávněn vyzvat poradce k jejich započtení formou slevy z odměny uplatnit 

písemnou výzvou obdobně jako v případě výzvy k uhrazení smluvní pokuty. 

10.3 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 

povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok klienta na náhradu škody ve výši 

převyšující smluvní pokutu, ani povinnost poradce bezodkladně odstranit závadný 

stav. 

10.5 Klient nemá na smluvní pokutu nárok, vzniklo-li prodlení poradce nebo porušení 

povinností poradce vlivem nesoučinností klienta. 

 

11. Doba trvání smlouvy a její ukončení 

11.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

11.2 Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu neplnění ustanovení této 

smlouvy poradcem za podmínky, že v případě neplnění povinností poradce písemně 

upozorní na záměr vypovědět smlouvu a poskytne mu přiměřenou lhůtu na 

odstranění zjištěných nedostatků. Výpověď musí být dána v písemné podobě. 

Výpovědní doba činí v tomto případě tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně; 



 

11.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez 

uvedení důvodu doručené druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí v tomto 

případě tři měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně; takováto výpověď nemá vliv na účinnost 

dílčích objednávek.  

11.4  Každá ze smluvních stran je oprávněna ukončit poskytování Paušálních služeb 

případně jejich části písemnou výpovědí bez uvedení důvodu doručené druhé 

smluvní straně. Výpovědní doba činí v tomto případě tři měsíce. Výpovědní doba 

počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně; takováto výpověď nemá vliv na účinnost dílčích objednávek ani na 

poskytování Ad hoc služeb dle této smlouvy.  

11.5 Obě strany se zavazují vypořádat své závazky, které vznikly na základě této 

smlouvy, i po ukončení účinnosti smlouvy tak, aby byly splněny též závazky vůči 

třetím stranám. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy oběma 

smluvními stranami. 

12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí klient. 

12.3 V ujednáních výslovně neupravených touto smlouvou, se tato řídí příslušnými 

právními předpisy, zejména ObčZ. 

12.4 Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 

oprávněnými osobami. 

12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla tato smlouva uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené klientem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, její text, číselné označení této smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Smluvní strany vyslovují souhlas s poskytnutím informací o této smlouvě v rozsahu 

ustanovení§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 Klient tímto v souladu s ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady hl. m. Prahy č. …………….. ze dne …………. . 

12.7 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – Kvalifikace odborníků a popis 

jimi prováděných činností. 

 



 

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Praze 

Za klienta: 

 

 

_________________________ 

Ing. Vojtěch Žabka 

ředitel odboru projektového řízení MHMP 

 

V Praze 

 

Za poradce:     Za poradce: 

 

 

 _________________________ ___________________________ 

 **** ******* **** ******* 

 předseda představenstva místopředseda představenstva 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 1 

Kvalifikace odborníků a popis jimi prováděných činností 
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Kategorie odbornosti L1 – administrativa 

 

Administrativní pracovník 

Popis hlavních činností:  
- Zajišťuje plnění zadaných úkolů dle pokynů vedoucího oddělení/odboru a ředitele úseku 
- Zabezpečuje administrativní chod svěřených projektů 
- Protokoluje dokumenty dle pokynů a vede jejich evidenci 
- Příprava, sledování, kontrola a reporting vybraných ukazatelů v rámci činnosti oddělení/odboru  
- Administrativní podpora činnosti oddělení/odboru a podpora spolupráce s externími subjekty 
- Administrativní podpora na přípravě, realizaci a vyhodnocení projektů a výběrových řízení 
- Administrativní podpora při vedení projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 
- Administrativní podpora přípravy interních zpráv a dokumentů 
- Administrativní podpora při jednání pracovních skupin, řídících výborů apod.  
- Administrativní podpora na přípravě a distribuci dokumentů na jednání komisí a výborů HMP 
- Administrativní podpora na přípravě a distribuci Tisků a dokumentů na jednání Rady a 

Zastupitelstva HMP a zajištění jejich doručení mezi OICT a MHMP 
- Řádné vedení a zajištění korespondence a záznamů s tím spojených 
- Pořizování dat na nosná média včetně vizuální kontroly, skenování a tisk dokumentů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Pořizování zápisů zejm. na jednáních, poradách a během předběžných tržních konzultací 
- Koordinace týmu oddělení/odboru, organizace jednání, zajištění občerstvení apod. 
- Jiné nespecifikované administrativní práce  

Požadavky:  
- Praxe na obdobné pozici min. 1 rok 

Kategorie odbornosti L2 – podpůrné odborné činnosti: 

 

Analytik 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza business požadavků  
- Analýza dopadů navrhovaných změn ve spolupráci s architekty, vývojáři a jinými dotčenými 

oblastmi jako je Legal, IT security, apod. 
- Návrh konceptuálního datového modelu 
- Zpracování a předání výstupů analýzy v požadovaném formátu 
- Návrh wireframes ve spolupráci s UX/UI Designerem 
- Příprava testovacích scénářů ve spolupráci s testery 
- Koordinace UAT testování 
- Tvorba a aktualizace analytické dokumentace případně uživatelských manuálů 
- Reportování o stavu nově nasazených změn v systému 

Požadavky:  
- Základní znalost UML nebo jiného modelovacího jazyka (např. BPMN 2.0, ArchiMate) 
- Základní znalost datového modelování 
- Základní znalost tvorby strukturovaného analytického dokumentu 
- Základní znalost tvorby testovacích scénářů 
- praxe na dané pozici min. 1 rok 

 

Junior projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů, a to zejména: 



 

- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 
jiné) 

- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 
 

Kategorie odbornosti L3 – specialista: 

 

IT specialista junior 

Popis hlavních činností:  
- Zajišťuje chod informační a komunikační infrastruktury, například operačních systémů a jejich 

nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, 
multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, kancelářských nebo 
jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. 

- Definuje parametry pro monitorování spravovaných aplikací, operačních systémů a informační 
a komunikační infrastruktury 

- Zajišťování bezpečnosti dat na základě požadavků bezpečnosti 
- Zajišťuje servisní incidenty uživatelů 
- Zajišťuje funkčnost a bezpečnost provozu počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění 

do provozu, nastavování parametrů, monitorování a složitější diagnostika operačních systémů 
počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb 

Požadavky:  
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů 
- Základní znalost databází 
- Praxe na dané pozici min. 1 rok 

 

Junior specialista ICT bezpečnosti 

Popis hlavních činností:  
- Podílí se na konsolidaci požadavků na konektivitu 
- Podílí se na návrhu technologického zajištění komunikační infrastruktury 
- Zajišťuje procesy bezpečnosti a ochrany sítí, identifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich 

řešení 
- Zajišťuje procesy bezpečnosti a ochrany serverů, identifikuje problémové oblasti a navrhuje 

jejich řešení 
- Provádí instalace aktuálních bezpečnostních patchů a updatů 
- Podílí se na vytváření Disaster Recovery scénářů 
- Zajišťuje tvorbu dokumentace, manuálů a metodik, případně jejich částí, které se týkají 

IT bezpečnosti 
- Podílí se na přípravě a provádění monitoringu síťové infrastruktury a síťových prvků 



 

- Podílí se na přípravě a provádění monitoringu vybraných částí HW infrastruktury a SW 
- Podílí se na zajišťování elektronických podpisů a certifikátů, jejich implementaci a dohledu nad 

provozem souvisejícího SW 

Požadavky:  
- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením, nebo minimálně 1 rok 

praxe na obdobné pozici, 
- Základní znalosti bezpečnostních požadavků na počítačové sítě, operační systémy, databáze a 

informační systémy 
- Systematické a analytické myšlení 
- Aktivní zájem o problematiku IT bezpečnosti 

 

Konzultant 

Popis hlavních činností:  
- Expert na požadovanou problematiku 
- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 2 roky 

 

Manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s vedením pracovních týmů, a to zejména: 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování práce týmu 
- Organizace práce, přidělování úkolů a koordinace členů týmu 
- Kontrola včasnosti a kvality odevzdávané práce 
- Řízení rizik 
- Vedení požadované dokumentace a výkaznictví 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

 

Projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 



 

- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 
Zastupitelstva HMP 

- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Certifikace např. PRINCE2, ITIL nebo obdobná 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Kategorie odbornosti L4 – specialista senior 

 

Školitel 

Popis hlavních činností:  
- Rozvoj pracovníků formou školení a workshopů 
- Vytváření školení, materiálů a vedení školení a workshopů 
- Vyhodnocování školení (předávání a přijímání zpětné vazby) 
- Reportování  
- Podpora tvorby a naplnění rozvojových plánů 

Požadavky:  
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

 

Senior konzultant 

Popis hlavních činností:  
- Expert na požadovanou problematiku 
- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 3 roky 

 

Senior manažer (právník) 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje poradenství a podporu dalším odborníkům poradce 
- Právně-analytická činnost 
- Připravuje stanoviska a další dokumenty právní povahy 
- Koordinace smluvních vztahů 
- Připravuje a organizuje výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách 
- Poskytuje poradenství a konzultace v oblasti veřejných zakázek 

Požadavky:  
- Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu v oboru právo 
- Alespoň 3 roky praxe 
- Znalost občanského zákoníku, autorského práva a práva veřejných zakázek 



 

 

 

Senior manažer (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 

Popis hlavních činností:  
- Poskytuje poradenství, konzultace a podporu osobám pověřených k realizaci a nastavení 

požadavků GDPR 
- Auditně-analytická činnost 
- Vypracovává stanoviska  
- Komunikace s ÚOOÚ 
- Připravuje a organizuje pravidelná školení  

Požadavky:  
- Alespoň 3 roky praxe 
- Znalost zákona o zpracování osobních údajů a směrnice GDPR 

 

IT specialista senior 

Popis hlavních činností:  
- Má na starosti rozvoj a správu síťové infrastruktury, včetně správy firewall 
- Definuje problémy uživatelů a zajišťuje jejich řešení se všemi účastníky správy infrastruktury 
- Monitoruje, přiděluje a nastavuje parametry HW infrastruktury podle požadavků uživatelů 
- Zajišťuje správu a bezproblémový chod přidělených aplikací 
V rámci projektu: 
- Analyzuje požadavky procesů a potřeb a na základě analýzy navrhuje řešení 
- Udržuje databáze, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti 

a navrhuje jejich řešení  
- Zajišťuje správné funkce a chod vymezených uživatelských úseků informační a komunikační 

infrastruktury, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, 
vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, 
informačních systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, 
kancelářských nebo jiných aplikací pro koncového uživatele, síťového prostředí, databází apod. 

- Zajišťuje správu, funkčnost a bezpečnost lokálního síťového prostředí 
- Monitoruje a diagnostikuje sítě, definuje a přiděluje adresy uživatelům a propojuje na další sítě 
- Zajišťování bezpečnosti dat na základě požadavků bezpečnosti 
- Monitoruje a nastavuje parametry podle požadavků uživatelů 
- Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, 

uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů 
počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb 

Požadavky:  
- Znalost síťového prostředí, operačních systémů a databází 
- Znalost bezpečnostních pravidel a standardů 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

 

Datový analytik 

Popis hlavních činností:  
- Integrace datových zdrojů 
- Analýza a zpracování dat 
- Mentoring a kontrola kvality práce juniorních datových analytiků 
- Vizualizace dat 
- Příprava podkladů pro konzultanty 
- Příprava Open API a otevřených dat 
- Komunikace s klíčovými stakeholdery projektu (hlavní město Praha, městské organizace, 

akademická sféra, soukromý sektor) 



 

- Řízení jednotlivých datových projektů od začátku do konce 
- Komunikace s klíčovými stakeholdery projektu 
- Analýza současných řešení v datové oblasti v ČR a v zahraničí 
- Pořádání neformálních setkání s klíčovými uživateli dat 
- Tvorba a správa status reportů a dalších administrativních dokumentů 

 Požadavky:  
- Znalosti problematiky datových skladů a business inteligence 
- Znalost relačních databází, práce s relačními databázemi a databázovými dotazovacími jazyky 
- Schopnost navrhnout architekturu a řešení datových úložišť 
- Znalost datového a procesního modelování 
- Praxe na podobné pozici min. 2 roky 

 

Databázový specialista 

Popis hlavních činností:  
- Zpracovává problémy provozu IS a spolupracuje na jejich řešení se všemi účastníky správy 

infrastruktury, hardware i informačních systémů 
- Zajišťuje správu a bezproblémový chod přidělených informačních systémů a aplikací 
- U přidělených informačních systémů a aplikací zejména (nikoliv však výlučně) 
- Analyzuje požadavky procesů a potřeb a podílí se na návrhu řešení 
- Provádí návrh dohledu, chodu a administrace informačního systému 
- Udržuje v chodu informační systémy, databáze, infrastrukturu a další související subsystémy 
- Udržuje databáze, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a 

navrhuje jejich řešení 
- Zálohuje (případně obnovuje) relevantní data informačních systémů 
- Optimalizuje chod, identifikuje problémové oblasti a navrhuje jejich řešení 
- Zpracovává reporty související s provozem i rozvojem 
- Provádí související programátorské práce 

Požadavky:  
- Znalost Microsoft SQL Server 2008 R2 a vyšší, T-SQL 
- Návrh databázových struktur, Exporty/importy dat, optimalizace 
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

Senior specialista ICT bezpečnosti 

Popis hlavních činností:  
- Zabezpečuje úkoly související se zajištěním kybernetické a fyzické bezpečnosti a to zejména: 
- Zpracovává vnitřní řadící dokumentaci v oblasti vývoje SW a poskytování lT služeb např. 

směrnice, procesní model, řády atd. 
- Navrhuje a definuje politiky a procesy pro efektivní jednotlivých oblastí návrhu, vývoje, provozu 

a podpory informačních a komunikačních technologií rámci společnosti 
- Zajišťuje aktivní uplatňování lT standardů a postupů podle nejlepší praxe 
- Zajišťuje zpracovávání, tvorbu a návrhy jednotlivých politik a zajišťuje garanci jejich správnosti, 

aktuálnosti, úplnosti a realizovatelnosti vůči vedení společnosti 
- Garantuje naplnění všech požadavků vyplývajících z platných firemních směrnic, či přijatých 

směrnic a postupů v oblasti řízení kvality 
- Nastavuje řídící předpisy v souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost 
- Zajišťuje dohled nad implementací řídících předpisů pro oblast kybernetické bezpečnosti 
- Bez zbytečného odkladu informuje přímého nadřízeného pracovníka o výskytu nestandardních 

stavů a o mimořádných provedených i plánovaných akcí 
- Informuje nadřízeného pracovníka o možných rizicích a o porušení bezpečnostních zásad 

a požadavků 
- Podniká opatření k eliminaci rizik v rozsahu své pravomoci 

Požadavky:  
- Alespoň 3-5 let praxe v oboru IT Security 
- Zkušenost s návrhem, realizací a revizí bezpečnostních IT řešení 



 

- Schopnost analyzovat prvky zabezpečení v aplikačních, informačních a 
- Komunikačních technologiích 
- Schopnost revidovat a udržovat technickou dokumentaci a směrnice ICT  
- Pokročilá znalost počítačových sítí, serverů, virtualizací... 
- Aktivní zájem o IT Security 
 

Senior analytik 

Popis hlavních činností:  
- Dokumentace a analýza business požadavků  
- Analýza dopadů navrhovaných změn ve spolupráci s architekty, vývojáři a jinými dotčenými 

oblastmi jako je Legal, IT security, apod. 
- Návrh konceptuálního datového modelu 
- Zpracování a předání výstupů analýzy v požadovaném formátu 
- Návrh wireframes ve spolupráci s UX/UI Designerem 
- Příprava testovacích scénářů ve spolupráci s testery 
- Koordinace UAT testování 
- Tvorba a aktualizace analytické dokumentace případně uživatelských manuálů 
- Reportování o stavu nově nasazených změn v systému 
- Komunikace se stakeholdery, integrace jejich požadavků do navrhovaného řešení 
- Zodpovědnost za úspěšné propojení cílů společnosti/projektu s navrhovaným řešením   
- Podpora projektového manažera pro úspěšné dodání navrhovaného řešení/produktu/projektu  
- Optimalizace procesů tvorby analýz 

Požadavky:  
- Znalost UML nebo jiného modelovacího jazyka (např. BPMN 2.0, ArchiMate) 
- Znalost datového modelování 
- Znalost tvorby strukturovaného analytického dokumentu 
- Znalost tvorby testovacích scénářů 
- Praxe na dané pozici min. 3 roky 

Senior projektový manažer 

Popis hlavních činností:  
Zabezpečuje úkoly související s projektovým řízením projektů případně programů, a to zejména: 
- Řádné a samostatné řízení projektů dle uznávané metodiky řízení projektů (např. PRINCE2, ITIL a 

jiné) 
- Zodpovědnost za aktuální projektový plán a registr rizik 
- Časové a finanční plánování, příprava, realizace a vyhodnocování projektů  
- Spolupráce na přípravě, vypsání a vyhodnocení výběrových řízení 
- Spolupráce na přípravě analýz a studií proveditelnosti 
- Spolupráce na přípravě smluvní dokumentace 
- Vedení příslušné projektové dokumentace a souvisejících dokumentů k projektu 
- Vedení týmových manažerů a členů projektových týmů 
- Vedení projektových manažerů podřízených projektů v rámci programu 
- Komunikace se zainteresovanými stranami 
- Příprava interních zpráv a materiálů týkající se projektu 
- Zajištění průběžné informovanosti vedení (reporting, eskalace otevřených bodů a rizik atd.) 
- Spolupráce na přípravě Tisků a dokumentů na jednání Komisí, výborů HMP, Rady HMP a 

Zastupitelstva HMP 
- Plnění dalších požadavků klienta 

Požadavky:  
- Certifikace např. PRINCE2, ITIL nebo obdobná 
- Praxe na dané pozici min. 5 let 
 



 

Kategorie odbornosti L5 – vysoká specializace: 

 

Architekt (solution, infrastr., ICT, ICT bezpečnost) 

Popis hlavních činností:  
- Zodpovědnost za úspěšné propojení informačních systémů (resp. IT projektů) do 

celkové enterprise architektury 
- Nalézání nejlepšího technologického řešení pro konkrétní projekt a požadavky 
- Zodpovědnost za úspěšnou realizaci IT projektů z hlediska naplnění definovaných požadavků a 

omezení (včetně technických, časových a nákladových omezení) 
- Spolupráce na definování scope jednotlivých projektů 
- Podpora business analytiků při tvorbě funkční a nefunkční specifikace systémů  
- Vedení schůzek s klientem, developery, uživateli a dalšími skupinami 
- Komunikace s projektovým manažerem, informování o případných rizicích projektů, návrh 

opatření na zabránění uskutečnění rizika 
- Zpracování technické dokumentace systému 
- Spolupráce a řízení dodavatelů projektu po věcné stránce 
- Sledování trendů, aktivní nabývání znalostí o nových produktech, technologiích a postupech a 

zavádění nových poznatků do praxe, projektů, produktů a služeb 

Požadavky:  
- Znalost notací: BPMN 2.0, UML, ArchiMate a architektonického rámce TOGAF 
- Zkušenosti s návrhem REST API, zkušenost s definicí pomocí Swagger/OpenAPI 
- Zkušenosti s návrhem mikroservisní architektury 
- Zkušenosti s provozem aplikace v Cloudu 
- Zkušenosti s návrhem aplikace pro provoz v kontejnerech (Docker, Kubernetes, Docker 

Swarm,…) 
- Zkušenost s transformací business požadavků na zadání pro vývoj – technický design 
- Praxe na dané pozici min. 2 roky 

Kategorie odbornosti L6 – expertní služby: 

 

Odborný garant 

Popis hlavních činností:  
- Expert na požadovanou problematiku 
- Zpracovává věcnou/technickou část dokumentů projektu 
- Odpovídá za průběžnou kontrolu dílčích výstupů projektu vzhledem k definovaným cílům a 

přínosům projektu 
- Odpovídá za naplnění cílů projektu z hlediska odborné/technické stránky; 
- Odpovídá za použití takových metod, postupů či technologií, které vedou k požadovaným 

výstupům 
- Řeší odborné/technické problémy spojené s dosažením cílů projektu 

Požadavky:  
- Praxe ve vztahu k poskytované činnosti min. 5 let 

 

Senior architekt 

Popis hlavních činností:  
- Formulace požadavků na funkcionality a vlastnosti ICT řešení 
- Analýza SW a HW prostředí zákazníka s cílem implementace nového řešení, realizace 

změnového požadavku, standardizace, zpracování ICT strategie apod. 
- Návrhy enterprise (celkové) architektury, dílčích architektur nebo konkrétních řešení v oblasti 

ICT architektury 



 

- Analýza dopadů řešení/změnových požadavků do architektury 
- Zpracování vstupů pro definici strategie SW produktů a systémové integrace 
- Dohled nad dodržováním konceptu celkové architektury v rámci implementace dílčích ICT řešení 

Požadavky:  
- Předchozí praxi v oblasti podnikové/solution architektury 
- Předchozí praxe v ICT v rozsahu min. 3 roky 
- Znalost architektonických rámců TOGAF, SABSA 
- Znalost modelovacích jazyků – UML, BPMN 2.0, ArchiMate a modelovacího nástroje Enterprise 

Architect 
 
Popisy hlavních činností představují souhrnný popis činností, které lze poptávat v rámci dané role. 

Kvalifikace potřebná k výkonu těchto činností je uvedená v rámci požadavků. Kvalifikace jednotlivých 

odborníků zajišťujících jednotlivé činnosti se může lišit v závislosti od služeb, které budou klientovi 

poskytovány a nemusí zcela odpovídat výčtu výše uvedených požadavků. 

 
Pokud chybí požadavky nebo popisy činností, které mají zajišťovat někteří z odborníků, použijí se pro 
tyto odborníky přiměřeně požadavky a popisy vztahující se vždy k jim nejbližšímu odborníkovi. 
 
 

 



                                                            II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

INI MHMP 0040106 Datová centra 006171 000000 0932 -8 000,00

INI MHMP 0040449 Metropolitní datové sítě 006171 000000 0932 -7 150,00

INI MHMP 0093208 Systém řízení rozvoje IS/ICT 006171 000000 0932 -3 000,00

INI MHMP 0002912 Výpočetní technika a programové vybavení MHMP 006171 000000 0932 18 150,00

C e l k e m 0,00

ÚZ

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1617 ze dne 28. 6. 2021

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

 Název akce ODPA

Úprava rozpočtu běžných výdajů  - mimo pol. 5347

Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)
Odbor/Organizace ORJČíslo akce



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

k tisku č. R - 39974 

k uzavření Smluv o poskytování poradenské činnosti se společností Operátor ICT, a.s. 

Současná situace 
 

Vertikální spolupráce 
V rámci vertikální spolupráce je na základě usnesení Rady HMP č. 2720 ze dne 30. 11. 2020 možné 

čerpat plnění na každý odbor maximálně do 6 mil. Kč ročně. Vzhledem k současnému obratu mezi OICT 

a MHMP (180 mil. Kč) je to položka, která se vyčerpá za první dva měsíce. 

 

Zjednodušení řízení pro malé zakázky 
V řadě případů potřebujeme vytvořit program, analýzu nebo jednoduchý interface na stávající systém. 

Můžeme na objednávku vysoutěžit externí firmu (nyní do 2 mil Kč není nutné schvalovat Radou 

hl.m.Prahy), ale pokud chceme například vytvořit robota s pracností 2 týdny od OICT za cca 100 000 Kč 

a potřebujeme na to 10 dní programátora, musíme požádat o schválení Radu hl.m.Prahy. Tedy vytvořit 

TISK, projednat ho přes ICT komisi, nechat schválit Odborem veřejných zakázek, Odborem rozpočtu a 

koaličními radními. Práce za 100 000 Kč tak reálně znamená objednávací proces více než měsíc a práci 

desítek lidí. Proto je potřeba získat rozumný rámec na objednávky prací, které jsou vedené přes OICT 

zcela transparentně, s možností je kdykoliv rozklíčovat.  

 

Personální zabezpečení 
Situace ve všech třech odborech INI, IAP, PRI je pod požadovaným stavem systemizovaných míst. 

Nábory nových zaměstnanců jsou vzhledem k tabulkovým možnostem prakticky nereálné (VŠ v oblasti 

IT nebo projektového řízení s angličtinou a praxí za tabulkový plat 25 tisíc Kč, respektive s dlouholetou 

praxí za 36 tisíc Kč je zcela mimo realitu i s možným příplatkem „až“ 7290 Kč).  

 

Odbor Projektového řízení 
Obdobně odbor Projektového řízení jsme budovali s ambicí, že konečně dostaneme projekty 

Magistrátu pod kontrolu. Nasadili jsme systém pro řízení projektů, pomocí kterého dokážeme řídit 

nejen interní projekty odborů ale díky otevřené licenci i projekty podřízených organizací (OICT, TSK, 

DP) ale i externích subdodavatelů. V současné době v něm sledujeme 160 živých projektů. Bohužel na 

to máme reálně tři PM, bez rozpočtáře a bez zakázkáře. Pokud chceme projektovou kancelář pro řízení 

komplexních projektů a zajištění dohledu a metodické podpory řízení projektů Magistrátu 

potřebujeme podporu externích pracovníků a využít i projektové kanceláře OICT. 

 

Projekty Digitalizace 
Jen v oblasti digitalizace máme v současné době 42 projektů (mimo projekty Portálu Pražana a projektů 

CMK). Projekty mají schválený ideový záměr (zjednodušený projektový záměr), prošly komisí pro 

digitalizaci, u všech je prokazatelná úspora nebo zvýšení kvality práce. Projekty však nemohou být 



realizovány, protože téměř u poloviny chybí projektový manažer (viz přiložená tabulka seřazená dle 

priorit) anebo podklady pro zahájení výběrového řízení (úvodní analýza): 

 

 

Navrhované řešení 
Jako nejefektivnější možností v tomto směru bylo shledáno využití služeb společnosti Operátor ICT, a.s. 

(dále jen „OICT“), která je vlastněna hl. m. Prahou, a jejímž hlavním účelem je právě poskytování služeb 

zejména v oblasti ICT a projektového řízení pro hl. m. Prahu a to primárně svými interními kapacitami. 

Mezi již zaniklým odborem INF a OICT byla dříve za tímto účelem v mezích tzv. vertikální spolupráce 

(in-house výjimka) dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) uzavřena smlouva o poskytování poradenské činnosti ze dne 18. 

1. 2018 č. INO/40/01/003451/2018. Služby dle této smlouvy bylo možné čerpat do finančního rámce 

ve výši 20 mil. Kč bez DPH, který je nyní téměř vyčerpán. Závazky odboru INF ve vztahu k výše uvedené 

ID Název projektu
Business 

vlastník
Záměr

Priori-

ty
STAV Zodpovída

Projektový 

manažer
Dodavatel

31 Grantový systém, finanční podpory Služenko ANO 1 6 - Realizace IAP Zohnová OICT/Gorecki

50 Informační systém PKO 2021 (eSpis) Thuriová NE 1 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ Výběrové řízení

2 Platební brána MHMP
Melkesová/Th

uriová
ANO 1 3 - Doporučeno IAP Jaroš

33 Elektronická podpisová kniha
Kolářová, 

Melkesová
ANO 1 6 - Realizace IAP,AMP,UCT Častorál OICT/Šebek, Pilát

1
Optimalizace procesu zpracování a evidence 

smluv a objednávek s vazbou na rozpočty.
Melkesová ANO 1 6 - Realizace IAP Jaroš Výběrové řízení

7 Zavádění OpenProject pro Investiční odbor Sladký ANO 1 6 - Realizace PRI CHYBÍ OICT/Sebková

29 Hybridní konverzní pošta
Hubka, 

Kolářová
ANO 1 6 - Realizace IAP CHYBÍ GORDIC

51 Praha.eu Berková ANO 1 6 - Realizace IAP CHYBÍ Externí

14
eIDAS - pečetě, časová razítka, ověření, card 

management 
Kolář PROJ 1 6 - Realizace IAP Listík Externí

12 Zařízení pro seniory Mezková ANO 1 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ OICT/Kotmel

56 Databáze pro sociální bydlení Tunkl Ne 1 3 - Doporučeno ISP CHYBÍ OICT/Kotmel

57 SW pro řízení investic Freimann ANO 1 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ Kotmel

A1 TED Lísal ANO 2 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ zdroje!!!!!

45 Digitalizace registrací do škol Němcová ANO 2 3 - Doporučeno IAP Klos OICT/Fiřtová, Šebek

34 Změňte to - hodnocení práce na přepážkách Mezková ANO 2 3 - Doporučeno IAP Klos OICT/Borovský

11 Elektronická úřední deska Ruth ANO 2 3 - Doporučeno IAP Horská OICT/Hložanka

42 Podatelna pro projektovou dokumentaci Veselý ANO 2 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ OICT/Houška

44 Golemio BI Petr NE 2 6 - Realizace IAP CHYBÍ OICT/Kotmel, Erben

19 Zahraniční služební cesty Bradová ANO 3 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ OICT/Šebková

8
Open source spisovka pro příspěvkové 

organizace
Petr PROJ 3 6 - Realizace IAP CHYBÍ OICT/Hedvábný, Šebek

13 Realizace řešení přestupků Hubka ANO 3 3 - Doporučeno IAP Horská OICT/Fiřtová, Šebek

22 Robotizace částí spisové služby Kolářová ANO 3 3 - Doporučeno AMP Zohnová OICT/Šebková

38 Výroční zprávy škol Němcová ANO 3 3 - Doporučeno IAP Klos OICT/Šebková

26
Nástroj pro modelování analýzu a 

optimalizaci procesů
Lísal OBJ 3 6 - Realizace OVO Matvijčuk

46 Centrální interní databáze analýz MHMP Ruth ANO 3 3 - Doporučeno IAP/OVO Jaroš

47 Systém pro evidenci kamerových systémů Tomáš Jílek ANO 3 3 - Doporučeno IAP CHYBÍ THMP/Jílek

48
Kontrola zakázek - Tendr aréna - Dashboard 

Magistrátu
Kameník ANO 3 3 - Doporučeno IAP Váňa OICT/Kotmel

54 Nařízení ředitele - DMS Lísal NE 3 2 - Proj. idea IAP CHYBÍ

37
Využití AI pro optimalizaci v oblasti řešení 

dopravních přestupků
Hubka TAČR 3 1 - Příležitost DSC Petr Univerzita Karlova, PRK

52 Moje Praha - mobilní aplikace Berková NE 3 1 - Příležitost IAP Klos OICT/Borovksý

20 Elektronický stavební deník Němcová ANO 4 3 - Doporučeno SML Tomšů

10 Tržní řád Novakova NE 5 2 - Proj. záměr OICT CHYBÍ

17 Proces zpracování 106 Plíšek NE 5 1 - Příležitost  CHYBÍ

24
Skartační řízení ekonomických dokladů na 

MČ
Kolářová NE 5 1 - Příležitost AMP CHYBÍ

25 Systém pro řízení rizik Lísal NE 5 1 - Příležitost OVO CHYBÍ

30 Elektronizace formulářů BCM Ševčík NE 5 1 - Příležitost BEZ CHYBÍ

39 Data o hospodářské činnosti Třešnák NE 5 1 - Příležitost CHYBÍ

52 Mandátní registr Petr NE 2 - Proj. idea IAP CHYBÍ



smlouvě převzal odbor IAP a na základě interní dohody ředitelů byly z této smlouvy saturovány i 

potřeby odboru INI.  

Vzhledem k tomu, že se nároky zvyšují (více jak polovina rámce výše uvedené smlouvy byla čerpána 

v roce 2020) a spolupráce se společností OICT se osvědčila, navrhujeme nyní uzavření obdobných 

smluv s touto společností. Původním záměrem bylo uzavření společné smlouvy dle potřeb odborů INI, 

IAP a PRI, však po konzultaci s odborem ROZ a UCT se odbory IAP, INI a PRI rozhodly formulovat za 

každý odbor smlouvu vlastní a tyto předložit společným tiskem k projednání RHMP. 

Navržené smlouvy 
Smlouvy mají společné charakteristiky. Na základě těchto smluv by měla společnost OICT poskytovat 

MHMP poradenství v oblasti ICT, jakož i v oblasti organizační, ekonomické, právní, ochrany osobních 

údajů a v oblasti projektového řízení, což jsou oblasti, v nichž má OICT rozsáhlé zkušenosti. Smlouva 

odboru PRI reflektuje navíc požadavek na poskytování služeb paušálních, které zajistí stálou kapacitu 

dedikovaných rolí po dobu trvání smlouvy, za cenu 278.304,- Kč bez DPH měsíčně. Pro všechny smlouvy 

pak platí rámec na ad hoc služby dle požadavků objednatele a za ceny stanovené dle jednotného 

sazebníku uvedeného ve smlouvě. Návrh smluv poskytované služby podrobně upravuje, přičemž klade 

důraz na zajištění jejich vysoké odborné úrovně a zároveň obsahuje i účinné mechanismy kontroly výše 

nákladů MHMP, které budou vynakládány na tyto služby. Ceny jsou v čase a místě obvyklé, byly 

stanoveny v souladu s cenami obvyklých ICT prací uveřejňovaných ministerstvem vnitra ČR.  

Tyto smlouvy budou opět uzavřeny v rámci tzv. vertikální spolupráce dle ust. § 11 odst. 1 ZZVZ, tj. bez 

nutnosti zahájení zadávacího řízení.  

Maximální finanční rámec plnění vztahující se k ad hoc službám v rozsahu stanoveném rámcovou 

smlouvou činí: 

Za Odbor PRI 10.000.000,- Kč bez DPH/rok 

Za odbor INI 15.000.000,- Kč bez DPH/rok 

Za odbor IAP 15.000.000,- Kč bez DPH/rok 

Finanční čerpání nepřesáhne 2.000.000,- Kč bez DPH/ 1 projekt / 1 rok. 

Využívání služeb OICT touto smlouvou tak bude omezeno dvěma limity – ročním a projektovým. Tento 

rámec byl stanoven kvalifikovaným odhadem a na základě již probíhající spolupráce. Při uzavírání 

dílčích smluv dojde k posouzení nabídkové ceny za realizaci dané části plnění s cenou v čase a místě 

obvyklou. Pokud jde o sazby člověkodní v rámci personálního zajištění plnění ze strany OICT, jedná se 

o ceny, které vycházejí z aktuálních tržních podmínek. Jde však o ceny nižší, než jsou ceny v čase a místě 

obvyklé. K tomu pro porovnání např. Přehled obvyklých cen ICT prací zpracované Vysokou školou 

ekonomickou v Praze, Fakultou informatiky a statistiky ze dne 25. 5. 2019 

https://www.mvcr.cz/soubor/prehled-cen-ict-praci-201905-pdf.aspx. 

Snížení potřebného rámce u INI – Důvodem rozpočtové úpravy je skutečnost, že schválený rozpočet 

na akci 0002912_Výpočetní technika a programové vybavení MHMP, není aktuálně v dostatečné výši, 

tudíž je nutné posílení z ostatních akcí, kde je výhledově schválený rozpočet finančních prostředků po 

úpravách dostačující. 

Návrh smluv byl projednán na Komisi Rady hl. m. Prahy pro ICT dne 16. 3. 2021. Komise RHMP pro ICT 

souhlasí s uzavřením smluv o poskytování poradenské činnosti (BS OICT), které jsou přílohou tohoto 

usnesení. Oproti návrhu předloženému Komisi dochází k úpravě ve Smlouvě INI, kdy se požadovaný 

https://www.mvcr.cz/soubor/prehled-cen-ict-praci-201905-pdf.aspx


finanční rámec ponižuje z 20 000 tis. Kč bez DPH na 15 000 tis. Kč bez DPH, jelikož původní finanční 

rámec ze strany odboru INI již neodpovídá výhledovým potřebám. 

 

Projekty, které budou zajištěny těmito smlouvami 
 

Odbory informatických aplikací a informatické infrastruktury využívají služeb OICT z hlediska 

personálních kapacit dlouhodobě, kde OICT participuje například v níže uvedených projektech a rolích: 

• Vstupní analýza řešení informačního systému pro agendu dopravních přestupků na území HMP 

(Projektový manažer, senior analytik, senior architekt, architekt). 

• Centrální systém elektronického ověřování dokumentů dle nařízení eIDAS (Senior manažer, 

odborný garant). 

• Zajištění podpory Service Desk MHMP (Operátor služby, manažer).  

Níže jsou uvedené výčty projektů mohou být operativně doplněny v průběhu platnosti smluv o další 

projekty po jejich doporučení k realizaci Pracovní skupinou Digitalizace. Vždy však bude platit uvedený 

limit čerpání maximálně 2 mil. Kč na projekt za rok. 

Odbor INI 
1. Konsolidace tiskového řešení MHMP 

2. Datové centrum Malovanka 

3. Městský kamerový systém 

4. Mobile device management 

5. Vícefaktorová autentizace 

6. ULA Oracle 

 

Odbor IAP 
1. Digitální proces zahraničních pracovních cest  

2. Robotizace jednotlivých procesů MHMP 

3. Optimalizace aplikačního portfolia MHMP 

4. Digitální proces schvalování zakázek  

5. Digitalizace oběhu dokumentů MHMP 

 

Odbor PRI 
Odbor projektového řízení se dlouhodobě potýká s nedostatkem kapacit pro zajištění řízení a kontroly 

jemu svěřených projektů. Původní zaměření odboru PRI bylo na EU projekty, čemuž odpovídá i 

organizační řád. Na odbor PRI byly Radou HMP předány další úkoly bez jakéhokoliv posílení interních 

kapacit včetně svěření některých organizací (Pražský inovační institut, Prg.ai, Muzeum paměti XX. 

století).  Odbor má aktuálně po reorganizaci 6 systemizovaných míst projektových manažerů, čemuž 

neodpovídá počet (desítky projektů), finanční náročnost (stovky milionů Kč) a složitost svěřených 

projektů. Proto odbor PRI využije případnou rámcovou smlouvu s Operátorem ICT o poskytování 

poradenské činnosti (tisk R-39974) pro vhodné doplnění a rozšíření interních kapacit pro optimální 

zajištění svěřených úkolů. 



1. Implementace projektového řízení a Open Project 

2. Projekty Smart City (Autonomní mobilita v hl. m. Praze, Čtyřpólové nabíjení elektrobusů) 

 

Předpokládané čerpání služeb v následujících 12 měsících dle 

jednotlivých odborů: 

 

Odbor IAP 
Viz přiložená tabulka projektů digitalizace. 

Předpokládané čerpání služeb z rámcové BS smlouvy na příštích 12 měsíců dle oblastí: 

• PM v oblasti projektů Digitalizace 6 mil. Kč bez DPH 

• Realizace programátorských prací v rámci podpory a rozvoje aplikací 4 mil. Kč  

• Analýzy a konzultace v rámci projektů digitalizace 5 mil. Kč  

 

Odbor INI 
Předpokládané čerpání služeb z rámcové BS smlouvy na příštích 12 měsíců dle oblastí: 

• PM v oblasti Datová Centra –maximálně 4,5 mil. Kč bez DPH 

• PM v oblasti Bezpečnost – maximálně 3,5 mil. Kč bez DPH 

• PM v oblasti Koncové stanice a periferie – maximálně 2,5 mil. Kč bez DPH 

• PM v oblasti Síťová infrastruktura – maximálně 3,5mil. Kč bez DPH 

• PM v oblasti Software Licencing – maximálně 1mil. Kč bez DPH 

 

Odbor PRI 
Předpokládané čerpání služeb z rámcové BS smlouvy na příštích 12 měsíců dle oblastí: 

• PM pro správu a rozvoj Open Project – 1 FTE maximálně 1,7 mil. Kč bez DPH (paušál) 

• PM na správu Smart City projektů– 1 FTE maximálně 1,7 mil. Kč bez DPH (paušál) 

o oblast rozvoje elektromobility, dobíjecí infrastruktury a autonomní mobility 
o oblast projektů chytrých budov 
o oblast projektů chytrého využití odpadů 
o oblast projektů analýzy a správy dat¨ 
o další projekty schválené komisí Komise Rady hl.m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart 

Cities v hl.m. Praze a Radou HMP 

• Projektová kancelář – správa a evidence portfolia projektů – 1 FTE maximálně 2 mil. Kč bez 

DPH 

• PM na implementaci akčního plánu podpory podnikání a RIS3 strategie – 1 FTE maximálně 2 

mil. Kč bez DPH 



• Podpůrné a odborné činnosti pro vícezdrojově financované projekty (včetně převedení 

stávajících smluv) – 3 FTE maximálně 4,5 mil. Kč bez DPH 

 

Financování bude realizováno z rozpočtu odboru INI MHMP následovně: 

r. 2021  

ORJ 0932 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0002912 Kč 18 150 000 

 

Financování bude realizováno z rozpočtu odboru IAP MHMP následovně: 

r. 2021 

ORJ 0931 ODPA 6171 POL 5168 ORG 0008936 Kč 18 150 000 

 

Financování bude realizováno z rozpočtu odboru PRI MHMP následovně: 

r. 2021 

ORJ 0901 ODPA 6171 POL 5169 ORG 0090153 Kč 15 130 730,56 

 

Příloha k důvodové zprávě 

Příloha č. 1 – Zápis z jednání komise RHMP pro ICT ze dne 16.3.2021 

Příloha č. 2 – Smlouva č. INO/40/01/003451/2018 

 

Přílohy k usnesení 

Příloha č. 1 – Smlouva o poskytování poradenské činnosti se společností Operátor ICT, a.s. (IAP MHMP) 

Příloha č. 2 – Smlouva o poskytování poradenské činnosti se společností Operátor ICT, a.s. (INI MHMP 

Příloha č. 3 – Smlouva o poskytování poradenské činnosti se společností Operátor ICT, a.s. (PRI MHMP) 

Příloha č. 4 – Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (INI) 
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