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Akceptace software
z pohledu práva

Partnerem pro tento kurz je společnost Deloitte

Trendy koncových zařízení
v týdnu od 24. – 27. dubna 2017

eIDAS – právnické minimum pro IT
v týdnu od 5. – 8.června 2017

Jak nevypisovat veřejnou  
zakázku na cenu

září 2017

Pro kohe je kurz určen? 

Kurz je určen pro manažery, kteří mají zodpovědnost za 
přípravu smluv na dodávku software, za jeho převzetí do 
užívání nebo jednání s dodavateli, a to včetně reklamací.

Je přínosný jak pro IT manažery, tak pro manažery 
business útvarů, specialisty nákupu nebo podnikové 
právníky. Je přínosný i pro dodavatele software. 

Získání certifikátu
 Po absolvování kurzu získáte kredity pro získání  

certifikátu „Certifikovaný Manager ICT“  
(Certified Manager of ICT – CMICT).

Kurz: 28. 3. 2017 N E J B L I Ž Š Í  K U R Z Y

Proč Akademie ICT managementu?

Pozice ICT manažera se stává stále náročnější. Základní 
rozpor spočívá v požadované dvojroli. Na jedné straně 
se od CIO (Chief Information Officer) očekává schopnost 
komunikovat s vrcholovým managementem a obchod-
ními jednotkami o podpoře a realizaci strategických cílů 
(ICT enablement and alignment), na druhé straně statu-
tární orgány předpokládají, že CIO je manažer orientova-
ný na efektivní řízení ICT provozní továrny (ICT manage-
ment and control). Kombinace těchto dvou požadavků 
klade na CIO v moderní společnosti nebývalé nároky. 
Po mnoha letech strávených v ICT oblasti a nejen v ní se 
skupina sdružená kolem TATE International a časopisu 
Data Security Management rozhodla usnadnit součas-
nému CIO plnění jeho dvojrole systémem vzdělávacích 
kurzů vycházejících z dlouholeté světové i lokální praxe.

Co získáte absolvováním školení?
 Manažerský přehled o tom, jaká rizika na zákazníka 

čekají nejen při akceptaci dodávky software, ale i při 
akceptaci dílčích plnění.

 Dozvíte se, jak rizika omezit, či jim předcházet.

 Zjistíte, jak si může objednatel „zadělat“ na problémy.

 Poučíte se z problémů, které měli jiní.

 Dozvíte se, co je možno ošetřit ve smlouvách a jak.

 IT manažeři získají přehled o právních dopadech 
„technických“ rozhodnutí. 



Akceptace software z pohledu práva
Datum kurzu:  28. 3. 2017 Počet kreditů:  8

08:45–09:00 Registrace účastníků

09:00–11:00 Smlouva o dílo (dodávka SW) 
 Specifika dodávek software.
 Struktura smlouvy/poptávky/dodávek SW díla.
 Objednat celé dílo nebo nasmlouvat po jednotlivých fázích projektu?
 Na co je třeba pamatovat při specifikaci díla.
 Licenční ujednání.
 Co má smlouva obsahovat, aby bylo možno kvalitně SW přejmout.
 Akceptační kritéria a akceptační řízení.
 Akceptace/nezávislá akceptace - důsledky.
 Smlouva na akceptační testování.
 Akceptační řízení z pohledu právníka - rizika a na koho dopadají.

11:00–11:10 Přestávka na kávu

11:15–12:15 Vady právní 
 Jaké právní vady může mít SW dílo? Různá práva k částem díla.
 Co by měl dodavatel doložit?
 Co, když je součástí dodávky open source nebo freeware?
 Rizika a dopady na zadavatele.

12:15–13:00 Přestávka na oběd

13:00–14:00 Věcné vady z dodávky SW
 Předpoklady vzniku, doba vzniku, rozsah.
 Součinnost a spoluodpovědnost zadavatele za vady.
 Skryté vady.
 Nároky z vad, jejich uplatnění a odpovědnost za škody.

14:00–14:45 Jak se bránit „Vendor locku“?
 Smlouva o úschově zdrojových kódů.
 Jen zdrojové kódy nestačí k převzetí aplikace do správy třetím subjektem.
 Dopady různých řešení na pozici zadavatele z pohledu ZVZ.
 Záruky při přechodu správy SW na třetí subjekt.

14:45–15:00 Přestávka na kávu

15:00–16:00 Spory ze smluv
 Příčiny.
 Možná řešení (eskalační proces, soudy, arbitráž, mediace).
 Výhody a nevýhody jednotlivých typů řešení.

16:00–16:45 Diskuse, závěr workshopu

Mgr. Ondřej Knebl
 Ondřej Knebl je advokát působící v oblasti práva informačních a komunikač-

ních technologií déle než 15 let. Specializuje se rovněž na oblast práva ve-
řejného zadávání, fúzí a akvizicí a závazkového práva. Dále poskytoval právní 
poradenství v oblasti outsourcingu, e-commerce a PPP projektů, podílel se 
na vzorové smluvní dokumentaci pro česká zastoupení nejvýznamnějších svě-
tových dodavatelů ICT, na sjednávání komplexních dodávek technologických 
řešení a služeb elektronických komunikací. Ondřej Knebl promoval na Právnic-
ké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000, působil v místních nejvý-
znamnějších advokátních kancelářích, je členem rozkladové komise Rady ČTÚ, 
od roku 2012 je partnerem HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb
 Martin Maisner je zakládajícím partnerem kanceláře ROWAN LEGAL. Je uznávaným právním odborníkem v oblasti práva ICT, v roce 2012 

získal titul Právník roku v této specializaci. Specializuje se na právo informačních technologií, ochranu dat, smluvní vztahy a řešení sporů 
v IT. Je respektovaným rozhodcem na domácí i mezinárodní úrovni. Napsal více než deset publikací a řadu článků na téma internetového 
práva, outsourcingu odpovědnosti a sporů v oblasti IT a alternativního řešení sporů. Přednáší obchodní právo na NEWTON COLLEGE,  
je externím členem katedry obchodního práva na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni; pravidelně přednáší na Vysoké 
škole ekonomické v Praze a Vysoké škole báňské - Technické Univerzitě Ostrava. Je členem řady mezinárodních odborných a vědeckých  
společností a pravidelně vystupuje na zahraničních konferencích.

Mgr. Petr Kučera
 Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Kar-

lovy v Praze, kde se již během studií se zamě-
řoval na právo ICT. V advokacii působí již 4 roky 
v rámci advokátní kanceláře HVH Legal a za-
měřuje se především na právo ICT, ochranu 
osobních údajů, obchodní a občanské právo, 
zejména na smluvní a spornou agendu. V rám-
ci své praxe může čerpat i ze zkušeností ze 
studia informatiky na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

L E K T O Ř I
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Společnost:  Oblast podnikání:

Adresa:  PSČ: Město:

IČ: DIČ:

Jméno: Příjmení:  Titul:

Funkce: Telefon:  Fax:                  

E-mail: Předplatitel DSM:  ne q  ano q   č. předplatitele: 

Zúčastním se:   kurzu q   workshopu q  Zálohovou fakturu:   ne q   ano q

Účastnický poplatek ve výši                                Kč včetně DPH prosím uhraďte na účet TATE International, s.r.o. 
číslo 574171183/0300 u ČSOB a.s. Praha 1, IČ: 25148125, DIČ: CZ25148125.  
Variabilní symbol: IČ firmy (soukromá osoba uvede číslo 9999).  
Všechny bankovní poplatky spojené s registrací hradí účastník.

Dne:     Podpis:      Razítko:

Vyplněnou přihlášku zašlete faxem na číslo 257 313 695 nebo využijte možnosti registrace na aict@tate.cz.

P Ř I H L Á Š K A

Trendy  koncových zařízení  Termín: 
28. 3. 2017

Akademii ICT managementu pořádá TATE International, s.r.o.,  
vydavatel časopisu DSM - data security management,        Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5,  

tel.: +420 257 920 319–20, fax: +420 257 313 695, e-mail: aict@tate.cz.

Informace a účastnický poplatek
Cena kurzu včetně workshopu 11.500 Kč + DPH 21 %

Délka kurzu je 8 hodin. Počet kreditů za tento kurz je 8.  

Workshopy jsou součastí všech bloků.

Účastnický poplatek kurzu zahrnuje kompletní studijní materiály a malé občerstvení.

V případě přihlášení 3 dny předem se poplatek navyšuje o 1.000,- Kč.

TATE International, s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud se na něj přihlásí méně 

jak 6 účastníků. V tomto případě Vám budou vráceny všechny již zaplacené poplatky. 

Storno poplatky:
do 15-ti dnů před termínem konání kurzu se účtuje storno poplatek 1.000,- Kč. Do 3 dnů před zahájením kurzu je 

storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Později jsou storno poplatky 100 % z ceny kurzu.

Detaily placení: 
Platit můžete bankovním převodem nebo zálohovou fakturou, kterou obdržíte na vyžádání. 

Po obdržení platby na náš účet Vám vystavíme daňový doklad a zašleme potvrzení účasti. Všechny poplatky musí 

být uhrazené na účet organizátora nejpozději den před konáním kurzu.

Místo 
konání:

Deloitte
Nile House

Karolinská 654/2
Praha 8, 186 00


