
Č íslo smlouvy MF

332/084/2012
Toto číslo uvádějte př ifakturaci

SMLOUVA O DÍLO
Vývoj informa čního systému EDS/SMVS

č . MFISY/EDS/I/2012
uzavřená podle ustanoveni § 536 a násl. zák. Č . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů , (dále jen „obchodní zákoník") a v souladu se zákonem Č .
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších předpisů

(dále jen „Smlouva"):

SYSCOM SOFTWARE spol. s no.,
zapsaná do obchodního rejst říku vedeného
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
30388

a

Česká republika
Ministerstvo financí

se sídlem:

IC:
DIČ :
Bankovní spojení:
Numer. sm ě r. kód:
číslo ú čtu:
jejímž jménem jedná:

letenská 15
118 10 Praha 1
00006947
CZ 00006947
ČNB Praha 1
0710
916-3328001
Mgr. Zdeněk Zajíček
Náměstek ministra
sekce 03

se sídlem:

	

Kytlická 818/21a
190 00 Praha 9

IC:

	

61 49 80 84
DIČ :

	

CZ 61 49 80 84
Bankovní spojení:

	

ČSOB Praha 1
Numer. směr. kód: 0300
č ísla úč tu:

	

576984073
jejímž jménem jedná: Ing. Vladimír N ěmec

prokurísta

dále jen „objednatel" nebo „MF"

	

dále jen „zhotovitel"

uzavírají tuto smlouvu o dílo
Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základ ě výzvy jednomu zájemci o ve řejnou zakázku ze dne
7.9.2012 pod č .j. MF-64279/2012/23-232/BA (dále jen Výzva), kde zhotovitel p ředložil
nabídku, která byla objednatelem vyhodnocena a p řijata.

Programové vybavení uvád ěné v této Smlouvě je z pohledu zákona č . 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech a o zm ěně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
zněni pozdějších předpisů, informačním systémem financování reprodukce investičního
majetku a je nazýváno souhrnným pojmenováním EDS (Evidenční dotační systém).
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1. Předmět Smlouvy
1.1 P ředmětem plnění veřejné zakázky je rozší ření funkcionality a úprava stávajícího

řešení informačního systému (programové vybavení dále jen „dílo") pro
podporu programového financování EDS/SMVS v souvislosti se zm ěnou
integrace s IISSP a dále se zm ěnou zákona č . 218/2000 Sb., kterým se
legislativně zakotvuje povinnost „Poskytování a zve řejňování informací o
dotacích a návratných finančních výpomocích".

• změny v integraci IS EDS/SMVS na IISSP - první a druhá etapa.

• naplnění zákona č . 218/2000 Sb., kterým se legislativně zakotvuje povinnost
„Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních
výpomocích".

• SIN - souhrnný informační náhled (p řepracovaný modul Generátor sestav),
jehož konečným cílem bude poskytovat uživatel ům komplexní výstupy z IS
EDS/SMVS v uživatelem definovaných podobách

• soupis úprav a změn požadovaných v IS EDS/SMVS jednotlivými
kapitolami na základě dosavadních poznatků plynoucích z dosavadního
používání systému

• jednotný datový prostor v systému EDS/SMVS, který umožní završení
integračního procesu přípravy SR z hlediska programového financování.

Podrobná specifikace díla je uvedena v p říloze č . 4 této smlouvy.

1.2 Konečná specifikace funkcionalit v jednotlivých verzích bude stanovena analýzou,
která bude odsouhlasena objednavatelem. Rámcový rozsah a cena jsou chápány
jako konečné, výsledná funk čnost bude této podmínce v analýze specifikující
zadání podřízená.

1.3 Objednatel se zavazuje dílo p řevzít a zaplatit na něj sjednanou cenu.

2. Doba a místo plnění
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech uvedených v p říloze Č . 6 k této

smlouvě . Od podpisu smlouvy do 30.9.2013

2.2 Místem plnění bude Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1.

3. Cena, platební podmínky a fakturace
3.1 Celková cena uvedená ve smlouv ě je sjednána dohodou smluvních stran podle

zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou
nepřekro čitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu
smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou
do místa plnění apod.
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3.2 Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy
činí:

31 832 993,- Kč
(slovy třicetjednamiliónů osmsettřicetdvatisíc dev ětsetdevadesáttři korun)

DPH 20% činí 6 366 599,- Kč
(slovy šestmiliónů třistašedesátšesttisíc pětsetdevadesátdevět korun)

tj. 38 199 592,- vč. DPH

(slovy třicetosmiliónů stodevadesátdevěttisíc pětsetdevadesátdvě koruny)

P ředmět této Smlouvy bude plněn v následujících fázích:

• Fáze 1 - Po dodání a akceptaci ŘSP díl čí analýzy specifikující zadání na
EDS/SVMS V I. etapa IISSP a IS Dotlnfo EDS zaplatí objednatel na základ ě
vystavené faktury zhotoviteli částku ve výši 15% z celkové ceny díla.

• Fáze 2 - Po dodání a akceptaci ŘSP pilotní a distribuční verze EDSISVMS V I.
etapa IISSP a pilotní verzi IS Dotlnfo EDS zaplatí objednatel na základě
vystavené faktury zhotoviteli částku ve výši 20% z celkové ceny díla.

• Fáze 3 - Po dodáni a akceptaci ŘSP komplexní analýzu specifikující zadání na
EDSISMVS V zaplatí objednatel na základ ě vystavené faktury zhotoviteli částku
ve výši 20% z celkové ceny díla.

• Fáze 4 - Po dodání a akceptaci ŘSP za pilotní a distribu ční verze EDSISVMS V
H. etapa IISSP a distribuční verzi IS Dotlnfo EDS zaplatí objednatel na základ ě
vystavené faktury zhotoviteli částku ve výši 30% z celkové ceny díla.

• Fáze 5 - Po dodání a akceptaci pilotní verze EDSISVMS V - ostatní vývoj zaplatí
objednatel na základě vystavené faktury zhotoviteli částku ve výši 5% z celkové
ceny díla.

• Fáze 6 - Po dodání a akceptaci distribuční verze EDSISVMS V - ostatní vývoj
zaplatí objednatel na základ ě vystavené faktury zhotoviteli částku ve výši 10% z
celkové ceny díla.

Cena výše uvedených fází bude zaplacena v jednotlivých platbách (viz. příloha 5 této
smlouvy - Harmonogram plateb) vždy po odsouhlasení Ř ídící skupiny projektu {dále
jen „ŘSP") a následném podepsáni akceptačního (viz. příloha 1 této smlouvy) a
předávacího (viz. příloha 2 této smlouvy) protokolu vedoucím ŘSP a otestování díla
v reálném prost ředí za předpokladu dodržení reálných podmínek a jakosti prost ředí.

3.3 Cena díla uvedená v odstavci 3.2 tohoto článku zahrnuje i části úhrad za jednotlivé
fáze plnění (viz. příloha 5 této smlouvy - Kalkula ční tabulka).

3.4 Cena díla uvedená v odstavci 3.2 tohoto článku bude uhrazena dle harmonogramu
plateb (viz. příloha 5 této smlouvy -- Harmonogram plateb).

3.5 Právo fakturovat p ředmět plnění vzniká po jeho p řevzetí a potvrzení předávacího
protokolu a akcepta čního protokolu (viz. příloha č . 1 a 2 této smlouvy) dále též
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jen „dodací doklady" o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele
v místě plnění.

3.6 Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:

a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,

b) uvedení jejich jednotkových cen,

c) zakázkové č íslo smlouvy,

d) úplné bankovní spojení dodavatele včetně zejména čísla účtu,

e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ,

f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku,

3.7 Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen p ředložit dodací
doklady. Originál dodacích dokladů připojený k faktuře musí být s předepsanými
jmény zástupců obou smluvních stran a musí být t ěmito zástupci vlastnoru čně
čitelně podepsán.

3.8 Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu činí 21 dnů ode dne
doručení Objednateli.

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

3.10 Objednatel má právo fakturu - daňový doklad Zhotoviteli p řed uplynutím lhůty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura
nesprávné údaje, chybí-li na faktu ře -- daňovém dokladu některá z náležitostí,
chybí-li originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný
druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouv ě . Nová lhůta
splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doru čení opravené faktury -
daňového dokladu Objednateli.

3.11 Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve zn ění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

3.12 Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové
údaje budou uvedeny v této měně .

4. Dodání předmětu plnění smlouvy
4.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, v ěcně a právně

bezvadný a odpovídající právním p ředpisům a závazným normám platným
v České republice.

4.2 P ředmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je
obvyklé u obdobných produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat
zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti bezpe čnosti a provozu informačních
a komunikačních technologií.

4.3 Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně
informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o
připravenosti k předání. Datum převzetí musí být stanoveno po projednání se

Strana č. 4



zástupcem Objednatele tak, aby mezi doru čením oznámení o dokon čení a datem
převzetí uplynulo nejmén ě pět (5) pracovních dni.

4.4 Dílčí dodávka p ředmětu plnění a dílčí fakturace se připouští pouze v p řípadě
uvedení této skutečnosti ve smlouvě .

4.5 Součástí každé distribuční veze je i uživatelská dokumentace v českém jazyce.

4.6 Předání předmětu plnění bude doloženo dodacími doklady podepsanými
oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění.

4.7 V případě neposkytnutí nezbytné sou činnosti Objednatele lze po vzájemné dohod ě
prodloužit termín pln ění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná
a musí fonnu dodatku k této smlouvě .

v
5. Rízení projektu

5.1 Řízení projektu ze strany objednatele

Pro oblast řízení projektu je zřízena "Řídící skupina projektu" (dále ŘSP). Č leny ŘSP
jsou pověřený pracovník odboru 12, který vykonává funkci vedoucího ŘSP i garanční
skupiny, pracovník odboru 38 a garant jakosti produktu (dále jen GJP) nezávislá
osoba určená objednatelem, která dozírá na jakost produktu.

Č lenové ŘSP jsou automaticky také členy garanční skupiny. ŘSP zadává funkční
požadavky a je konečnou instancí pro případnou realizaci změnových řízení, jedná se
zejména o řešení funkčních problémů při podpisu klíčových etap vývoje. Rozsah zm ěn
nemůže měnit celkový objem Smlouvy.

Jejím úkolem je v analytických fázích projektu garantovat, že zadání bude odpovídat
potřebám, legislativě, vnitřním resortním předpisům a praxi při řešení správních agend.
Zároveň odpovídá za sledování a zadávání legislativních zm ěn v celém průběhu
životního cyklu projektu. V testovacích fázích projektu prov ěřuje, že testovaná verze
daného programového vybavení spl ňuje předané funkční zadání a vyhovuje všem
potřebám praktického využití. Schvaluje změnová řízení funkčních požadavků
jednotlivých č lenů garanční skupiny. Schvaluje zhotovitelem provedené práce po
funkční stránce informa čního systému. Práci ŘSP řídí její vedoucí, který v dob ě mimo
zasedání ŘSP vyřizuje veškeré funkční požadavky na úpravu systému, o kterých
informuje č leny ŘSP a garan ční skupiny. Vedoucí ŘSP podepisuje (na základ ě
stanoviska ŘSP a podepsaného akceptačního protokolu) za objednatele p ředávací
protokoly za jednotlivé etapy.

Jediným styčným místem objednatele, jehož prost řednictvím se zhotoviteli předávají
oficiální stanoviska a požadavky je odbor 38.

Práce na vývoji a úpravách EDS/ISPROFIN - SMVS/ISPROFIN řídí v oblasti
funkcionálních požadavk ů odbor 12.

Ředitel odboru 12 jmenuje a odvolává členy garanční skupiny.

Č lenem garanční skupiny jsou, pracovník odboru 38 zodpov ědný za finanční
informační systémy MF, pov ěřený pracovník odd ělení 125, který vykonává funkci
vedoucího ŘSP, GJP, zástupci vybraných resortů a vedoucí projektu jako zástupce
zhotovitele. Vedoucí ŘSP navrhuje jmenování a odvolání dalších č lenů garanční
skupiny.

5.2 Za zhotovitele jsou odpovědnými pracovníky

Strana č . 5



Vedoucí projektu (dále jen VP) - je pracovníkem zhotovitele odpov ědným za
dodržování veškerých ujednání vyplývajících z této Smlouvy. Dále je pracovníkem
odpov ědným za kvalitu předaného programového vybavení. Řídí všechny další
pracovníky vystupující při realizaci této Smlouvy za stranu zhotovitele. Ve spolupráci
s vedoucím garanční skupiny řeší všechny funkční otázky. P ředkládá objednateli
veškeré definované dokumenty životního cyklu daného programového vybavení, které
jsou v souladu se standardy ISVS.

Vedoucí modulu (dále jen VM) - je pracovníkem zhotovitele odpovědným za
předávání, implementaci a školení jednotlivých funk čních celků daného programového
vybavení vyplývajících z této Smlouvy. Je pod řízený VP.

Technický vedoucí projektu (dále jen i TVP) - je pracovníkem zhotovitele odpov ědným
za vlastní realizaci a technologické řešeni jednotlivých funk čních celků daného
programového vybavení vyplývajících z této Smlouvy. Je pod řízený VP. Pod vedením
VP a v úzké součinnosti s Hlavním analytikem projektu (dále jen HA), řeší ve
spolupráci s ŘS všechny díl čí otázky týkající se testování a závěru testování.

Hlavní analytik (dále jen HA) - je pracovníkem zhotovitele odpovědným za tvorbu a
úpravy jednotlivých analýz daného programového vybavení, vyplývajících z této
Smlouvy. Je pod řízený VP. Pod vedením VP řeší ve spolupráci s garan ční skupinou
všechny díl č í otázky týkající se dané problematiky.

6. Sou činnost objednatele p ři vytvářeni a následné
dodávce daného programového vybaveni
6.1 Objednatel zajistí, že si jednotliví uživatelé za definovaných podmínek a jakosti IS

vlastními silami a na vlastní náklady provedou instalaci a p řípravu serverů i
ostatních technických prost ředků včetně komunikačních (dále jen HW), a
systémového programového vybavení (dále jen SW), dle konfigura čního p ředpisu
(viz. příloha č . 3).

6.2 Objednatel zajistí, že si uživatelé vlastními silami a na vlastní náklady a riziko
provedou s případnou souč inností zhotovitele distribuci a instalaci daného
programového vybavení.

6.3 Objednatel na základ ě případného požadavku zhotovitele zapůj čí zhotoviteli
systémový SW a HW, na kterých bude objednatel daný IS provozovat a to na
dobu nezbytně nutnou k otestování daného programového vybavení. Zap ůj čení
technických prostředků a systémového SW je objednatel povinen zabezpe čit
nejpozději do jednoho *Inc od vzneseni požadavku zhotovitele nebo do 60 dnů
před dodávkou některé z verzí daného programového vybavení na dané technice.
Nedodržením tohoto termínu může objednatel zp ůsobit prodloužení termínů
plnění této Smlouvy.

6.4 Objednatel zajistí zhotoviteli p řístup ke všem informacím, které jsou pot řebné ke
splněni této Smlouvy a které objednatel či provozovatel vlastní a bez zbyte čného
odkladu bude informovat zhotovitele o všech známých skute čnostech, které
mohou ovlivnit průběh plnění závazků z této Smlouvy vyplývajících.

6.5 Dále objednatel zajisti:
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•• vybavení a instalace HW (včetně propojení jednotlivých pracoviš ť) a systémového
SW dle konfiguračních předpisů vydávaných zhotovitelem (projednaných
s objednatelem)

• delegaci potřebných a odpovědných pracovníků na školení vyplývající z této
Smlouvy

• organizační podporu p ři zavádění daného programového vybavení (nap ř . vydávání
metodických pokynů, závazných sm ěrnic apod.)

6.6 V případě, že vzniknou při plnění této Smlouvy nejasnosti či spory, je povinností
strany, která je vznáší, p ředložit je straně druhé písemně . Druhá strana je povinna
se k nim taktéž písemně vyjádřit a to nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich
převzetí.

6.7 Data do daného programového vybavení v rutinním provozu vkládá objednatel či
provozovatel a ti také odpovídají za jejich v ěcnou správnost. Dále také odpovídají
za archivaci všech svých dat.

6.8 Objednatel a Provozovatelé jsou povinni zamezit p řístupu neoprávněných osob k
výpočetní technice zabezpečující provoz daného programového vybavení.

6.9 V případě potřeby nebo na základ ě vyžádání pracovníků zhotovitele (vedoucího
projektu nebo vedoucího modulu) je objednatel povinen zajistit následující
souč innost v uvedených termínech - uvedené dny jsou myšleny jako pracovní
(nebude-li v p ředávacím protokolu domluveno jinak):

dota. - dotaz musí být předložen písemně podepsaný vedoucím projektu a musí vždy
obsahovat způsob, jak bude zhotovitel postupovat v případě, že tento dotaz nebude
objednatelem zodpov ězen ve stanovaném termínu. Odpov ěd' objednatele na dotaz
musí být vždy předána písemnou formou.

dotaz (požadavek na rozhodnutí) max. 10 dní
vyjádření a stanovisko k návrhu detailní analýzy max. 20 dní

otestování včetně stanoviska k p ředložené pilotní verzi max. 20 dní

otestování včetně stanoviska k předložené distribuční verzi max. 20 dní

otestování včetně stanoviska k p ředložené opravné verzi max. 1 5 dni

6.10V případ ě , že objednatel nedodrží požadovanou souč innost, a to jak v daném čase,
tak v požadovaném obsahu, je zhotovitel oprávn ěn pozastavit plněni dle této
Smlouvy a na tuto skute čnost nejpozději 14 dní p řed dnem pozastavení plnění
předmětu smlouvy, písemně upozornit objednatele. Objednatel se zavazuje
zajistit (vyhradit) pro provoz EDSIISPROFIN - SMVS/ISPROFIN dostatečnou
šířku komunikačního pásma (a příslušnou potřebnou infrastrukturu), která bude
definována na základě měření pilotní verze podle typu uživatele. Tato ší řka
pásma musí respektovat reálné potřeby uživatelů na objem p řenášených dat

6.11 Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost pro realizaci předmětu
smlouvy, zejména zajistí spolupráci zhotovitele EDS/ISPROFIN -
SMVS/ISPROFIN v rozsahu nutném pro zajišt ění funkcí projektového dozoru.
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s projektovým dozorem, pokud bude ze
strany objednatele ur čen.

6.12 Objednatel se zavazuje neprovád ět žádné úpravy či změny na zhotoveném díle
nebo jeho názvu, spojovat dílo s jiným dílem nebo jej za řadit do díla souborného.
Zhotovitel si vyhrazuje p ředchozí svolení i pro úpravu či jinou změnu díla nebo
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názvu, u které lze ve smyslu § 51 autorského zákona spravedliv ě očekávat, že by
k ní zhotovitel vzhledem k okolnosti užití svolil.

7. Přechod vlastnictví a nebezpe čí škody
7.1 Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plněni a nabyvatelem

licencí dnem uhrazení smluvené ceny.

7.2 Objednatel nabývá práva k užívání p ředmětu plnění dnem převzetí předmětu
plnění Objednatelem.

7.3 Objednatel je oprávn ěn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí
a nebezpečí škody na p ředmětu plnění přechází na Objednatele p řevzetím tohoto
plnění. Za užití předmětu plnění podle p ředchozí věty se však nepovažuje jeho
ověřování a testování.

s. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení
8.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti v termínu

vyplývajícím z této smlouvy má Objednatel právo uplatnit v ůč i Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: p ět setin procenta) z celkové ceny
předm ětu plnění příslušného funkčního celku (viz. příloha 5 této smlouvy -
Harmonogram plateb) v četně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2 Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu za
příslušný funkční celek (viz. příloha 5 této smlouvy - Harmonogram plateb)
Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodleni. Výše
úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše
úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném
znění.

8.3 Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.

8.4 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu,
v jakém je prodleni zp ůsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní
strany, zejména v p řípadě neposkytnuti požadované sou č innosti vymezené ve
smlouvě .

8.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek
stanovený touto smlouvou.

8.6 Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 obchodního zákoníku nemají
v souladu s § 300 obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

8.7 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouv ě není dotčeno právo
smluvních stran na náhradu způsobené škody v plné výši.

Náhrada škody
9.1 Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Objednateli

porušením svých povinností. Zhotovitel odpovídá zejména za škody zp ůsobené
porušením ustanovení této smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním
jednáním a škody vzniklé v důsledku vad plnění. O náhradě škody platí obecná
ustanovení obchodního zákoníku.

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

{
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10. Ochrana informací
10.1 01:16 smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude

v elektronické podob ě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí
a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového
omezení.

10.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit t řetím osobám
důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace
podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění
pozdějších předpisů , není tímto ustanovením dot čena.

10.3 Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

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

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti
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 .

10.4 Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na
informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona
Č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 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 p řed p řijetím
těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto
informace nevztahuje povinnost ml čenlivosti z jiných důvodů ;

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

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

10.5 Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez
vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany,
které se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.

10.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osob ě 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.

10.7Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za ú čelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele p řípustná.

10.8Zhotovitel 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.

10.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně :

a) v případě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od
ukončení smluvního vztahu;
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b) v případě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záruční
doby.

10.10Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

10.11V 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 K č (slovy: jedno sto tisíc korun českých)
za každý případ porušení.

11. Ukon čení smluvního vztahu

11.1 Smlouva se uzavírá na činnosti týkající se VZ Vývoj informa čního systému
EDS/SMVS prováděné:

• od data podpisu smlouvy do 30. 9. 2013

11.2 Smluvní vztah vzniklý na základ ě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené
v odst. 1 tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dot čena práva
z poskytnutí licencí na dobu neur čitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost
mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po
zániku smluvního vztahu.

11.3 Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukon čit před uplynutím doby uvedené
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími
způsoby stanovenými právními p ředpisy.

11.4 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 ve smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud
podstatné porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy,
nebylo způsobeno okolnostmi vylu čujícími odpovědnost dle ustanovení § 374
obchodního zákoníku.

11.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;
b) zhotovitel podá insolven ění návrh jako dlužník, insolven ční návrh podaný

proti Zhotoviteli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto
o úpadku Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné
rozhodnutí s obdobnými ú činky;

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

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

a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o vice jak 30 kalendářních
dní po termínu plnění;

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady p ředmětu plnění ve lhůtě 30
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem, je-li odpov ědnost za
vady dána;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokument ů či předpisů Zhotovitelem

(zejména předpisů upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci,
požární bezpečnost apod.);
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11.7 Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je d ůvodem pro odstoupení
smlouvy ze strany Zhotovitele. se považuje:

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

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendá řních
dní od prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

11.8V případě odstoupení podle článku odst. 6 písm. a), b), d) či e) je po marném
uplynutí příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávn ěn od smlouvy jednostrann ě
odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

11.9 Objednatel je v případě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která
bude v době odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy
se cena díla snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení
Zhotovitel není povinen provést či poskytnout. V případ ě úplného č i částečného
odstoupení do smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu díla (byla-li
již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

11.10 Objednatel má v p řípadě svého odstoupení od smlouvy (krom ě jiného) nárok na
náhradu škody spočívající v náhrad ě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou
v souvislosti se zajišt ěním náhradního pln ění. Zhotovitel má v p řípadě svého
odstoupení od smlouvy nárok na náhradu prokazatelných nákladů , které mu
vznikly v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy.

11.11 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy či právních p ředpisů, které zakládá oprávnění od
smlouvy odstoupit.

11.12 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

11.13V případě částečného odstoupení od této smlouvy z ůstává tato smlouva v
platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dot čeny odstoupením.

11.14V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel
povinen do 5 pracovních dnů od prokazatelného doru čení oznámení o odstoupení
předat Objednateli ty části díla, které nebyly dot čeny odstoupením, včetně
případných zdrojových kód ů a dalších podkladů nezbytných k dokon čení díla
Objednatelem či třetími osobami.

11.15V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokon čit
dílo sám nebo prost řednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto
účelem veškeré části díla, které nebyly dot čeny odstoupením.

11.16 Smluvní vztah skon čí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

11.17 Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
důvěrných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.
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12. Práva duševního vlastnictví
12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění dle této smlouvy byl bez

právních vad, zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by
pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí
strany nebo která by jakkoliv omezovala užití p ředmětu plnění. V případě
porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpov ědný za případné
následky takového porušení, p ři čemž právo Objednatele na případnou náhradu
škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno.

12.2 Jsou-li součástí předm ětu plnění podle této smlouvy po č ítačové programy č i jiné
výsledky činnosti chrán ěné právem z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví (dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující
ustanovení tohoto článku.

12.3 V případě, že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty
Zhotovitele nebo t řetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových
produktů nevýhradní licenci.

12.4K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvo řeny č i
upraveny na objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní
licenci. Objednatel je oprávn ěn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a
to případně i prostřednictvím třetích osob.

12.5V případě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokon čen
nebo předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy
ze strany Objednatele, je Objednatel oprávn ěn předmět plnění dokončit, a to i
prostřednictvím třetích osob.

12.6 Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ěluje pro všechny způsoby užití,
Objednatel však není povinen licenci využít.

12.7Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory či jiných
služeb poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv.

12.8 Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy
včetně Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a příspěvkovým
organizacím v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci.
Tímto ustanovením nejsou dot čena omezení rozsahu licence na základ ě počtu
oprávněných uživatelů či současných přístupů stanovená v této smlouv ě .

12.9 Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za poskytnutí licence
k užití Licencovaných materiál ů, které budou jeho součástí.

12.10Je-li k užití p ředmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace voln ě šiřitelného
software (tzv. freeware), platí následující ujednání:

a) Zhotovitel je povinen nejpozd ěji při předání předmětu plnění Objednateli
zpracovat a předložit Objednateli p řehled volně ši řitelného software
s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení,
která se na užívání takového software vztahují. P řehled podle p ředchozí věty
musí být přiložen k předávacímu protokolu.

b) Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění včetně volně šiřitelného
software stejně, jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel
zejména odpovídá za funk čnost předmětu plnění jako celku a použitelnost
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předmětu plnění jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích
příloh.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným
materiálům bude Objednatel oprávn ěn bezplatně užívat volně ši řitelný
software v rozsahu nezbytném k plnému využití p ředmětu plnění dle této
smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady,
které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících
s volně šiřitelným software, který je nezbytný k užití p ředm ětu plnění dle této
smlouvy.

12.11 Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software který je
dodáván spole čně s hardware, například firmware nebo tzv. OEM software, platí
následující ujednání:

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci
k vlastním standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům
třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém p řípadě součástí ceny
hardware, se kterým je software dodáván.

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve
stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci k
software dodávanému spolu s hardware.

13. Rozhodné právo,řešení sporů
13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

13.2V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že
závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.

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

13.4 Smluvní strany podle § 89a ob čanského soudního řádu určují jako místně p říslušný
soud Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě, že podle procesních p ředpisů je k
rozhodování věci v prvním stupni p říslušný krajský soud, ur čují smluvní strany
jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

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

14.1 Zhotovitel poskytuje na p ředmět plnění specifikovaný ve smlouv ě záruku na
v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne p řevzetí dokon čeného a funkčního
předmětu plnění Objednatelem.
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14.2Zhotovitel se zavazuje v záru ční dob ě bezplatně odstranit vady předmětu plnění
v termínech dle p říslušné Smlouvy o technické podpo ře č .j. 332/162/2009. Lhůta
stanovená v p ředchozí větě platí, pokud není v záručních podmínkách stanovena
lhůta kratší. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo
opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem
stanoveným právními p ředpisy podle volby Objednatele.

14.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady předmětu plněni nebo
nahrazením vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým,
bezvadným ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu dle p říslušné Smlouvy o technické podpo ře č .j.
332/162/2009 ze dne 14.12.2009.

14.4 Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lh ůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku, je
Objednatel oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo
prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu náklad ů účelně
vynaložených v souvislosti s odstra ňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto
článku není dot čeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

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

14.6Zhotovitel neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

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

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

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

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

14.7 Pro uplatnění vad díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. Objednatel je oprávn ěn
uplatnit vady p ředmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv b ěhem záruční doby bez
ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení
pochybnosti se sjednává, že akceptací p ředmětu plnění nebo jeho části není
dotčeno právo Objednatele uplatňovat nároky z vad předm ětu plnění, které byly
zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu akceptace.

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

14.9 Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dot čena ani omezena práva
Objednatele z odpov ědnosti za vady vyplývající z právních předpisů .
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15. Změny smlouvy
15.1 Tuto smlouvu lze m ěnit, doplňovat či zrušit před termínem uvedeným v článku

2 této Smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

16. Závěrečná ustanovení
16.1 Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními

stranami.

16.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této
smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

16.3 V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů
neplatné či neúč inné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost
ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě
dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu
neplatného či neúč inného ustanovení.

16.4Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

příloha č . 1 - Akceptační protokol - vzor

příloha č . 2 - Předávací protokol - vzor

příloha č . 3 - Konfigurační předpis

příloha č . 4 - Podrobná specifikace p ředmětu Smlouvy

příloha č . 5 - Kalkulační tabulka a harmonogram plateb

příloha č . 6 - Harmonogram plnění

16.5V případě rozporu této smlouvy a jejích p říloh mají vždy přednost ustanovení
smlouvy.

16.6Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

16.7Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných
vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody
v této předmětné věci, ať už ústní č i písemné.

MMinlsterstvr liana
11^ lO PRAHA -Ldetkfklňi

49-Mgr. Zdeněk iček
Náměstek ministra sekce 03

Ing. Vladimír Němec
prokurista

SYSCOM
Software spal, s r.o.
Kyttická 818/21a
190 00 P raha 9
tt 28 6581857 Q

Zhotovitel :

	

SYSCOM Sof
dne ...
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Příloha č . 1 - Akcepta ční protokol - vzor

Akceptační protokol č íslo:

Akceptace pln ění:

S výsledkem:

	

q akceptováno q akceptováno s výhradami q neakceptováno

Datum akceptace:

Akceptaci provedli:

Funkce Jméno Podpis

Vedoucí ř ídící skupiny projektu:

Zástupce odboru 38:

Garant jakosti produktu:

Popis spln ění požadavků zadání:
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Příloha č. 2 - P ředávací protokol - vzor

EDSÍISPROFIN a SMVSIISPROFIN

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Pro:

Vývoj EDSIISPROFIN a SMVSIISPROFIN
dle smlouvy o dílo MFISYIEDSII12012

SYSCOM SOFTWARE, spol. s r.o.
zastoupená

Ing. Vladimírem N ěmcem

p ředala

Ministerstvu financí
zastoupenému

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vývoj EDSIISPROFIN a SMVSIISPROFIN

V Praze dne:

za SYSCOM Software s.r.o.

	

za Ministerstvo financí
Ing. Vladimír N ěmec

	

xxxxxxxxxxxx
prokurista
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Příloha č. 3 - Konfigurační předpis

Konfigurační předpis

1 Server

1.1 Hardware

1.1.1 Aplikační server EDS-SMVS

• pro každých 150 současně přihlášených uživatelů

RAM

	

min 8 GB, 64 bitový OS

CPU

	

Intel® XeonTM dual-core (doporučeno 2.8GHz) ), nebo vyšší

HDD

	

min. 50 GB

Další

	

Síťové karty: min. 2 x 1 Gbit/s, Load Balancing

1.1.2 Aplikační server Dotlnfo

• pro 150 současně přihlášených uživatelů

RAM

	

min 8 GB, 64 bitový OS

CPU

	

2x Intel® XeonTM dual-core (doporučeno 2.8GHz), nebo vyšší

HDD

	

min. 50 GB

Další

	

Síťové karty: min. 2 x I Gbitls, Load Balancing

1.1.3 Databázový server EDS-SMVS

. pro 150 současně přihlášených uživatelů
RAM

	

min 16 GB pro 64 bitový OS

CPU

	

2x Intel® XeonTM E5 6core nebo vyšší

HDD

	

Minimální kapacita 250 GB RAID10/5

Další

	

Síťové karty: min. 2 x l Gbitls, Load Balancing

1.1.4 Databázový server Dotlnfo

. pro 90 000 akcí v SR b ěhem jednoho roku (informace z IS ARIS průměr za 5 let) x 10
dokumentů o průměrné velikosti 1MB = 900 000 MB. 1 TB = 1 000 000 MB

RAM

	

16 GB 64 bitový OS

CPU

	

2x Intel® XeonTM E5 -6core

HDD

	

Minimální kapacita 2 TB p ři zahájení provozu; cílová kapacita 20 TB

Další

	

Síťové karty: min. 2 x 1 Gbit/s, Load Balancing
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1.2 Software
Podporovány jsou 64-bitové operační systémy (pokud není uvedeno jinak).

1.2.1 Aplikační server EDS-SMVS

Souborový systém NTFS

Místní a jazykové nastavení:
Formáty: Čeština (Česká republika)

nastaveno české prostředí (symbol „ , " jako odd ělovač
desetinných čísel, symbol „ " jako oddělovač tisíců),

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

nastaveno právo zápisu na adresář aplikace EDS-SMVS,

viditelnost na SQL server,

povolený přistup k internetu

nainstalovaný certifikát SYSCOM Software pro
zabezpečenou komunikaci p řes HTTPS

.NET Framework

	

MS .NET Framework 4.0

Crystal Reports

	

Crystal Reports 10

Internet Explorer

	

MS Internet Explorer 8.0 a vyšší

Microsoft Windows
Server 2008 SP2
Microsoft Windows
Server 2008 R2 SPI

IIS

Scheduler

Instalován Internet Information Services (HS) 7.0 a vyšší,
registrován MS .NET Framework v4.0.30319 a vyšší.

Na Firewalu povolený port 80, 443 pro SSL komunikaci.

Pro odložené přenosy nastavit scheduler:

scheduler.config (v root adresáři scheduleru)-
v sekci client nastavit server a virtuální adresář (port)
aplikačního serveru který interní p řenosy spouští, v sekci
appSettings - nastavit <add key="timerScheduler"
value=" 15" I> a <add key="trace" value="A"/>

sswAl.config.xml (je v rootu aplikačního serveru
nastavení se provádí pomocí Control Panelu) -
nastavit akci spustEdsOdlozenePrenosy, dále je nutné
zadat databázi, aplika čního uživatele a jeho heslo.

Pro odložené přenosy nastavit scheduler:

scheduler.config (v root adresá ři scheduleru)-
v sekci client nastavit server a virtuální adresář (port)
aplikačního serveru který interní p řenosy spouští, v sekci
appSettings - nastavit <add key="timerScheduler"
value=" 15" /> a <add key="trace" value-"A"/>

sswAl.config.xml (je v rootu aplikačního serveru
nastavení se provádí pomocí Control Panelu) -
nastavit akci spustEdsAutomatickePrenosyBanky, dále je
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nutné zadat databázi, aplika čního uživatele a jeho heslo.

Webová služba pro

	

Pro odesílání off-line formulářů nastavit webovou službu:

sswDb.config.xml -
nastavit databázi do které se mají data z off-line
formulářů ukládat. Nastavení je stejné jako nastavení DB
configu pro aplikaci

client.config (je v podadresá ři EDSFormular nebo
SMVSFormluar aplikaěního serveru) -v sekci
appSettings nastavit <add
key=" SS W.Sys.SS WWebProxy.SSWOneProxyService"
value="http s : //i spro fin. m fcr. czleds_webl
SWOneProxyService.asmx" description="Test" I> a do
seckce configuration doplnit <sava
srv="j ménoDatabázovéhoServeru"
db="jménoDatabáze"l>

1.2.2 Aplikační server Dotlnfo

Souborový systém NTFS

	

H
Formáty: Čeština (Česká republika)
nastaveno české prostředí (symbol „ , " jako oddělovač
desetinných čísel, symbol „ " jako oddělovač tisíců),

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

nastaveno právo zápisu na adresář aplikace EDS-SMVS,

viditelnost na SQL server,

povolený přístup k internetu

nainstalovaný certifikát SYSCOM Software pro
zabezpečenou komunikaci přes HTTPS

.NET Framework

	

MS .NET Framework 4.0 (Extended)

Crystal Reports

	

Crystal Reports 10

Internet Explorer

	

MS Internet Explorer 8.0 a vyšší

IIS

	

Instalován Internet Information Services (IIS) 7.0 a vyšší,
registrován MS .NET Framework v4.0.30319 a vyšší

Na Firewalu povolený port 80, 443 pro SSL komunikaci.

1.2.3 Databázový server EDS-SMVS

Microsoft Windows

	

Souborový systém NTFS
Server 2008 SP2
Microsoft Windows
Server 2008 R2 SPI

odesílání formulářů

Microsoft Windows
Server 2008 SP2
Microsoft Windows
Server 2008 R2 SP1
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Internet Explorer

	

MS Internet Explorer 8.0 a vyšší

Standard nebo
Enterprise edice:
Microsoft SQL Server
2008 R2
Microsoft SQL Server
2012

Configuration Tools:

	

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

	

Server Browser.

Configuration

	

TCP/IP: Enabled
Manager

Configuration Tools:

	

Surface Area Configuration for Features:
SQL Server Surface

	

Ad Hoc Remote Queries: Enable
Area Configuration

	

DAC: Enable

OLE Automation: Enable
xp_cmdshell: Enable

Microsoft SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2012
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Instalace Microsoft
SQL Serveru 2008
(Ponechte defaultní
volby Microsoft SQL
Serveru 2008, pokud
není uvedeno jinak)

Configuration Tools:
SQL Server
Configuration
Manager

Vlastnosti SQL
Serveru:
SQL Server 2005, 2008
Management Studio

instalované komponenty:

- Database engine services

- Shared Features

- Client tools conectivity
- Client tools backwards compatibility
- Management Tools - Complete

- (doporučujeme SQL Server Books Online)

Službu SQL Serveru a SQL Serveru Agenta registrovat pod
totožným doménovým uživatelským účtem (domain user
account)
Učet, pod kterým je spuštěna služba MS SQL serveru, musí mít
nastaveno české prostředí

Místní a jazykové nastavení:

Formáty: Čeština (Česká republika)
nastaveno české prostředí (symbol „ , " jako oddělovač
desetinných čísel, symbol „ " jako odd ělovač tisíců),
Správa: místní nastavení systému: aktuální jazyk pro
programy nepodporující sadu Unicode na Čeština (Česká
republika)

Collation - CZECH CI AS.

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

SQL Server 2008 Services:

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

SQL Server 2008 Network Configuration: Protocols for SQL
2008

TCP/IP: Enabled

Server Properties:

Security:
Server authentication:

SQL Server and Windows authentication mode.

Enable server proxy account: True - nastavit uživatele, který
bude mít právo zápisu do adresá ře, ve kterém budou logy z
importu dat. Tento adresá ř je nutné pro tento účel založit.
Adresář a název logovacího souboru se následně doplní do
agendy Parametry modulu servis v modulu Servis.

Connections:
Default connection options: arithmetic abort on

Remote server connections:

Allow remote connections to this server: ano
Remote query timeout: 600
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Require distributed transactions for server-to-server
communication: ano

Vlastnosti databáze

	

Doporučeno: primární datový soubor (*.mdf) a soubor
EDS-SMVS

	

transakčního

protokolu(*.ldf) uložit na samostatné disky. Neukládat na disk,
kde je nainstalován operační systém serveru.
Dostatek volného místa na diskových jednotkách, kde je fyzicky
uložen primární datový soubor (*.mdf) a soubor transakčního
protokolu (*.ldf) databáze EDS-SMVS (rezerva volného místa
min. 100% velikosti databáze EDS-SMVS vč. transakčního
logu)

Options:
Recovery model: Full.

volba ANSI NULL Default: True

volba Auto Create Statistics: True

volba Auto Update Statistics: True
volba Quoted Identifiers Enabled: True

volba Recursive Triggers Enabled: True

Files:
Autogrowth:

General: Zaškrtnuta volba pro automatické zvětšování databáze
o 33 % (automatically grow file) s neomezenou velikostí

Transaction log: Zaškrtnuta volba pro automatické zv ětšování
logo o 33 % (automatically grow file) s neomezenou velikostí

Minimální práva ú č tu pro přístup a provoz ' aplikačního
serveru EDS-SMVS:
Serverová role: Process Administrators

Databázová role: db owner

Vlastnosti databáze

	

Doporučeno: Databázi umístit na samostatný disk, p řípadně na
temp

	

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

Query

	

Textový formát pro výstup skriptu:

Reporty ze skriptů distribuovaných firmou SYSCOM Software
spot. s r. o. prosíme dodávat v „Results to text".

Options: Query Results: SQL Server: General:

Default destination for results:

Results to text
Maximální počet znaků na řádek (Maximum numbers of

Instalace nebo povýšení aplikace EDS vyžaduje př iřazení serverové rote „System Administrators".
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characters displayed in each column): doporučená hodnota je
8000

.NET Framework

	

MS .NET Framework 4.0

1.2.4 Databázový server Dotlnfo

Microsoft Windows

	

Souborový systém NTFS
Server 2008 SP2
Microsoft Windows
Server 2008 R2 SP1

Internet Explorer

	

MS Internet Explorer 8.0 a vyšší

Standard nebo
Enterprise edice:
Microsoft SQL Server
2008 R2

Microsoft SQL Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2012

Microsoft SQL Server
2012

Configuration Tools:

	

Automatické startování služeb SQL Server, Server Agent a SQL

SQL Server

	

Server Browser.

Configuration

	

TCP/IP: Enabled
Manager

Configuration Tools:

	

Surface Area Configuration for Features:
SQL Server Surface

	

Ad Hoc Remote Queries: Enable
Area Configuration

	

DAC: Enable

OLE Automation: Enable

xp_cmdshell: Enable
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Instalace Microsoft
SQL Serveru 2008
(Ponechte defaultní
volby Microsoft SQL
Serveru 2008, pokud
není uvedeno jinak)

Configuration Tools:
SQL Server
Configuration
Manager

Vlastnosti SQL
Serveru:
SQL Server 2005, 2008
Management Studio

Instalované komponenty:

- Database engine services
- Shared Features

- Client tools conectivity

- Client tools backwards compatibility

- Management Tools - Complete

- (doporučujeme SQL Server Books Online)
Službu SQL Serveru a SQL Serveru Agenta registrovat pod
totožným doménovým uživatelským ú čtem (domain user
account)
Účet, pod kterým je spušt ěna služba MS SQL serveru, musí mít
nastaveno české prostředí

Místní a jazykové nastavení:

Formáty: Čeština (Česká republika)

nastaveno české prostředí (symbol „ , " jako oddělovač
desetinných čísel, symbol „ " jako odd ělovač tisíců),

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

Collation - CZECH CI AS.

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

SQL Server 2008 Services:

Automatické startování služeb SQL Server, Server Agent a SQL
Server Browser.
SQL Server 2008 Network Configuration: Protocols for SQL
2008

TCP/IP: Enabled

Server Properties:

Security:
Server authentication:
SQL Server and Windows authentication mode.

Enable server proxy account: True - nastavit uživatele, který
bude mít právo zápisu do adresáře, ve kterém budou logy z
importu dat. Tento adresář je nutné pro tento ú čel založit.
Adresář a název logovacího souboru se následně doplní do
agendy Parametry modulu servis v modulu Servis.

Connections:
Default connection options: arithmetic abort on

Remote server connections:
Allow remote connections to this server: ano

Remote query timeout: 600
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1
Require distributed transactions for server-to-server
communication: ano

Vlastnosti databáze

	

Doporučeno: primární datový soubor (*.mdf) a soubor
EDS-SMVS

	

transakčního protokolu(*.ldf) uložit na samostatné disky.
Neukládat na disk, kde je nainstalován opera ční systém serveru.

Dostatek volného místa na diskových jednotkách, kde je fyzicky
uložen primární datový soubor (*.mdf) a soubor transakčního
protokolu (*.ldf) databáze EDS-SMVS (rezerva volného místa
min. 100% velikosti databáze EDS-SMVS vč . transakčního
Iogu)

Options:
Recovery model: Full.

volba ANSI NULL Default: True

volba Auto Create Statistics: True

volba Auto Update Statistics: True

volba Quoted Identifiers Enabled: True

volba Recursive Triggers Enabled: True

Files:
Autogrowth:

General: Zaškrtnuta volba pro automatické zv ětšování databáze
o 33 % (automatically grow file) s neomezenou velikosti

Transaction log: Zaškrtnuta volba pro automatické zvětšování
logu o 33 % (automatically grow file) s neomezenou velikosti

^: a

	

Minimální práva ú čtu pro přistup a provoz 2 aplikačního
serveru EDS-SMVS:
Serverová role: Process Administrators

Databázová role: db owner

Vlastnosti databáze

	

Doporučeno: Databázi umístit na samostatný disk, p řípadně na
temp

	

disk, kde je uložen soubor transak čního protokolu (*.ldf)
databáze EDS-SMVS. Neukládat na disk, kde je nainstalován
operační systém serveru

Query

	

Textový formát pro výstup skriptu:

Reporty ze skriptů distribuovaných firmou SYSCOM Software
spol. s r. o. prosíme dodávat v „Results to text".

Options: Query Results: SQL Server: General:

Default destination for results:

Results to text

Maximální počet znaků na řádek (Maximum numbers of
characters displayed in each column): doporu čená hodnota je

2 Instalace nebo povýšení aplikace EDS vyžaduje p řiřazení serverové role „System Administrators".
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8000

.NET Framework

	

MS .NET Framework 4.0

2 Klient

2.1 Hardware

2.1.1 PC (nativní) klient EDS-SMVS

RAM

	

Min. 1024 MB, pro rutinní úlohy3 je vhodné 2048 MB

CPU

	

Min. Pentium 4 (1800 MHz)

pro náročnější úkony Core 2 Duo

HDD

	

500 MB volné místo pro EDS-SMVS

2.2 Software
Podporovány jsou 32-bitové a 64-bitové operační systémy (pokud není uvedeno jinak).

2.2.1 PC (nativní) klient EDS-SMVS

Operační

	

Windows XP SP3, Vista SP23' , Windows 7 SP 1
systém

	

Místní a jazykové nastavení:

Formáty: Čeština (Česká republika)

nastaveno české prostředí (symbol „ , " jako odd ělovač
desetinných čísel, symbol „ " jako oddělovač tisíců),

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

Rozlišení obrazovky: doporučeno 1024x768x32 bit

Nastaveno právo zápisu na adresář aplikace EDS-SMVS pro uživatele
EDS-SMVS.

.NET Framework MS .NET Framework 4.0

Crystal Reports Crystal Reports 10

E-mail

	

Doporučena instalace poštovního klienta (MS Outlook).

Internet Explorer MS Internet Explorer 8.0 a vyšší

Ovlada č

	

Originální ovlada če tiskáren uvedené na Hardware Compatibility List
tiskárny

	

pro Windows XP, Vista, Windows 7.

s Rutinní úlohy jsou prováděny na stanicích, které zajišt'ují větší operativu - fakturantky, účetní apod.
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3 Ostatní

3.1 Tiskárny
Systém EDS-SMVS podporuje všechny tiskárny uvedené na Hardware Compatibility List
pro Windows XP, Vista, Windows 7 s originálními ovlada či.
Pro možnost zobrazeni sestav na jiný formát než A4 (nap ř. formát A3) je nutné mít
nainstalovaný ovladač tiskárny odpovídajícího formátu (např. formát A3).

3.2 Globální konfigurace sít'ového prost ředí
Každý prvek v síti (po čítač, tiskárna), který je používán pro EDS-SMVS, musí mít
jednoznačný název.

3.3 Servisní aplika ční účet aplikace EDS-SMVS
Účet sswadmin včetně hesla je určen pouze pro servisní ú čely společnosti SYSCOM
Software, spol. s r. o.

4 Noční dávky
V rámci údržby prost ředí EDS-SMVS je potřeba nastavit v no čních hodinách každodenní
provád ění následujících administrativních úkonů (platí i pro testovací prost ředí):

a) optimalizace databáze EDS-SMVS,Dotlnfo
- reindexace

- shrinkDB
b) zálohování databází EDS-SMVS, Dothlfo
c) zálohování aplikačního serveru EDS-SMVS, Dotlnfo

4.1 Optimalizace databází EDS-SMVS a Dotlnfo
Nástroj naleznete na instalačním CD EDS-SMVS v adresá ři ..\Utility\NocniDavky.sgl.
Předmětem činnosti tohoto nástroje je vykonání procedur pro zmenšení transak čního
logu (shrinkDB), reindexaci a profylaxi databáze EDS-SMVS, dále p řepočet hodnot v
modulech RT pro tisk sestav.

Upravit název databáze EDS-SMVS ve skriptu NocniDavky.sql.

Spustit upravený SQL skript NocniDavky.sql na databázovém serveru EDS-SMVS.

Microsoft SQL Server Management Sudio/Object Explorer/SQL server EDS-SMVS/
SQL Server Agent IJobs/NocniDavky

Nastavit:
- účet SQL (záložka General/Owner),
- čas spouštění (záložka Scheduler).

4.2 Zálohování databází
V pravidelných intervalech zálohovat databázi EDS-SMVS a Dotlnfo na úložiště mimo
databázový server.

4.3 Zálohování aplikačního serveru
V pravidelných intervalech zálohovat adresář aplikačního serveru EDS-SMVS a Dotlnfo na
úložiště mimo aplikační server.
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4.4 Po řadí spuštění jednotlivých no čních dávek

• Optimalizace databází EDS-SMVS a Dotlnfo.Zálohování databází, aplika čních
serverů EDS-SMVS a Dotlnfo provád ět vždy společně ve stejný okamžik.

5 Aktualizace produkt ů

5.1 Hotfixy

Operační systém

	

14 dní od uvolnění
Windows Server

Operační systém

	

14 dní od uvolnění
Windows na
klientech

SQL Server

	

14 dní od uvolnění

Microsoft .NET

	

je součástí aktualizace Windows.

Framework

	

instalaci novější verze doporučujeme konzultovat se SSW*

Crystal Reports pouze komponenty doporučené SSW*

* SSW=Syscom Software spol. s r. o.

5.2 Service Packy
Instalovat na základě doporučení finny Syscom Software spol. s r. o.
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Příloha č . 4 - Podrobná specifikace p ředmětu Smlouvy

P ředmětem plněni veřejné zakázky je rozšíření funkcionality a úprava stávajícího řešení informačního systému
pro podporu programového financování EDSíSMVS v souvislosti se zm ěnou integrace s RIS IISSP a dále se
změnou zákona č . 21812000 Sb., kterým se legislativně zakotvuje povinnost „Poskytování a zve řejňování
informaci o dotacích a návratných finančních výpomocích".

Jednotlivé celky

k. Etapa - změny integrace IS EDS/SMVS v pilotním provozu IISSP

• Zm ěna ROP IISSP, jak v logice zpracování, tak ve struktu ř e p ředávaných dat.

• Zm ěna struktury dat Rezervace IISSP.

• Zm ěny v aktivní variantě p ř edávání informací mezi EDS/SMVS a RISRE.

• Zm ěna struktury p ředávaných dat Typy výdaj ů a Akcí.
• Zm ěna struktury č íselník ů Finan ční místo, Druhové t ř ídění, Odvětvové t ř íd ění, Zdroj, Ú čel, Ú čelový
znak, Územní jednotka a Záznamová jednotka.

• P ř ibyla problematika - závazné parametry p ř ípravy rozpo čtu a jejich algoritmizace.

• Nově byla stanovena pravidla pro kmenová data.

• RISPR již nep ředává č íselník kapitol a jinak zpracovává dlouhodobé závazky.

• Změna struktury č íselník ů Druh rozpoč tu, PVS, Závazný parametr, Závazný ukazatel, Algoritmy.

• Nutné úpravy struktur tabulek pro uložení dat z IISSP.

• Změna webových služeb podle nových struktur IISSP (v četn ě p ř idání další WS).

• P řepracování zm ěn v struktu ře do metod zpracování, které ukládají data do tabulek.
• P řehodnotit a p řepracovat logiku zpracování výstupních informací z IISSP a p ř izpů sobit těmto zm ěnám
procesy zpracování na stran ě EDS/SMVS.

II. Etapa - změny integrace IS EDS/SMVS na IISSP

• Změnové tituly dle ZP87.

• Návrhy zm ěn rozpo čtu.

• O čekávaná skute čnost.

• Zpracování RISPR v procesu „B ě h ů ".
IS Dotlnfo EDS - Zve řej ňování Informací o Evidovaných Dotacích ve SR

Centrální systém MF pro evidenci údaj ů a dokumentů souvisejících s poskytnutím dotace a návratné
finan ční výpomoci.

SIN - souhrnný informa ční náhled - I. část - Reporting

• Nahrazení stávajícího tiskového subsystému technologií RDLC spole čnosti Microsoft, bude možné
uživatel ům zp ř ístupnit více možnosti úpravy sestav.

Soupis požadovaných úprav z kapitol a nové technologické povýšení off-line formulá řů
EDS/SMVS

• Úpravy dle soupisu požadavk ů v kapitole IV.

Jednotný datový prostor EDS/SMVS

• Slou čení t ří databází MF (rezortní DB, pracovní DB a schválené DB) do jednoho datového prostoru a
umožnění práce uživatel ů ve čty řech úrovních zpracování (ú řad, rezort, kapitola, MF), ale jen vjedné DB
MF.

• Rozdě lení sestav EDS/SMVS na čty ř i úrovně zpracování.

• Slou čení Ř ídicích dokument ů , ROP a integrace nastavení uživatelských oprávn ění.

Konečná specifikace funkcionalit v jednotlivých verzích bude stanovena analýzou, která bude odsouhlasena
objednavatelem. Rámcový rozsah a cena jsou chápány jako kone čné, výsledná funkčnost bude této podmínce
v analýze specifikující zadání podřízená.
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Příloha č . 5 -- Kalkulační tabulka a harmonogram plateb

Kalkulační tabulka

Etapa Cena bez DPH Cena včetně DPH
(1) úhrada za díl č í analýzy specifikující 4.837.449,-Kč 5 804 939 Kč

zadání na EDSISVMS V I. etapa IISSP
a IS Dotlnfo EDS

(2) úhrada za pilotní a distribu ční verze
EDSISVMS V I. etapa IISSP a pilotní
verzi IS Dotlnfo EDS

6.449.932,-Kč 7 739 918 Kč

(3) úhrada za komplexní detailní analýzu
specifikující zadání na EDS/SMVS V

6.449.932,-Kč 7 739 918 Kč

(4) úhrada za pilotní a distribuční verze
EDSISVMS V II. etapa IISSP a
distribuční verzi IS Dotlnfo EDS

9.674.898,-Kč 11 609 878 Kč

(5) úhrada za pilotní verze EDSISVMS V
- ostatní vývoj

1.612.483,-Kč 1 934 980 Kč

(6) úhrada za distribuční verzi EDS/SVMS
V

	

ostatní vývoj
2 808 299,-Kč 3 369 959 Kč

Harmonogram plateb

Etapa Cena bez DPH Termín (viz.
příloha č . 6

této smlouvy)
(0) TO Podpis smlouvy - TO
(I) Akceptace dílč í analýzy specifikující zadání na

EDSISVMS V I. etapa IISSP a IS Dotlnfo EDS
4.837.449,-Kč TO + I O

(2) Akceptace pilotní a distribuční verze
EDSISVMS V I. etapa IISSP a pilotní verzi IS
Dotlnfo EDS

6.449.932,-Kč TO + 28

(3) Akceptace komplexní detailní analýzy na
EDS/SMVS V

6.449.932,-Kč TO + 31

(4) Akceptace pilotní a distribu ční verze
EDSISVMS V II. etapa IISSP a distribu ční
verzi IS Dotlnfo EDS

9.674.898,-Kč 13. 12. 2012

(5) Akceptace pilotní verze EDSISVMS V

	

ostatní
vývoj

1.612.483,-Kč TO + 145

(6) Akceptace distribuční verze EDSISVMS V -
ostatní vývoj

2.808.299,-Kč TO + 205
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Příloha č . 6 - Harmonogram pln ění

Časový harmonogram jednotlivých bodů dle nabídky, je sestaven jako plovoucí harmonogram
(tzv. T+).
Plovoucí termíny jednotlivých smluvních etap jsou dopo č ítány (p ř ičtením určitého počtu pracovních dníj

k p ředchozí etap ě , prvním bodem (tzv. bodem T) je datum uzav ření smlouvy na dodávku tohoto díla.

TO - Uzavření smluvního vztahu na EDSISMVS V TO
Ti - Předání dílčí analýzy specifikující zadání na
EDSISVMS V I. etapa IISSP a IS Dotlnfo EDS TO + 6_
T2 - Akceptace dílč í analýzy specifikující zadání na
EDSISVMS V I. etapa IISSP a IS Dotlnfo EDS TO + 10
T3

	

MF příprava technických prostředků pro provoz IS

Dotlnfo EDS TO + 15
T4

	

Pilotní a distribuční verze EDSISVMS V - I. etapa
IISSP a zahájení testování IS Dotlnfo EDS - zkušební verze TO + 15

•

	

manuální vstup dat do registru

•

	

webový portál IS Dotlnfo EDS

T5 - Zahájení testování pilotní verze IS Dotlnfo EDS TO + 25

•

	

automatický vstup dat z EIS

•

	

automatizovaný vstup dat z EDSISMVS

T6 - Akceptace pilotní a distribuční verze EDSISVMS V
- I. etapa IISSP a pilotní verzi IS Dotlnfo EDS TO + 28

T7 - Předání detailní analýzy na EDSISMVS V TO t- 28
T8 - Akceptace komplexní detailní analýzy na
EDSISMVS V TO + 31

T9 - Zahájeni testování distribuční verze IS Dotlnfo EDS TO + 31

•

	

zpřístupněni veřejnosti webový portál IS Dotlnfo EDS

TIO - Pilotní a distribuční ver. EDSISVMS V II. etapa IISSP 6. 12. 2012
Tli - Akceptace pilotní a distribuční verze EDSISVMS V
II. etapa IISSP a distribuční verzi IS Dotlnfo EDS 13. 12. 2012

T12 - Pilotní verze EDSISVMS V

	

ostatní vývoj TO + 140
T13 - Akceptace pilotní verze EDSISVMS V - ostatní
vývod TO + 145

T14 - Distribuční verze EDSISVMS V - ostatní vývoj TO + 200
T15 - Akceptace distribu ční verze EDSISVMS V - ostatní
vývoj TO + 205
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