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2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

3302/079/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o úprav ě iuforiiiačnilio systémnl .1:+11)5/ _"TV;S
Č . NitF/SY/TDS/1/20l'I

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v
souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona 6.137/2006 Sb., o ve řejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na základě výzvy

č.j.: MF- 60875/2014/9001/Pu

(dále jen „smlouva").

Čl. 1. Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
zastoupená:

	

Ing. Lukášem Wagenknechtem
1. náměstkem ministra financí

IČ

	

00006947
DIČ

	

CZ00006947
Bankovní spojení

	

ČNB Praha 1
Numer. směr. kód:

	

0710
číslo účtu:

	

3328001
jako objednatel (dále jen „Objednatel")

a

2. SYSCOM SOFTWARE spol. s no.,
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
30388
zastoupená:

	

Ing. Vladimírem Němcem, prokuristou
se sídlem:

	

Kytlická 818/21 a
] 90 00 Praha 9

IČ :

	

61 49 80 84
DIČ :

	

CZ 61 49 80 84
Bankovní spojení:

	

ČSOB Praha 1
Numer. směr. kód:

	

0300
číslo účtu:

	

576984073
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výzvy jednomu zájemci o veřejnou zakázku ze dne
24. 10. 2014 pod č . j. MF 60875/2014/9001/Pu (dále jen Výzva), kde zhotovitel p ředložil
nabídku, která byla objednatelem vyhodnocena a přijata.
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Programové vybavení uváděné v této Smlouvě je manažerský informační systém pro řízení
a kontrolu čerpání položek státního rozpo čtu v oblasti programového financování. Člení se na
Evidenční dotační systém (tzv. EDS - které eviduje a řídí poskytování návratných finančních
výpomocí a dotací ze státního rozpo čtu) a na část Správa majetku ve vlastnictví státu (tzv.
SMVS - které řídí poskytování prostředků ze SR na pořízení nebo technické zhodnocení
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku státu). Obě části informačního systému tak
činí dle § 12 a § 13, zákona č . 218/2000 Sb. (tzv. rozpočtová pravidla), přičemž se na tuto
činnost vztahují i ostatní relevantní ustanovení tohoto zákona.

Čl. 2. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit provedení úprav informačního
systému EDS/SMVS dle této smlouvy, dále jen „dílo".

2. Podrobná specifikace díla je uvedena v Příloze 2 k této smlouvě .

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, Zhotovitel je povinen
dílo odevzdat objednateli.

Cl. 3. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech uvedených v P říloze 6 k této smlouvě .
Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2015

2. Místem plnění je: Česká republika - Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Čl. 4. Cena díla

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
Č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a nep řekročitelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů
souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou dc místa plnění apod.

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy činí:

60 006 685,- Kč
(slovy: Šedesátmiliónů šesttisíc šestsetosmdesátpět korun)

DPH 21% činí 12 601 404,- Kč
(slovy: Dvanáctriliónů šestsetjednatisíc čtyřistačtyři korun)

tj. 72 608 089,- vč. DPH
(slovy: Sedmdesátdvamiliónů šestsetosmtisíc osmdesátdevět korun)

Výše uvedená cena bude zaplacena v jednotlivých platbách (viz. P říloha 5 této smlouvy -
Kalkulace smluvní ceny díla a harmonogram plateb) vždy po odsouhlasení Řídící skupiny
projektu (dále jen „ŘSP") a následném podepsání akceptačního (viz. Příloha 3A této smlouvy)
a předávacího (viz. Příloha 3B této smlouvy) protokolu vedoucím ŘSP a otestování díla
v reálném prostředí za předpokladu dodržení reálných podmínek a jakosti prostředí.

4lr%.
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Čl. 5. Akceptace díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen jednotlivá dílčí plnění díla dle této smlouvy předat Objednateli
v místě plnění a na základě harmonogramu v příloze 6 této smlouvy. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou sou činnost k řádnému předání a převzetí díla a
k projednání dílčího plnění díla v akceptačním řízení.

2. Každé dílčí plnění díla bude před jeho předáním Objednateli podrobeno akceptačnímu
řízení za účelem zjištění, zda dílčí plnění odpovídá rozsahem a funkcemi podmínkám
sjednaným v této smlouvě a zda je bez vad, případně jakými vadami či jinými nedostatky
dílčí plnění díla trpí.

3. Akceptační řízení je zahájeno na základě dodání dílčího plnění díla Objednateli.
Objednatel je povinen vystavit Zhotoviteli písemné potvrzení o dodání díl čího plnění
Zhotovitelem Objednateli k akcepta čnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje prokazateln ě
informovat Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o termínu předání dílčího plnění
díla. Smluvní strany se tímto zavazují postupovat tak, aby akcepta ční řízení k dílčímu
plnění díla nepřesáhlo 10 pracovních dní. Objednatel se zavazuje dodané dílčí plnění díla
prohlédnout a zavazuje se případné výtky a připomínky k dílčímu plnění díla neprodleně
písemně sdělit Zhotoviteli tak, aby mohly být mezi smluvními stranami projednány
v rámci 10 denní lhůty uvedené shora. Nevyjád ří-li se Objednatel ve shora uvedené 10
denní lhůtě, má se dle dohody smluvních stran za to, že dílčí plnění díla bylo Zhotovitelem
provedeno řádně a bez vad.

4. Na základě výsledku akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol (vzor
akceptačm'ho protokolu je Přílohou 3A této smlouvy). V případě. že dílčí plnění díla bude
snít vady, bude tato skutečnost vyjádřena v akceptačním protokolu výrokem „Akceptováno
s výhradou", přílohou akceptačního protokolu pak musí být soupis p řípadných vad dílčího
plnění díla s uvedením. zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada brání
či nebrání užívání dílčího plnění díla, případně brání vytvoření dalších na něj navazujících
dílčích plnění díla. V akceptačním protokolu se v takovém p řípadě uvede smluvními
stranami odsouhlasený termín odstran ění zjištěných vad dílčího plnění díla. Odstranění
zjištěných vad bude uvedeno v samostatném akceptačním protokolu, na který bude
navazovat další - fi nální akceptační protokol.

5. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto v rámci akcepta čního řízení jinak, je
Zhotovitel povinen odstranit vady dílčího plnění zjištěné v rámci akceptačního řízení do
30 pracovních dní od okamžiku, kdy mu bude Objednatelem doručen akceptační protokol
se soupisem zjištěných vad.

6. Pokud vady dílčího plnění zjištěné při akceptačním řízení brání užívání dílčího plnění díla,
případně vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění, je Zhotovitel povinen tyto
vady na své náklady odstranit, a to ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami a uvedené
v akceptačním protokolu, případně ve lhůtě dle odst. 5. Poté bude zahájeno nové
akceptační řízení dle podmínek uvedených shora.

7. Bude-li dílčí plnění bez vad, případně bude-li mít dílčí plnění díla vady, které nebrání
užívání dílčího plnění díla, případně vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění,
zavazuje se Objednatel dílo převzít a potvrdit jeho převzetí předávacím protokolem, a to
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po skončení akceptačního řízení (vzor předávacího
protokolu tvoří Přílohu 3B této smlouvy). Vady dílčího plnění díla je v takovém případě
Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě uvedené v akceptačním protokolu, případně ve lhůtě
dle odst. 5.
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8. Předávací protokoly zpracuje Zhotovitel ve t řech vyhotoveních, z nichž po jejich potvrzení
oprávněným zástupcem Objednatele obdrží Zhotovitel dva stejnopisy a Objednatel jeden
stejnopis.

9. Oprávněné osoby pro podpis akceptačních a předávacích protokolů jsou za obě smluvní
strany uvedeny v Příloze 4 - Seznam oprávněných osob.

Čl. 6. Platební podmínky a způsob úhrady

1. Cena díla uvedená v odstavci 4.2 tohoto článku zahrnuje i části úhrad za jednotlivé fáze
plnění (viz. Příloha 5 této smlouvy - Kalkulace smluvní ceny díla a harmonogram plateb),
a to včetně jednotkových cen dodávky.

2. Cena díla uvedená v odstavci 4.2 tohoto článku bude uhrazena dle harmonogramu plateb
(viz. Příloha 5 této smlouvy - Kalkulace smluvní ceny díla a harmonogram plateb).

3. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu dílčího předmětu plnění ve smyslu přílohy 5 (tedy
vystavit fakturu - daňový doklad) následující den po akceptaci a potvrzení „dodacího
dokladu" (viz. Příloha 3B této smlouvy - Vzor p ředávacího protokolu) o dodávce či
službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a to nejdéle do patnácti (15)
dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

4. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení předávacího
protokolu a akceptačního protokolu (viz. Příloha 3A a 3B této smlouvy) - dále též jen
„dodací doklady" o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.

Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a. rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b. uvedení jejich jednotkových cen,
c. zakázkové číslo smlouvy,
d. úplné bankovní spojení dodavatele, v četně uvedení údaje sloužícího identifikaci platby,
e. veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,
f. informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona Č . 89/2012

Sb., občanského zákoníku
5. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací doklad,

který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u
nehmotného majetku čísla licencí. Dodací doklad připojený k faktuře musí být s
předepsanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci
vlastnoručně čitelně podepsán.

6. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury -
daňového dokladu Objednateli.

7. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli
nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

8. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouvě, pokud
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktuře budou uvedeny
nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál dodacího dokladu.
Objednatel je v takovém p řípadě povinen, fakturu Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty
splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout
ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu Objednateli.
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9. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně na účet zhotovitele uvedený v záňlaví smlouvy.

Čl. 7. Dodání předmětu plnění smlouvy

1. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, je místem plnění sídlo Objednatele a veškerá
další pracoviště Objednatele, která Objednatel jako místo plnění určí.

2. Předmět plnění musí být věcně a právně bezvadný a musí odpovídat právním předpisům a
závaznými doporučujícím technickým normám platným v České republice.

3. Není-ii ve smlouvě ujednáno něco jiného, lze předmět plnění považovat za dokončený
pouze v případě, že:

a) nemá žádné vady;

b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky,
smlouvy, dokumentů předaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých;

c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouv ě a vlastnosti.

4. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u
obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

5. Před předáním předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného
zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání. Datum předání
musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doru čením
oznámení o dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní.

6. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu
celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a p řípadná další
nezbytná dokumentace (nap ř. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity
materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o
respektování environmentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy).
Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

7. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávn ěným
zástupcem Objednatele v místě plnění.

Cl. 8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění dnem převzetí předmětu daného
dílčího plnění Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho převzetí, které bude potvrzeno
dodacím dokladem. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele
převzetím tohoto plnění.

Cl. 9. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy
či právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (slova : pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění příslušného
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funkčního celku (viz. Příloha 5 této smlouvy - Kalkulace smluvní ceny díla a
harmonogram plateb) včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele
k úhradě .

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

4. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se
smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu
Objednatelem je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.
(Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č . 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a
fyzických osob, v platném znění.)

6 Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí ze strany Zhotovitele se nep řipouští.

7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém
je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména v
případě nepcskytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě .

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený
smluvní pokutou

Čl. 10. Náhrada škody

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Zhotovitel odpovídá zejména
za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným
protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění.

2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

Č1. 11. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí. že original podepsané smlouvy bude v elektronické
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č .
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není
tímto ustanovením dotčena.

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto
smlouvou;

Smlouva č . MF/SY/EDS/I/2014 6



b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
Objednatele;

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem ozna čeny jako důvěrné ve smyslu
ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů .

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a veřejně přístupnými jinak, než porušením

právních povinností ze strany Zhotovitele;

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím těchto
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

d) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují podmínky odst. 3
výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace
získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.

6. Sinluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě, a že podniknou všechny nezbytné kroky
k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpe čit veškeré důvěrné
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.

7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy.
Jiná použití nejsou bez p ředchozího písemného svolení Objednatele přípustná.

8. Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a
respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto
závazkovém vztahu zavázán sám.

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :
a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu pěti (5) let od

ukončení smluvního vztahu;

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu pěti (5) let od skončení záruční
doby.

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není Zhotovitel
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z
tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty ve
výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.

Či. 12. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od data podpisu smlouvy do 31. 12. 2015

2. Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst 1
tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí
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na dobu neurčitou, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení
smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené v
odstavci l tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby
stanovenými právními předpisy.

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě
a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy.

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku
Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými
účinky;

c) Zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Objednatele, se považuje zejména:

a) prodlení Zhotovitele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem;

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů (zejména předpisů
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních
dní od doručení výzvy Objednatele.

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy
ze strany Zhotovitele, se považuje:

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen;

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotuvitele.

8. V případě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je po marném
uplynutí příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit,
a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

9. Objednatel má v případě odstoupení Objednatele od smlouvy (krom ě jiného) nárok na
náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plnění.

10. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

11. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

12. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud
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již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o
mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů .

Čl. 13. Licenční ujednání

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli nevýhradní časově neomezené oprávnění pro
neomezený počet uživatelů užívat IS EDS/SMVS pro potřeby Objednatele a ostatních
orgánů státní a veřejné správy (případně i organizací příspěvkových v působnosti výše
uvedených subjektů). Uvedené oprávnění přejde na Objednatele dnem převzetí díla. K
jinému užití díla Objednatel není oprávněn, zejména není Objednatel oprávněn dílo
upravovat, dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat či půjčovat originál díla či jeho
rozmnoženinu pro potřeby jiných než výše uvedených subjekt ů. Objednatel shora uvedené
oprávnění přijímá. Uvedené oprávnění je Objednateli poskytnuto bezplatn ě, když cena za
dílo dle této smlouvy je již sjednána s ohledem na ud ělené oprávnění.

2. Orgány státní a veřejné správy, které se rozhodnou implementovat IS EDS/SMVS,
případně požadovat úpravy na Zhotoviteli, toto činní pouze na vlastní náklady a s
písemným souhlasem Ministerstva financí.

3. Licenční podmínky přístupu Objednatele ke zdrojovým kódům jsou specifikovány
v Příloze 1 této smlouvy.

Čl. 14. Rozhodné právo, řešení sporů
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

Čl. 15. Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady předmětu plnění

1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost v
délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního předmětu
plnění Objednateli. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční doba, platí
taková delší záruční doba. Předcházející věta platí i v případě, že delší záruční doba
vyplývá z prohlášení či sdělení výrobce či dodavatele předmětu plnění.

2. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 30 dnů
od prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou,
výměnou nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným
způsobem stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.

3. V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad p ředmětu plnění je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku 9.
(Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení).

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem. Uplatn ěním práva podle tohoto článku není
dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami stanovenými právními p ředpisy. Zhotovitel zejména odpovídá za
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shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací a
akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu
plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou
nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu
plnění;

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu
plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové
změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění;

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
předmětu plnění;

d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění;

e) poškozením živelnými událostmi;

f) poruchou prokazatelně způsobenou počítačovými viry nebo pregramovýrn
vybavením či jinými vlivy třetích stran;

g) podílu Objednatele na způsobení škody.

7. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění
Zhotovitelem.

Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1. tohoto
článku.

8. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele
z vadného plnění vyplývající z právních předpisů .

9. Objednatel (resp. osoba oprávn ěná jednat za objednatele ve věcech věcného plnění, viz
Příloha 4 k této smlouvě) je povinen oznámit Zhotoviteli vadu bez zbyte čného odkladu po
jejím zjištění některým z následujících způsobů :

a) písemně na adresu sídla Zhotovitele;

b) zápisem do Hot-Line Zhotovitele;

c) e-mailem podepsaným elektronicky podle zvláštních p ředpisů na e-mailovou
adresu.

V oznámení vady je nutno podrobně popsat vadu díla a den, kdy byla vada zjištěna,
včetně osoby, která vadu zjistila.

10. Objednavatel se zavazuje během záruční lhůty dodržovat veškeré pokyny Zhotovitele
uvedené v dokumentaci definující rozsah a použití a základní funkce díla.

11. Záruční opravy díla budou prováděny v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 16:30 hod.

Či. 16. Vyšší moc

1. Smluvní strana není v prodlení s plněním jejích závazků dle této smlouvy a neodpovídá za
škodu vzniklou nesplněním jejích závazků, jestliže jí ve splnění jejích závazků brání
překážka, jež nastala nezávisle na její vůli (překážka vyšší moci).
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Za okolnosti vyšší moci jsou považovány zejména války, teroristický útok, živelné
katastrofy (např. povodeň) apod., mají-li za následek nemožnost smluvní strany dostát
jejím závazkům dle této smlouvy.

2. Smluvní strana, jež nemůže dostát jejím závazkům dle této smlouvy pro působení vyšší
moci, je povinna oznámit druhé smluvní straně působení překážky vyšší moci na plnění
jejích závazků dle iéto smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po vzniku překážky,
nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po vzniku překážky, s uvedením předpokládané
doby působení překážky.

Či. 17. Změnové řízení

1. Objednatel může požadovat změny a rozšíření předmětu smlouvy poskytovaného
Zhotovitelem oproti sjednaným podmínkám, a to v kterékoli části plnění smlouvy až do
okamžiku akceptace poslední části předmětu smlouvy dle článku 1. této smlouvy, avšak
pouze za předpokladu procesního souladu se zákonem č . 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Všechny požadavky na změny budou předány Zhotoviteli formou písemné žádosti
o změnu předmětu smlouvy. Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na cenu, termíny a
další původně sjednané podmínky pro poskytnutí pln ění předmětu smlouvy a písemně do
10 pracovních ďnů, nebude-li stranami dohodnuto jinak, informuje o těchto důsledcích
Objednatele.

Či. 18. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro plnění
závazků Zhotovitele dle této smlouvy. Objednatel odpovídá za zajištění odpovídajících
podmínek pro testování a provozování díla, které jsou definovány v projektové a provozní
dokumentaci.

2. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele lze po vzájemné dohodě,
prostřednictvím dodatku k této smlouvě, prodloužit termín plnění smlouvy.

3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré podklady a informace potřebné pro
řádné provedení díla Zhotovitelem.

4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku Objednatele zajistí technickou podporu po
uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení.

Či. 19. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v
souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, p řevést povinnosti vyplývající z
této smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednáni, v důsledku něhož by došlo
k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této smlouvy bez p ředchozího
písemného souhlasu Objednatele.

Smlouva č . MF/SY/EDS/I/2014

	

11



3. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či
neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného či neúčinného
ustanovení.

4. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.

5. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné
věci, ať už ústní či písemné.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p řílohy:

Příloha 1: Licenční podmínky přístupu objednatele ke zdrojovým kódům
Příloha 2: Specifikace zadání díla
Příloha 3A: Vzor akceptačního protokolu
Příloha 3B. Vzor předávacího protokolu
Příloha 4: Seznam oprávněných osob
Příloha 5: Kalkulace smluvní ceny díla a harmonogram plateb
Příloha 6: Harmonogram plnění
Příloha 7: Konfigurační předpis

2 0 -11- 2014

Za Zhotovitele: 2 0 _ 11 _ 2s14

V Praze dne:	

..........................................
SYSCOM Software, s.r.o.
Ing. Vladimír Němec
Prokurista

..........................................
Česká republika- Ministerstvo financí
Ing. Lukáš Wagenknecht
1. Náměstek ministra financí
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Př íloha 1

Licenční podmínky přístupu objednatele ke zdrojovým kódům

1. Smluvní strany se tímto dohodly na oprávn ěníc] i oprávněného z licence užívat zdrojové
kódy k IS EDS/SMVS, (dli knihovny a zdrojové kódy v C#, které obsahuji aplika ční
Logiku softwaru) externí softwarové komponenty (MS Net Framework, SSWFramework,
DevExpress komponenty a ostatní), které nejsou nositeli aplikační logiky subsystému,
budou oprávněnému z licence poskytnuty jako kompilované knihovny (dále spole čně jen
„zdrojové kódy").

2. Zdrojové kódy k aktuální verzi softwaru budou dle dohody smluvních stran uloženy v
elektronické, strojově čitelné textové podobě na vhodném nosiči dat (CD, DVD), v
zapečetěné obálce, k advokátovi Dr. Hlavín, advokátní kancelá ř, Zavadilova 1296/5, Praha
6, Dejvice, IC 13107101 (dale jen „advokát"), do úschovy a oprávněnému z licence budou
advokátem vydány z úschovy při splnění odst. 3 a násl. těchto licenčních podmínek.
Náklady advokátní úschovy nese poskytovatel licence.

3. Poskytovatel licence (SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.) tímto poskytuje oprávn ěnému
(Česká republika - Ministerstvo financí, dále jen MF) z licence oprávn ění (licenci) užívat
shora uvedené zdrojové kódy pro potřeby oprávněného z licence, pro účely dalšího rozvoje
softwaru IS EDS/SMVS pro potřeby MF, jeho modifikaci, rozšířeni jeho funkčnosti,
rozvoji či zachovaní funkčnosti softwaru pro potřeby informatické podpory programového
financování. Oprávněný z licence není oprávněn zdrojové kódy užívat pro jiné účely, než
jsou uvedeny v předchozí větě, dále není oprávněný z licence oprávněn zdrojové kódy
rozšiřovat, pronajímat a půj čovat.

4. Smluvní strany se tamto dohodly, že shora uvedená licence ke zdrojovým kódům
oprávněnému z licence je udělena pouze v případě, že nastane některá ze skutečností
uvedených dále pod písm. a) nebo b), a to:

a. dojde ke zrušení poskytovatele licence (nebo jeho právního nástupce) s likvidací dle
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, licenční oprávnění vznikají oprávněnému z
lince dle dohody smluvních stran dnem následujícím po dni zrušeni poskytovatele
licence a jeho vstupu do likvidace,

b. nabude právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek poskytovatele
licence (nebo jeho právního nástupce); licenční oprávněni vznikají oprávněnému z
licence dle dohody smluvních stran dnem právní moci rozhodnuti o prohlášení
konkursu na majetek poskytovatele licence.

5. Advokát vydá dle dohody smluvních stran oprávněnému z licence obálku s nosi čem
zdrojových kódů pouze v případě, že nastane některá ze skutečností uvedených v
předchozím odstavci pod písm. a) nebo b) uvedených okolností a sou časně bude k rukám
advokáta uhrazena oprávněným z licence odměna za poskytnutí licence ke zdrojovým
kódům a příslušná částka DPH (viz dále odst. 7).

6. Nepožádá-li oprávněný z licence advokáta o vydání obálky s nosi čem zdrojových kódů
oprávněnému z licence do dvanácti měsíců ode dne vzniku licenčních oprávnění ke
zdrojovým kódům dle odst. 4, pak dle dohody smluvních stran zanikají všechna licenční
oprávnění ke zdrojovým kódům dle těchto licenčních podmínek a advokát je oprávněn
vydat obálku s nosičem zdrojových kódů osobě oprávněné jednat za poskytovatele licence.
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7. Licence je oprávněnému z licence poskytnuta za úplatu, kdy výše odměny za poskytnutí
licence bude dle dohody smluvních stran stanovena na základě znaleckého posudku o
obvyklé ceně nevýhradní licence ke zdrojovým kódům, jež jsou předmětem licence dle
těchto licenčních podmínek. Spolu s odm ěnou za poskytnutí licence je oprávn ěný z licence
povinen uhradit poskytovateli licence i daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě . Odměna za
licenci nebude po oprávněném z licence požadována, pokud bude prokazateln ě uhrazena
v jiném smluvním vztahu mezi poskytovatelem a oprávněným z licence, a to v průběhu
plnění tohoto smluvního vztahu.

8. Licence je nevýhradní a je poskytnuta oprávněnému od jejího vzniku dle p ředchozích
odstavců na dobu užívání softwaru IS EDS/SMVS. Licence je poskytnuta pro území České
republiky.

9. Oprávněný z licence je po vzniku licence dle p ředchozích odstavců oprávněn poskytnout
zdrojové kódy pouze osobám, jejichž prostřednictvím bude dosahovat účelu užití
zdrojových kódů podle odst. 1. těchto licenčních podmínek, pouze však pro účely dosažení
takového účelu užití, je však povinen zajistit, aby tyto osoby neužívaly zdrojové kódy k
jiným účelům než pro potřeby oprávněného z licence dle odst. 1 těchto licenčních
podmínek. Z výše uvedeného vyplývá, že oprávn ěný z licence se zavazuje neposkytnout
zdrojové kódy jiné osobě k jinému než výše uvedenému účelu a dále se zavazuje zajistit
znemožnění přístupu ke zdrojovým kódům neoprávněným osobám k jinému než výše
uvedenému účelu, tj. než pro potřeby oprávněného z licence dle odst. 1 těchto licenčních
podmínek. Oprávněný z licence se tímto zavazuje uhradit poskytovateli licence všechny
škody, jež vzniknou poskytovateli licence tím, že tyto osoby užijí zdrojové kódy k jiným
účelům než pro potřeby oprávněného z licence dle odst. 1 těchto licenčních podmínek.

10. Poskytovatel licence je oprávněn od těchto licenčních podmínek ke zdrojovým kódům
písemně odstoupit, poruší-li oprávněný z licence některé z ujednání obsažených v odst. 3, 8
a 9 těchto licenčních podmínek, a ani ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy
poskytovatele licence k odstranění porušení některého z ujednání obsažených v odst. 3, 8 a
9 těchto licenčních podmínek nedojde ze strany oprávněného z licence k nápravě .

11. Licenční podmínky ke zdrojovým kódům zanikají ale dohody smluvních stran rovn ěž
odstoupením od smlouvy o dílo č. MF/SY/EDS/I/2014 nebo jejím zrušením či ukončením
(dohodou smluvních stran apod.).

12. V případě odstoupení od těchto licenčních podmínek ke zdrojovým kódům či jejich
zrušení či zániku je oprávněný z licence povinen nejpozd ěji do 60 pracovních dnů od
ukončení těchto licenčních podmínek ke zdrojovým kódům ukončit užívání zdrojových
kódů, k nimž měl těmito licenčními podmínkami uděleno licenční oprávnění, a je povinen
zničit případné záložní kopie těchto zdrojových kódů, případně je předat poskytovateli
licence.

13. Dojde-li k ukončení či zániku licenčních podmínek ke zdrojovým kódům před
vydáním nosiče se zdrojovými kódy oprávněnému z licence (odstoupením, dohodou
smluvních stran apod.), vydá advokát nosi č se zdrojovými kódy zpět poskytovateli licence.

14. Licenční podmínky ke zdrojovým kódům nabývají účinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.
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15.

	

Změny těchto licenčních podmínek či jejich zrušeni mohou být učiněny pouze v
písemné formě .

16. V otázkách licenčních podmínek výše neupravených se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č . 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zákonem č . 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

17. Písemnosti zasílané dle těchto licenčních podmínek se zasílají v rámci smluvních
vztahů druhé smluvní straně doporučeně na adresu uvedenou v úvodu této smlouvy nebo
na adresu zapsanou pro danou smluvní stranu v obchodním či jiném rejstříku v den
odeslání písemnosti, není-li oznámena druhé smluvní straně písemně jiná adresa pro
doručování písemností. Písemnost je doručena okamžikem jejího převzetí adresátem.
Písemnost zaslaná na adresu uvedenou v první v ětě tohoto odstavce (nebo při její změně na
adresu písemně sdělenou druhé smluvní straně), se má dále za doručenou;

- pátým dnem úložní lhůty v případě, že si ji adresát nevyzvedne od držitele poštovní licence,
- okamžikem odmítnutí převzetí zásilky v případě, že adresát odmítne převzetí zásilky,
- dnem vrácení zásilky odesilateli v případě, že držitel poštovní licence vrátí zásilku

odesílateli z důvodu, že se adresát na dané adrese nezdržuje.

20. V pochybnostech se má dle dohody smluvních stran za to, že ú činky doručení druhé
smluvní straně nastaly pátým dnem následujícím po odeslání doporučené zásilky na adresu
uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo č. MF/SY/EDS/I/2014

21.

	

Smluvní strany prohlašují, že licenční podmínky přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují svými podpisy.
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Příloha 2

Specifikace zadání díla

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na rozší ření a doplnění řešení informačních
systémů EDS/SMVS dle požadavků Objednatele.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že realizace rozšíření a doplnění EDS/SMVS bude
realizováno dle následující specifikace:

Pilotní etapa I.

1. Zpracovat automatický přenos dat o právnické či fyzické osobě do IS EDS/SMVS ze
systému ARES, resp. z centrálních registr ů (např. ROS, atd.).

2. Datové struktury souboru o čerpaní z IISSP pro EIS prostřednictvím WS, Verze 3
(požadavek z MMR).

3. Nové rozpočtové procesy NNV (RROP požadavek z MV a MO) - převod NNV mezi
národními programy v rámci jednoho OP EU - nutno dodržet stejný zdroj IISSP.
Převod OBV (Ostatních běžných výdajů) NNV do programového fmancování v rámci
jednoho OP EU.

4. Možnost úprav skutečných údajů na akcích za minulá léta.

5. Úprava výkaznictví pro poskytování dotací do USC, platby p řes ČNB od roku 2014.
Na základě rozšíření pasivní varianty integrace mezi IISSP a IS EDS/SMVS o čerpání
z ČNB - zpracování dvou nových rozhraní (tzv. W ^b Servis) z RISRE o čerpaní na
jednotlivých akcích na základě finančních pohybů z ČNB a přeúčtování z EKIS

6. Integrace IS EDS/SMVS na IISSP - Zohledn ění nové IK IISSP z hlediska změn v RIS
pro rok 2014 a 2015.

Pilotní etapa II.

1. Zapracování požadavků rezortu a MF na úpravu řídicích dokumentů (tj. úprava 36
sestav vztahující se k registraci, rozhodnutí a záv ěrečnému vyhodnocení akce), které by
zohlednily nové metodické požadavky odboru 54.

2. Doplnit pro efektivnější a rychlejší přístup žadatelů o prostředky on-line formulář,
který zjednoduší automatický přenos do DB po kontrole.

3. Nadstavbová část pro příjem žádostí o dotace.

4. Rozšíření reportingu o problematiku státních fond ů .

Pilotní etapa III.
1. Zapracování IK IISSP do sestav, přepracování částek na výkaznictví v řádu jedné

koruny - týká se sestavy RK, RP, RT, RST 10; RK, RP, RT, RST 11; SDT, SDST;
RK11. RS; RP11.RS; SDT.RS a SDST.RS; RK1 l ŘD, RK1IŘD.RS; RP11ŘD,
RPl 1ŘD.RS.

2. Doplnit sestavy o výběr podle parametrů a přepracovat seznamy - SP a SP.P
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3. Přepracování skupiny sestav „Čerpání výdajů státního rozpočtu" dle změn vyhlášek
Č . 419/2001 Sb. a 449/2009 Sb.

4. Dopracovat dokumentaci programu o tabulky indikátor ů a parametrů. Doplnit součty za
položky nikoliv podle závazností a s automatickými propisy dat do jednotlivých stup ňů
dokumentací.

5. Vyhodnocení dokumentace programu (titulu).

6. Dopracovat dokumentace projektu o tabulky indikátor ů, parametrů. Přepracování
součtů za položky, nikoliv podle závazností.

Pilotní etapa IV.

1. Nové vyhodnocení projektu.

2. Nový web www EDSSMVS.cz

3. Elektronický oběh dokumentů pro schvalování dotací.

Distribuční verze
t. Rozšíření integrace o změny v ostatních modulech IISSP - 2015.

Konečná specifikace funkcionalit v jednotlivých verzích bude stanovena analýzou,
která bude odsouhlasena objednavatelem. Rámcový rozsah a cena jsou chápány jako konečné,
výsledná funkčnost bude této podmínce v analýze specifikující zadání pod řízená.
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Příloha 3A

Vzor akceptačního protokolu

Akceptační protokol

Číslo	

Datum vystavení :	 Celkový počet stran :

	

1

Zhotovitel :

SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.,.

Kytlická 818/21a
190 00 Praha 9
Tel.: +420- 286 582 975
Fax: +420- 286 892 961

Objednatel :

Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: 257 044 344
Fax:

Předmětem akceptace je plněn[ díla	 dle „Smlouvy o dílo č. MF/SY/EDS/I/2014.
........................................

Předmět a rozsah akceptace :

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je ur čen pro Zhotovitele a druhý pro Objednatele.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

q akceptováno q akceptováno s výhradami * q neakceptováno*

* popis výhrad a dohodnutý další postuv jsou uvedeny v p říloze tohoto protokolu.

Akceptaci provedli:

Příjmení jméno, titul

	

Funkce

	

Podpis
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Příloha 3B

Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

číslo	

Vyhrareoo pro six.. ME

Datum vystavení :	

Předávající :
SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.,.

Kytlická 818/21a
190 00 Praha 9
Tel.: +420- 286 582 975
Fax: +420- 286 892 961

Celkový počet stran : 1

Přebírající :
Česká republika - Ministerstvo fmancí

Letenská 15
118 10 Praha 1
Tel.: 257 044 344
Fax:

Předmět předání :

Předmětem předání je plněni díla	 dle „Smlouvy o dílo Č. MF/SY/EDS/I/2014

Předávací protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a dva
pro Zhotovitele.

Datum předání : ....................

Předávající : ............................................ Přebírající:
..........................................................

SYSCOM Software, s.r.o.

	

Česká republika - Ministerstvo
financí
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Příloha 4

Seznam oprávněných osob

1. Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat osoby:

SYSCOM Software, s.r.o.

Kytlická 818/21a, 190 00 Praha 9

Ve věcech smluvních (každý samostatně):

Ing. Vladimír Němec, prokurista
mobil: 737 246 510,
e-mail: Vladimir.Nemec@ssw.cz

Ve věcech věcného plnění, předávání díla a podpisu akceptačního protokolu (každý
samostatně):

Mgr. Martin Pejša, vedoucí projektu EDS/SMVS
mobil: 737 246 520,
e-mail: eds.hotline@ssw.cz

Ing. Pavel Anýž, vedoucí vývoje EDS/SMVS
mobil. 608 252 788
e-mail: eds-tym@ssw.cz

2. Objednatel pověřuje následující oprávněné osoby:

Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

Ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Wagenknecht, 1. náměstek ministra financí
tel. 257 043 072,
e-mail: lukas.wagenknecht@mfcr.cz

Ve věcech věcného plnění a potvrzování akceptačního a předávacího protokolu (každý
samostatné):

Ing. Božena Zděnková, projektový vedoucí, odbor33
tel.: 257 042 917
e-mail: bozena.zdenkova@mfcr.cz

Ing. Josef Coňk, odbor 54
tel.: 257 04
e-mail: Josef.conk@mfcr.cz

Smluvní strany mají právo měnit jimi určené oprávněné osoby. Změny odpovědných osob
oznámí písemně druhé smluvní straně nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení změny.
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Příloha Z. 5 - Kalkulace smluvní ceny díla a harmonogram plateb

Kalkulační tabulka

Etapa Cena bez DPH Cena včetně DYY_
(1) Uhrada za Pilotní etapu I. 10 188 100,- Kč 12 327 601,- Kč
(2) Detailní analýza na Úpravy

EDS/SMVS v roce 2015 5 811 790,- Kč 7 032 266,- Kč
(3) Úhrada za Pilotní etapu II. 9 469 595,- K6 11 458 210,- Kč
(4) Úhrada za Pilotní etapu III. 11 672 540,- Kč 14 123 773,- Kč
(5) Úhrada za Pilotní etapu IV. 15 599 795,- Kč 18 875 752,- Kč
(6) Úhrada za Distribuční verzi 7 264 865,- Kč 8 790 487,- Kč

Harmonogram plateb

Etapa Cena bez DPH Tennín

(1) Pilotní etapa I. 10 188 100,- Kč 15. 12.2014

(2) Detailní analýza na Úpravy
EDS/SMVS v roce 2015 5 811 790,- Kč 13.02.2015

(3) Pilotní etapa II. 9 469 595,- Kč 30.04.2015

(4) Pilotní etapa

	

I. 11 672 540,- Kč 30.06.2015

(5) Pilotní etapa iV. 15 599 795,- Kč 30.09.2015

(6) Distribuční verze 7 264 865,- Kč 14. 12.2015
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Příloha č. 6 - Harmonogram pln ění

T1- Předání dílčího plnění díla EDS/SMVS Pilotní etapa I.
do konce roku 2014 05. 12. 2014
T2 - Akcentace a převzet! EDS/SM VS Pilotní etapa I. do
konce roku 2014 15. 12. 2014
T3 - Předání dílčího plnění díla Detailní analýza na Úpravy
EDS/SMVS v roce 2015 03. 02. 2015
T4 - Akceptace a převzetí Detailni analy-za na Úpravy
EDS/SMVS v roce 2015 13.
T5 - Předání dílčího plnění díla EDS/SMVS Pilotní etapa
II. 16.04.2015
T6 - Akceptace a převzetí EDS/SMVS Pilotní etapa II. 30. 04. 2015
T7 - Předání dílčího plnění díla EDS/SMVS Pilotní etapa
III. 16.06.2015
T8 - Akceptace a převzetí EDS/SMVS Pilotní etapa III. 30.
T9 - Předání dílčího plnění díla EDS/SMVS Pilotní etapa
IV. 16.09.2015
110 - Akcentace a řevzeti EDS/SMVS Pilotní etapa IV. 30.
Tli - Předání dílčího plnění díla EDS/SMVS Distribuční
verze 30. 11.2015
T12 - Akcentace a převzetí EDS/SMVS Distribuční verze 14. 12.2015
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Příloha Č. 7 - Konfigurační předpis

Konfigurační předpis	 -

Architektura systému
IS EDS/SMVS má standardní t řívrstvou architekturu skládající se z databázového serveru,
aplikačního serveru a klienta. Systém je vyvíjen na platformě Microsoft .NET Framework
a využívá relační databázový systém Microsoft SQL Server.

Klient Aplikační server Databázový server

^

	

-----------------------------

Server

Tato kapitola popisuje minimální hardwarové a softwarové požadavky na provoz serverové
části IS EDS/SMVS. Kapitola je rozdělena na hardware a software, kde jsou požadavky dale
děleny na jednotlivé prvky serverové infrastruktury (aplikační server, databázový server).

Hardware

Aplikační server EDS/SMVS
pro každých 100 současně přihlášených uživatelů
RAM

	

8GB, doporučeno 16GB

CPU

	

intel` ° XeonTM E5 Family, 4 - core

HDD

	

50GB

Další

	

Síf cvé karty: min. 2 x lGbiťs, Load Balancing
Databázový server EDS/SMVS
pro každých 100 současně přihlášených uživatelů
RAM

	

L 6GB, doporučeno 32GB

CPU

	

Intel. XeonTM ES Family, 2x 6 - core

HDD

	

250GB

Další

	

Síťové karty: min. 2 x 1Gbit/s, Load Balariciug
^J^
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Software
Podporovány jsou pouze 64-bitové operační systémy (pokud není uvedeno jinak).
Aplikační server EDS/SMVS

Microsoft Windows

	

Souborový systém NTFS
Server 2008 R2 SP1

	

Síťový protokol TCP/IP a HTTP/HTTPS

Účet, pod kterým běží aplikační pool IIS, musí mít:

Místní a jazykové nastavení:

Formáty: Čeština (Česká republika)

nastaveno české prostředí (symbol „," (čárka) jako
oddělovač desetinných čísel, symbol „ " (mezera) jako
oddělovač tisíců),

Správa: rr_ístní nastavení systému: aktuální jazyk pro
programy nepodporující sadu Unicode na Čeština (Česká
republika)

nastaveno právo zápisu na ko řenový adresář aplikace
EDS!SMVS

povolený přístup SQL serveru EDS/SMVS

pcvolený přístup k internetu

povolený přístup na webový proxy server EKIS

povolený přístup na webový proxy server HotLine

nainstalovaný certifikát SYSCOM Software pro
zabezpečenou komunikaci přes HTTPS

.NET Framework

	

MS .NET Framework 2.0, M S NET Framework 4.0 extended

Crystal Reports

	

Crystal Reports 10 (vyžadují MS .NET Framework 2.0)

Lntennct Explorer

	

MS Lnternet Explorer 10.0 a vyšší

Databázový server EDS/SMVS

Microsoft Windows

	

Souborový systém NTFS
Server 2008 R2 SP1

Standard nebo

	

Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 - 10.50.4000.0
Enterprise edice:

	

Microsoft SQL Server 2012 SP1 - 11.0.3128.0
Microsoft SQL Server
2008 X22 SP2

Microsoft SQL Server
2012 SP1

Internet Explorer MS Internet Explores 10.0 a vyšší - _y
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Instalace Microsoft SQL
Serveru 2008 R2/20í2 •

(Ponechte yfcliozi volbu
Microsoft SQL Set ver u
2008 R2:2012. pokud f
není uvedeno jifl k)

-y.

Instalované komponenty:

Database engia.e services

Shared Features

Client tco1, conectivity

Client tools backwards compatibility

Management Fools - Complete

J• poručujeme SQL Server Bo'ka Online)

Službu SQL Serveru a SQL Serveru Agenta te,grstrovat pod
tatotlyw 4oménovýrn uživatel5k ýrm účěerl (domain user
as,cdurti

;Čet; pod tst

	

je spuštřna služba MS SQL sen eru, muli raft
nastaveno české prostředí

Mat► d a jazykové nastovetif:

Formáty Čeština (Česká republi b)

naveno české prostředí ( °rnbol ,. ," (irka) jako
oddělovač desetinných čísel, symbol „ " ezéra) iako
ondělovač tisíci),

Sbr(va.: místní nastavení systému: aktuální j iz k pro
programy nepodporující sadu Umcode na Ceš:.i-na (Česká
republika)

	

•MDI
`Collation - CZECH CI AS.

Security - Mixed Mode (SQL Server and Windows
authentication mode).

Configuration Tools:

SQL Server
Configuration Manager

SQL Server 2008/2012 Services:

Automatické startování služeb SQL Server, Server Agent a SQL
Server Browser.

SQL Server 2008/2012 Network Configuration: Protocols for
SQL 2008/2012

TCP/IP: Enabled

Named Pipes: Disabled

VIA: Disabled

Shared Memory: Disabled

SQL Native Client 10.0/11.0 Configuration: Client Protocols:

TCP/IP: 1 / Enabled

ostatní: -/disabled
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Vlastnosti SQL Servě i: Facet: Surface Area Configuration

Facets AdHocRemoteQueriesEnablecl: True

Remote DACEnabied:

OL,E u'tamationf ,nabled: True

XP(.,ar dShvllEnabled: True

Ostatn :, False

Vlastnosti SQL Serveru: Server Properties:

Memory:

Maximum server memory (in MB):

Nastavit maximální hodnotu alokace paměti SQL serveru, která
je udávaná v M Fi (celková velikost alokované pam ěti SQL
Serveru = paměť OS - 2GB). 2 GB paměti by mělo být
alokováno pro OS. Pokud běží na serveru některé další služby, je
třeba to brát v úvahu.

Security:

Server authentication:

SQL Server and Windows authentication mode.

Login auditing: Failed logins only

Connections:

Default connection options: arithmetic abort

Remote server connections:

Allow remote connections to this server: ano

Remote query timeout: 600

Require distributed transactions for server-to-server
communication: ano

Vlastnosti databáze

	

Doporučeno: primární datový soubor (* .mdf) a soubor
transakčního protokolu(*.ldf) uložit na samostatně disky.
Neukládat na disk, kde je nainstalovany operační system serveru.

Dostatek volného místa na diskovch jednotkách. kde je fyzicky .
uložen primární datový souhoi (*.trig) a soubor ti ansakčního
protokolu (*.ldf) databáze EDS/S.MVS'rezerva volného místa
min. 100% velikosti databáze EDS/SMVS vč . transakčního
logi)

Options:

R'covery model: Fi ill.

Compatibility Ležel:

SQL Server 2008 (100) pro SQL Server 2008 R2 ,gt _

SQL Server
2008R2/2012
Management Studio
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SQL Servei 2012 (1 lil) pro SQL Server 2012

volba ANSI N ULI Default: True

volba ^;vte Create. Statisti.-s: True

volba Auto Update Statistics: True

' 'Gibs Quoted Identiti( rs Enabled: True
j

volba Recursiv e 3 .gge s Fnablod_ True

Files: ammr
Aatow the

ťieneral: Zaškrtnuta volba pro automatické zvětšování databáze
33 % (automatically grow file) s neomezenou velikcstf

Transaction log: ;Zaškrtnuta volba pro automatické ztrětg'o‘rAnf
logu 3 u (automatically grow file) s neomezenou velikostí

?wl inímmittí práva účtu pro přistup a provoz! aplikačn: o
serveru EDS/SMVS.
Serverová role : l' fčess Achim mstrators

Databazová role: db_cwner

Vlastnosti databáze

	

Doporučeno: Databázi umístit na samostatný disk, případně na
temp

		

disk, kde je uložený soubor transakčního protokolu (*.ldf)
databáze EDS/SMVS. Neukládat na disk, kde je nainstalován
operační systém serveru

Textový format pro'rystup skriptu.

Options: Query Results: SQL Server: General:

Default destination % ir results:

	

mllll
Results to text

Maximáhd počet znaků na řádek (Maximum numbers of
characters displayed in each column): doporučená hodnota je
8000

MS .NET Framework 4.0 Extended

Klient

Tato kapitola popisuje minimální hardwarové a softwarové požadavky na provoz klientské
části IS EDS/SMVS. Kapitola je rozdělena na hardware a software, kde jsou požadavky dale
děleny na jednotlivé typy klientských stanic (nativní klient a webový klient).

31	
1 Instalace nebo povýšení aplikace EDS/SMVS vyžaduje přiřazení serverové role „System Administrators".

.NET Framework
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Hardware
PC (nativní) klient EDS/SMVS

RAM

	

2 GB, pro rutinní úlohy2 doporučeno 4 GB

CM Intel! ( Ceicreiv`, Pcnt:ume) 2-core 2cTHz,

	

++!

^ riarpcztel'šl (;pcruce lute' CoreT-4 i3F,

HDD

	

500 MB volné místo pro EDS/SMVS

31	
2 Rutinní úlohy jsou prováděny na stanicích, které zajišťují větší operativu - zakládání projektů, úprav bilancí
apod.

Smlouva č . MF/SY/EDS/1/2014

	

28



Software

Podporovány jsou 32bitové a 64bitové operační systémy (pokud není uvedeno jinak).
PC (nativní) klient EDS/SMVS

Místní a jazykové nastavení:

Formáty: Čeština (Česká republika)

nastaveno české prostředí (symbol „ ," (čárka) jako oddělovač
desetinných čísel, symbol „ " (mezera) jako oddělovač tisíců),

Správa: místní nastavení systému: aktuální jazyk pro programy
nepodporující sadu Unicode na Čeština (Česká republika).

Rozlišení obrazovky: Použít doporučené nastavení dle úhlopříčky
monitoru.

Nastaveno právo zápisu na adresář aplikace EDS/SMVS pro
přistupujícího uživatele EDS/SMVS.

.NET Framework MS .NET Framework 2.0, MS .NET Framework 4.0 Extended, .NET
Framework 4.5

Crystal Reports Crystal Reports 10 (vyžadují MS .NET Framework 2.0)

64bitové OS vyžadují instalaci Crystal Repcrts 10 (verze 64bit i 32bit).

Adobe Reader Adobe. Readet 9.i vyšší

Internet Explorer MS Internet Explorer 10.0 a vyšší

Ovbhdač f

	

t)riginal*►á ► tv'didvC tist•_u'en iivelea: na lťáreware Compatib:'.b it
tisk*rnv

	

pro Vista, Windows ^, inlows 8s Windows 8.1.

Ostatní

Tato kapitola popisuje doplňující konfigurace prostředí systému IS EDS/SMVS a obsahuje
typy podporovaných tiskáren.

Tiskárny

Systém EDS/SMVS podporuje všechny tiskárny uvedené na Hardware Compatibility List pro
Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1 s originálními ovladači.
Pro možnost zobrazení sestav na jiný formát než A4 (např. formát A3) je nutné mít
nainstalovaný ovladač tiskárny odpovídajícího formátu (např. formát A3).

Globální konfigurace sít'ového prostředí
Doporučená rychlost komunikace mezi klientem a serverem při používání standardních agend
EDS/SMVS je 1Mb/s na uživatele, minimální 500Kb/s. Rozhodující je skute čná (testovací
agendou nebo jinak naměřená) rychlost komunikace, nikoliv rychlost deklarovaná

Smlouva č . MF/SY/EDS/I/2014
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poskytovatelem. Důležitým faktorem je chybovost komunikace, zpravidla významně se
měnící v čase.

Seznam povolených portů :

Tato kapitola definuje seznam portů, které je nutné povolit pro síťovou komunikaci
jednotlivých komponent IS EDS/SMVS. Uvedené pony jsou odvozeny z výchozího nastavení
a záleží na provozovateli, jaký port pro danou komponentu použije.

^ Ap,likaee: Tvp portu Číslo porta
EDS/SMVS (příklad) fl iTP, H'fTPS (příklad) 80. 443 (příklad)
MS SQL Se er

	

. S iové protokoly 'FCWIP Default (1433)

Synchronizace s NTP serverem

Nastavit synchronizaci času všech serverů s některým NTP (Network Time Protocol)
serverem. Např.: ntp.nic.cz .

Noční dávky
Tato kapitola popisuje mechanismus a způsob nasazení tzv. nočních dávek. Noční dávky jsou
automaticky spouštěné procedury na údržbu databáze EDS/SMVS. Procedury no čních dávek
jsou spouštěny v rámci jobu SQL Server Agenta.

V rámci údržby databáze EDS/SMVS je potřeba nastavit v nočních hodinách každodenní
provádění následujících administrativních úkonů (platí i pro testovací prostředí):

adm_EdsSmvs_NocniDavky - Procedura provádějící servisní práce na DB, jejichž spušt ění
by za normálního provozu v aplikaci mohlo způsobit zpomalení chodu aplikace.

adm ReindexAll - Procedura provádí servisní reindexaci uživatelských tabulek v databázi.

adm_EmptyCacheTables - Procedura resetaje obsah do časných DB tabulek. Odstraňuje
nepotřebná data, zrychluje chod aplikace.

Postup instalace no čních dávek na konkrétní databázi:

• Skript NocniDavky.sql, obsahující nastavení jobu pro Noční dávky naleznete
v instalačním balíčku EDS/SMVS v adresá ři \Utility\ .

• Ve skriptu upravte název databáze EDS/SMVS z řetězce EDSSMVS XYZo na
název databáze, nad kterou se budou dávky spouštět. Dále nahrad'te
řetězec NocniDavky_Prostredi za název jobu, který bude spouštěn v SQL
Server Agent, např . NocniDavky_NazevDatabaze.

• Upravený skript NocniDavky.sql spusťte na databázovém serveru
EDS/SMVS nad databází msdb.

• Dále zbývá nastavit účet, pod kterým budou noční dávky spouštěny a čas
spouštění.

• SQL Server Agent /Jobs/NocniDavky_Databaze/P roperties

• Nastavit:
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o účet SQL (záložka General/Owner)

• Účet musí mít minimálně serverovou roli process_admin a
db roli db owner.

o čas spouštění (záložka Scheduler).

• Noční dávky musí probíhat v okamžiku, kdy nejsou k databázi
přihlášení uživatelé.

Zálohování

Tato kapitola popisuje komponenty, které je nutné zálohovat pro případ nutnosti obnovy IS
EDS/SMVS. Systém a frekvence zálohování je v režii provozovatele systému.

UPOZORNĚNÍ: ZÁLOHOVÁNÍ DATABÁZÍ A APLIKAČNÍHO SERVERU EDS/SMVS JE NUTNÉ

PROVÁDĚT VŽDY VE STEJNÝ OKAMŽIK!

Zálohování aplikačního serveru EDS/SMVS
Zálohovat adresář D1lServer pro každou instanci aplikačního serveru.

Aktualizace

Tato kapitola obsahuje pravidla na instalaci opravných balíčků na operační systém a ostatní
software mimo IS EDS/SMVS. Opravné balí čky se rozdělují na hotfixy a Service Packy.

Hotfixy
Hotfi xy na operační systém a ostatní software instalovat dle níže uvedené tabulky.

Operační systém Windows Server

	

14 dní od uvolnění

Operační systém Windows na ^ ^ 14 dní ud uvolnění
klientech

	

^^

SQL Server

	

14 dní od uvolnění

Service Packy

Service Packy na operační systém a ostatní software instalovat pouze na základě doporučení
firmy Syscom Software spol. s r.o.
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