Záznam z diskuze dne 26.5.2016 na téma "Právní aspekty v projektu"
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Trestněprávní odpovědnost

Jaká je odpovědnost externího projektového managera na straně dodavatele vůči
tomuto dodavateli za škody způsobené sankcemi za neplnění projektoých termínů. V
případě, že PM pracuje na kontrakt – jaké prostředky má klient k dispozici pro prokazování
škody způsobené prací PM u neúspěšného projektu? Jak je to se zodpovědností
projektového manažera za projektová rozhodnuti a při problémech, škodách. jak se dá
např. prokázat úmyslné zanedbání povinnosti atd. Jak se to dá omezit - např. pojištěním
atd.
Není-li uvedeno ve smlouvě, pak neomezené. Ale musí se ukázat zavinění PM. Pokud jde
o trestní právo, tak to je jinak – na ten se pojistka nevztahuje.

Víte o nějakém případu, kdy by se projekťák při své práci dostal do konfliktu s
trestním právem? A pokud se týká občanského práva - máte zkušenost s náhradou škody
způsobené výkonem povolání a pojištěním proti takovéto škodě? Jak probíhalo
prokazování škody a stanovení výše náhrady?
Nevíme, ale možné to je.

Účast PM v právních aktech

Měl by se projektový manažer snažit řešit v projektu i právní záležitosti, anebo by je
měl vždy přenechat právním specialistům? Kde je hranice?
Měl by se účastnit, ale ne tvořit. PM dělá obsahové a procesní věci.

S jakými základními právními předpisy nebo ještě lépe jejich částmi (pokud bereme
v úvahu rozsah např. občanského zákoníku) by měl být seznámen projektový manažer?
Je vhodné aby PM měl alespoň základní znalost práva? Co by mělo do takovéhoto
"právního minima" spadat? Nevznikla na toto téma již nějaká publikace?
Měl by mít povědomí

V jakých fázích do projektů vstupují právníci? Předprojektová (zasmluvnění
dodávek), před nasazením (dokumentace a podmínky pro klienty, akceptace), apod.?
Smlouva, zasmluvnění změn, sankce, UOHS, právní akty

Kterých všech právních aktů se PM v projektu účastní (např. akceptace) a jaká je
jejich právní váha?
Jsou definovány smlouvou.

Nákupy

Co to je RFI a RFP? Jsou pro projekty potřeba? Existují jiné poptávkové řízení?
Jak na ně? Musí to být podle zákona, musí být transparentní a nenapadnutelné? Nebo si
ho můžeme udělat, jak chceme?
RFI – informace jak
RFB – nezávazná cenová nabídka
RFP – závazná cenová nabídka
FRQ – podrobná závazná cenová nabídka
V různých firmách to je ale chápáno odlišně.

Na co v poptávce nezapomenout? Jaká kritéria dodávky si zvolit u SW
developmentu a dodávek? Co v jiných oblastech?
Výběrová kritéria, projektový trojúhelník (rozsah, čas, náklady)

Autorský zákon

Co licence? Jaké máte zkušenosti se zasmluvněním vlastnictví kódů? Licencí k užití
SW? Převody licencí na odběratele při výměně dodavatele? Jak v jiných oblastech?
Ano, vše to se používá. Rozlišovat právo k užité a právo k šíření. Právo k užití může být
výlučné a nevýlučné.

Pokud realizací projektu, dodávkou řešení, vzniká jako vedlejší produkt duševní
vlastnictví (např. patent, poloprovoz, užitný vzor), na kterém má zájem i realizátor
(dodavatel), jak a jakým dokumentem nejlépe je možné danou situaci ošetřit? Na co si dát
pozor?
Patent je vždy vázán na autora

Specifické právní akty

Můžeme chtít po dodavateli SW řešení bezchybnost? Pokuty za chyby? Aplikovali
jste je někdy?
Nemůžeme. Nutno definovat maximální akceptovatelné počty chyb určité třídy. Obvykle se
dává termín zahájení činnosti na odstranění závady, nebo pokud je víc chyb než je
povolené maximum, pak se neakceptuje a běží penále z neplnění termínu.


Jsou platná ustanovení o nezaměstnávání mezi dodavatelem a odběratelem?

Údajně nejsou

Může mít nějaký projektový dokument např. Zápis ze schůzky vyšší právní platnost
než podepsaná smlouva? Nebo je nutné si zajistit dodatek ke smlouvě.
Ne, nikdy

