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Eviden ční č íslo MF

33021056/2013

DODATEK Č . 16 „SMLOUVY 0 DODÁVCE INTEGROVANÉHO

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU STÁTNÍ POKLADNY (IISSP) A

SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB"

MF čj. : 235/4740912008

uzavřené dne 22. 12. 2008

ve znění ve zněni Dodatku Č . 1 ze dne 22.10.2009, Dodatku č . 2 ze dne 22.10.2009, Dodatku Č .

3 ze dne 16.12.2009, Dodatku Č . 4 ze dne 18.2.2010, Dodatku č . 5 ze dne 31.5.2010, Dodatku

Č . 6 ze dne 3.2.2011, Dodatku č . 7 ze dne 3.6.2011, Dodatku č . 8 ze dne 21.6.2011, Dodatku č .
9 ze dne 29.9.2011, Dodatku č . 10 ze dne 22.12.2011, Dodatku č . 11 ze dne 28.2.2012,
Dodatku č . 12 ze dne 25.4.2012, Dodatku č . 13 ze dne 21.5.2012, Dodatku č . 14 ze dne

29.6.2012 a Dodatku Č . 15 ze dne 18.12.2012

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany

Objednatel: Česká Republika Ministerstvo financí
se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ 00006947
DIČ CZ00006947
jejímž jménem jedná ministr Ing. Miroslav Kalousek
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č íslo ú čtu: 3328-00110710

(dále jen „MF")

(2) IBM Česká republika, spol. s r.o.
se sídlem V Parku 229414, 148 00 Praha 4
IČ 14890992
DIČ CZ14890992
jednající Ing. Ji řím Bavorem, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 692
bankovní spojení: RZB.
č íslo ú čtu: 100104272515500
Swift: RZBCCZPP
IBAN: CZ76 5500 0000 0010 0104 2725

(dále též jen „Dodavatel")

(1)
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uzavřely v souladu s ustanovením odst. 10.7. Smlouvy tento Dodatek č . 16 Smlouvy (dále také
„Dodatek"), kterým se Smlouva dopl ňuje a mění takto:

Č I. 1 Preambule

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č . 16 ke Smlouvě p ředevším z d ůvodu zm ěny
v harmonogramu implementace ve funk ční oblasti RISRE na základě zm ěnového požadavku
ID95, z d ůvodu snížení rozsahu dodávané funkcionality ve funk ční oblasti RISPR včetně
integrace s funkční oblastí RISRE a souvisejícího řešení ve funkční oblasti RISRE na základ ě
změnového požadavku ID94 a také z d ůvodu aktualizace Funk čních specifikací a jejich
zač lenění do Smlouvy. Dodatkem dochází ke snížení celkové ceny o 31.961.555 K č (bez
DPH).

Č I. 2 Změny Smlouvy

1. Smlouva se m ění následovn ě :

2.1.1 V Č I. 6 se znění odst. 6.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Doba (termíny) pln ění jsou stanoveny podle jednotlivých druh ů plnění takto:

6.1.1. Plnění druhu „Licence", tedy dodávku práva užití k SW produktu (zahrnuje
standardní SW produkt a databázi) ke dni zahájení Fáze 2 - Realizační koncept.
K témuž dni bude zahájena poskytování služeb údržby k SW produktu.

6.1.2. Pln ění druhu „Implementace" bude probíhat od startu projektu, tedy ode dne
podpisu smlouvy, p ř ičemž IISSP bude uváděn do ostrého provozu po díl čích částech od
1.1.2010 do 1.5.2013. V období od 1.1.2010 do 31.5.2013 bude Dodavatel zajišťovat
podporu provozu IISSP včetně služeb HELP-DESK.

6.1.3. Plnění druhu „Podpora" bude zahájeno dnem akceptace Fáze 2 - Realiza ční
koncept a ukon čeno dne 31.5.2013."

2.1.2 V Č I. 7 se znění odst. 7.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Celková cena za pln ění Smlouvy (zakázky) bez DPH je stanovena jako sou čet cen za
dodávku jednotlivých druh ů plnění vymezených v odst. 2.1.1. a jim odpovídajících
p řílohách č . 1, 2 a 3 Smlouvy takto:

Druh (kategorie) plněni Cena bez DPH
(Kč)

Celková cena za druh pln ění „Licence" (P říloha č .1 Smlouvy) 397.897.946,70
Celková cena za druh pln ění „Impiementace" (P říloha Č . 2 Smlouvy) 1.656.350.524,00
Celková cena za druh pln ění „Podpora" {P ř íloha č . 3 Smlouvy) 152.396.787,00

Celková cena pln ěni Smlouvy (zakázky) 2.206.645.257,70
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(celková cena za p ředmět plnění Smlouvy (zakázky) bez DPH slovy: dv ě miliardy dvě stě
šest milión ů šest set čtyř icet pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a sedmdesát
halé řů)'

7.1.1. Cena za druh pln ění „Licence' zahrnuje cenu za:

• po řízení práva užití k SW produktu v rozsahu vymezeném v P říloze č . 1 Smlouvy
- Licen ční smlouva

plus

n kumulativní cenu za poskytování služeb údržby k SW produktu v období ode dne
zahájení Fáze 2 - Realiza ční koncept do 31.12.2011 k Software poskytnutému na
základě původní Smlouvy a na základ ě Dodatku č. 5 Smlouvy, resp. do
31.12.2013 k Software poskytnutému na základ ě Dodatku č. 16 Smlouvy

. Podrobnosti jsou uvedeny v P říloze č . 1 Smlouvy - Licen ční smlouva

7.1.2. Cena za druh pln ění „Implementace' obsahuje cenu za poskytnutí služeb
implementace v rozsahu vymezeném v P říloze č . 2 Smlouvy - Implementační
smlouva. Podrobnosti jsou uvedeny v P říloze č . 2 Smlouvy - implementa ční
smlouva.

7.1.3. Cena za druh plnění „Podpora" obsahuje kumulativní cenu za období ode dne
zahájení plnění dle bodu 6.1.3. do 31.5.2013. Podrobnosti jsou uvedeny
v P říloze č . 3 Smlouvy - Servisní smlouva."

2. P říloha č . 7 Smlouvy (Licenční smlouva) se m ění následovně :

2.2.1 V Č I. 4 se znění odst. 4.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Služby údržby Software poskytnutého na základě této Licen ční smlouvy budou
poskytovány od prvního dne kalendá řního m ěsíce následujícího po dodání Software s
výjimkou služeb údržby Software poskytnutého na základ ě Dodatku č . 16 Smlouvy, které
budou poskytovány od data dodání Software poskytnutého na základ ě Dodatku č . 16
Smlouvy."

2.2.2 V Č I. 4 se p řidávají nové odst. 4.8. až 4.12. s následujícím zněním:

„4.8. Služby údržby Software budou poskytovány MF pouze po dobu trvání smlouvy o
poskytování údržby Software dle této Licenční smlouvy. Pro up řesnění, ukon čení
smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licen ční smlouvy bude mít za
následek ukon čení poskytování služeb údržby Software, pokud MF a
společnost SAP nebudou postupovat dle č I. 4.12. této Licen ční smlouvy.

4.9. Jestliže má ukončení smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licen ční
smlouvy za následek „ částečnou infrastrukturu" („partial landscape") pro jakýkoli
SAP software licencovaný MF, p řičemž „ částečná infrastruktura" je definována dle
pravidel spole čnosti SAP platných v daném čase a s výjimkami uvedenými
v takových pravidlech, pak MF souhlasí, že (i) podepíše novou smlouvu p římo se
společností SAP nebo (ii) ukon č í všechny stávající smlouvy o podpo ře SAP
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Software uzavřené p římo nebo nep římo se společností SAP, je-li to v souladu
s existujícími smluvními ujednáními. Spole čnost SAP a Dodavatel mají právo
ukonč it s okamžitou platností jakoukoli smlouvu o podpo ře týkající se služeb údržby
SAP software, aby zamezili vzniku situace s „ částečnou infrastrukturou".

4.10. Poskytovaný typ služeb údržby Software dle P řílohy 1.3. (Enterprise Support) se
změní na jiný typ služeb údržby Software, pokud se MF rozhodne pro zm ěnu
v souladu s podmínkami této Licen ční smlouvy nebo pokud bude jinak dohodnuto
mezi smluvními stranami.

4.11. Pro vylou čení pochybností platí, že ukon čení jakýchkoli služeb údržby Software
nebo volba jiného typu služeb údržby Software MF dle této Licenční smlouvy se
bude vztahovat striktn ě na všechny licence SAP software, ať už podle Licenční
smlouvy, jejích p ř íloh, popisů , dodatk ů a objednávkových dokument ů , nebo jiné
dohody. Cáste čné ukončení služeb údržby Software nebo volba jiného typu služeb
údržby Software pouze pro část licencí MF není povoleno, pokud jde o jakoukoli
část Licen ční smlouvy, jejích p říloh, dodatků , jiných smluv a objednávkových
dokumentů .

4.12. V p řípadě požadavku MF nebo požadavku Dodavatele a sou časného souhlasu
MF, mohou společnost SAP a MF uzav řít p římou dohodu na poskytování služeb
údržby Software MF spole čností SAP. Společnost SAP zahájí tento proces po
obdržení písemné žádosti Dodavatele nebo MF o provedení zm ěny, obsahující
p ředpokládaný časový harmonogram a další detailní údaje pot řebné pro
vyhodnocení takové žádosti. Spole čnost SAP žádost posoudí a odpoví na ni
v p ř iměřené časové lh ů tě . Smluvní strany poté budou společně pracovat na
p řípravě nezbytné dohody I nezbytných smluv nebo dodatku č i dodatků
požadovaných k uskutečnění p řevodu, včetně všech změn nutných k tornu, aby
současná smluvní ujednání mohla platit v p římém smluvním vztahu. Bez ohledu na
výše uvedené, pokud MF a spole čnost SAP uzav řou novou dohodu (na rozdíl od
změny nebo p řevodu smlouvy o poskytování údržby Software dle této Licen ční
smlouvy), pak tato nová dohoda musí být uzav řena na stejný rozsah služeb, jaký je
uveden v této Licen ční smlouvě , a musí zahrnovat standardní podmínky služeb
údržby Software platné v takové dob ě . Cena bude počítána se stejnou sazbou jako
poplatky ú čtované Dodavateli spole čností SAP."

2.2.3 V Č I. 5 se znění odst. 5.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Cena za pln ění poskytované na základ ě této Licenční smlouvy bude č init

397 897 946,70 Kč bez DPH

(cena za p ředm ět plnění Licenční smlouvy bez DPH slovy: t ři sta devadesát sedm
milión ů osm set devadesát sedm tisíc dev ět set čty řicet šest korun českých a sedmdesát
halé řú)

p ř ičemž:
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5.1.1. Cena za poskytnutí práva užít Software (licence) je stanovena dohodou smluvních
stran jako nejvýše p řípustná a č iní

271 851 966 Kč bez DPH

(slovy: dvě stě sedmdesát jedna milión ů osm set padesát jedna tisíc devět set šedesát
šest korun)

Cena za poskytnutí licence k Software zahrnuje i cenu databáze, cenu za dodávku
p říslušných nosičů a Dokumentace a cenu za dopravu a balení. Cena je splatná
v souladu s P řílohou 1.1 a bude ú čtována po dodání Software. K ceně bude účtována
da ň z p ř idané hodnoty dle p říslušného platného právního p ředpisu.

5.1.2. Cena za poskytování služeb údržby Software vyplývá vždy z ceníku aktuáln ě
platného v době poskytování služeb údržby Software. V době uzavření Smlouvy č iní
cena za poskytování služeb údržby - Enterprise Support - k Software poskytnutému na
základě této Smlouvy 22 % ročně ze základu pro výpočet poplatku za údržbu
stanoveného v P říloze 1.1.

Procento pro výpo čet ro čního poplatku za poskytování služeb údržby Software -
Enterprise Support - pro (.fázi licencí bude č init 22 % do 31. prosince 2011 p ř i splnění
požadavků pro poskytování služeb údržby Software stanovených v P ř íloze 1.3.

Procento pro výpočet ročního poplatku za poskytování služeb údržby Software -
Enterprise Support - pro Il.fázi licencí bude činit 22 % od 1.10.2010 do 31. prosince 2011
p ř i splnění požadavk ů pro poskytování služeb údržby Software stanovených v P říloze
1.3.

Poté m ůže být procento pro výpo čet poplatku za údržbu m ěněno jedenkrát za kalendá řní
rok na základě oznámení doru čeného MF 90 dní předem.

Cena za poskytování služeb údržby k Software poskytnutému na základ ě Dodatku č . 5
Smlouvy vyplývá vždy z aktuáln ě platného ceníku v době poskytování služeb údržby
Software. V době uzavření Dodatku č . 5 Smlouvy č iní cena za poskytování služeb
údržby - Enterprise Support - k Software poskytnutému na základ ě Dodatku č . 5
Smlouvy 22 % ročně ze základu pro výpo čet poplatku za údržbu stanoveného v P říloze
č . 1.1. Procento pro výpo čet ročního poplatku za poskytování služeb údržby Software -
Enterprise Support - k Software poskytnutému na základ ě Dodatku č . 5 Smlouvy bude
č init 22 % do 31. prosince 2015. Poté m ůže být procento pro výpočet poplatku za údržbu
měněno jedenkrát za kalendá řní rok na základě oznámeni doručeného zákazníkovi 90
dní p ředem.

Cena za poskytování služeb údržby k Software poskytnutému na základ ě Dodatku č . 16
Smlouvy vyplývá vždy z aktuáln ě platného ceníku v době poskytování služeb údržby
Software. V dob ě uzavření Dodatku Č . 16 Smlouvy č iní cena za poskytování služeb
údržby Software - Enterprise Support - k Software poskytnutému na základě Dodatku Č .
16 Smlouvy 22 % ročně ze základu pro výpo čet poplatku za údržbu stanoveného v
P ř íloze č . 1.1. Procento pro výpo čet ročního poplatku za poskytování služeb údržby
Software - Enterprise Support - k Software poskytnutému na základě Dodatku č . 16
Smlouvy bude činit 22 % do 31. prosince 2013. Poté m ůže být procento pro výpočet
poplatku za údržbu m ěněno jedenkrát za kalendá řní rok na základě oznámení
doručeného zákazníkovi 90 dní p ředem.
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Cena za poskytování služeb údržby Software včetně databáze v období ode dne
poskytnutí licence do 31. prosince 2011 k Software poskytnutému na základ ě původní
Smlouvy a na základ ě Dodatku č . 5 Smlouvy, resp. do 31. prosince 2013 k Software
poskytnutému na základ ě Dodatku č . 16 Smlouvy č iní

126 045 980,70 Kč bez DPH

(slovy: sto dvacet šest milión ů čtyřicet pět tisíc devět set osmdesát korun a
sedmdesát halé řů )"

2.2.4 V Č I. 5 se zn ění odst. 52. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Cena za poskytování služeb údržby Software včetně DPH se hradí ve čtvrtletních
intervalech p ředem. Cena za poskytování služeb údržby Software bude ú čtována od
prvního dne kalendá řního měsíce následujícího po dodání Software, s výjimkou služeb
údržby k Software poskytnutému na základ ě Dodatku č . 16 Smlouvy, které budou
ú čtovány od data 1. května 2013, a je splatná na základě řádného da ňového dokladu
(faktury), který bude vystaven vždy k prvnímu dni p říslušného kalendá řního čtvrtletí, za
které se cena za poskytování služeb údržby Software platí. Toto datum se považuje za
datum zdanitelného plnění. Splatnost řádně vystaveného da ňového dokladu - faktury,
obsahující náležitosti dle § 28 zák. č . 235/2004 Sb., o DPH ve zn ění pozdějších p ředpisů
a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku, č iní 21
dnů od doru čení MF."

3. P ř íloha č . 1.1 Licenční smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje a
nově zní:

„Rozsah práv užití nabytých na základ ě této Licen ční smlouvy,
platební a dodací podmínky:
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Č fslo

položky
Produkt Jednotka Prodejní jednotka

Ceniková

jednotková cena v
Licencovaný

počet
Cetková cenav

Kč (pa sieve!)
Kč

(SAP aplika čni uživatelé (SAP Application Users) I I I
7003013 Developer User 1 Uživatel 150 000,00 20
7003012 Professional User 1 Uživatel 80 000,00 5 070
7003014 Limited Professional User 1 Uživatel 32 500,00 822

Mezisoučet za SAP a Ifkač nf uživatele

ERP balí ček (ERP Package) 1
7003012 SAP Application - Professional Users 1 Uživatelé 0,00 5
7003233 ERP Component for ERP Package 1 Jednotka 0,00 1

E RP _ PnCKACE ERP Package 1 Balíček 400 000,00 ', 1
Mezisoučet za ERP bali ěek

	

-" - -- -scri

SAP NetWeaver

17002721 SAP NelWeaver Process Integration (SAP PI) 1 GgaByle (GBfm ě s) 1 250 000,00 25

7008730 SAP NelWeaver Foundation for Third Party Applications - CPU Based 1 CPU 750 000,00 10
1 Single-Core 1,00 10

7002706 SAP Netweaver Developer User 1 Uživatel 87 500,00 3
7002707 SAP Netweaver Administration User 1 Uživatel 80 000,00 2

7003296 SAP Netweaver Business Intelligence (BIO Accelerator 1
16Gn Lvu Blare

Mentory see 1 250 000,00 2

'

Mezisoučet za SAP Netweaver

/

Průmyslově baffč ky, (Industry Packages)
SAP pro ve řejný sektor

7003154 SAP Tax and Revenue Management for Public Sector 50000 Obchod ni partne ř i 2 500 000,00
Mezisoučet za SAP Průmyslové balí čky -;

#

( Dopl ňkové produkty (Supplementary Products) I I I I
Obecné 1

7002944 SAP Test Data Migration Server (TOMS). 1

Verikad database
produklnlho syslernu

trs 1 82 5 000,00 999
7002944 SAP Test Data MA ration Server (TOMS) Po čet systém ů -1 1

/

)SAP produkty t řetíth stran

7003274 Interactive Forms Based on Adobe- Enable the Enterprise 1
Pojmenovaný

uživatel 750.00 5 917

7003275 Interactive Forms Based on Adobe- Additional Forms Bundled 1
Pojmenovaný

titivate! 250,00 5 917
1 Dodatemé balí čky 250,00 2

Mezisoučet za Dopl ňkově •roduk

	

Supplements

	

Products .- WZI
RWD produkty (RWD Products)

7002948 RWD Info Pak Help LaunchPad (Prof 8 Ltd Prof Users) 1 Uživatel 250,00 5 917
7002951 RWD Info Pak Omni Help {Prof 8 Lld Prof Users) 1 Uživatel 625.00 0
7008398 RWD Info Pak Publisher, Glossary. W eb Architect and Simulator (Prof 8 Ltd Prof Users) 1 Uživatel 2 875.00 5 917
7002948 RWD Help LaunchPad (Additional Licenses) 1 Uživatel 250.00 0
7002951 RWD Into Pak Omni Help (Additional Licenses) 1 Uživatel 625,00 0

Mezisoučet za RWD produkty
700115610RACL E Database I 49 720 880,00L

Celková cena za práva užiti(licence) k IS

	

-•

	

-- - -'

	

---- 266016250,00
Cena za Održbu licence do 31.12.2011•

7003650 Enterprise Support Software Solution (cena za celou dodávkul I

	

Odpovídá: 266 016 250; K č 124545202,57

Celková cena za druh plněni "Licence" 390 561 452,57

Díl čí rozpad cen je následující:

Fáze Produkt Cena
Kč

I. fáze aplikace SAP 120 940 220,50
n

	

databáze Oracle 12 542 205,00

II. fáze aplikace SAP 120 080 759,50
n

	

databáze Oracle 12 453 065,00

Tato Licenční smlouva je rozd ě lena do dvou fází. MF smí v rámci dané fáze využít
pouze užívací práva, která dané fázi p říslušejí. Obě fáze zahrnují licence databáze
Oracle, která odpovídá vyjmenovaným komponentám a po čtu uživatel ů p ř íslušné fáze.
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Fáze** Po čet uživatel ů dané fáze

Cena
k úhrad ě za
každou fázi
(Kč ) =Základ
pro poplatek
za
poskytování
služeb údržby
Software

p latební podmínky
dané fáze

1. fáze -
p ředpokláda
ný termín od
01.12.2008
do
30.11.2009

_
n

	

SAP

	

Application

	

Developer
User - 10

n

	

ERP

	

Package

	

(vč .

	

5

	

SAP
Application Professional User) -
1

n

	

SAP

	

Application

	

Professional
User - 2.540

•

	

SAP

	

Application

	

Limited
Professional User - 381

n

	

SAP

	

Exchange

	

Infrastructure
(SAP XI) - 25 GB m ěsíčně

n

	

SAP NetWeaver Full Use - 5
CPU

•

	

SAP

	

NetWeaver

	

Developer
User - Full User - 1

•

	

SAP NetWeaver Administration
User - Full Use - 1

•

	

SAP NW Business Intelligence
Accelerator - 1

•

	

SAP

	

Test

	

Data

	

Migration
Server - 999 GB 12 systémy

•

	

Interactive

	

Forms

	

based

	

on
Adobe - Enable the Enterprise
- 2.936

n

	

Interactive

	

Forms

	

based

	

on
Adobe

	

-

	

Additional

	

Forms
Bundled - 2.936 for additional
2 bundles

n

	

RWD

	

Info

	

Pak

	

Suite

	

with
Simulator (Prof. and Ltd. Users)
- 2.936

n

	

RWD Info Pak Help LaunchPad
(Prof. and Ltd. Users) - 2.936

133.482.425,50
Kč

100% z Ceny
k úhradě vč . DPH do
21 dn ů od data
úč innosti této Licen ční
smlouvy

II. fáze od:
01.12.2009

•

	

SAP

	

Application

	

Developer
User - 10

n

	

SAP

	

Application

	

Professional
User - 2.583

•

	

SAP

	

Application

	

Limited

132.533.824,50
Kč

100% z Ceny
k úhradě vč . DPH do
10.1.2011
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n
Professional User - 388
SAP NetWeaver Full Use - 5

n

CPU
SAP

	

NetWeaver

	

Developer

n

User -- Full User - 2
SAP NetWeaver Administration

n

User - Full Use - 1
SAP NW Business Intelligence

n

Accelerator - 1
Interactive

	

Forms

	

based

	

on
Adobe - Enable the Enterprise
- 2.981

n

Interactive

	

Forms

	

based

	

on
Adobe

	

-

	

Additional

	

Forms
Bundled - 2.981 for additonal 2
bundles (stejné jako ve fázi I)
RWD

	

Info

	

Pak

	

Suite

	

with
Simulator (Prof. and Ltd. Users)
- 2.981

n RWD Info Pak Help LaunchPad
(Prof. and Ltd. Users) - 2.981

** Fáze ve výše uvedené tabulce znamená v této Licen ční smlouvě časový interval,
v rámci kterého je MF oprávn ěno používat Software pouze pro po čet uživatel ů daný
pouze pro p říslušnou fázi.

Platební podmínky:

Dodávaná Verze:

die jednotlivých fází

aktuální Verze jednotlivých
komponent

U dodávky licencí Il. fáze dle tabulky výše se jedná o financování ze strany Dodavatele
bez jakéhokoli navýšeni ceny, resp. o bezúro čné poskytnutí pen ěžních prost ředků po
dobu 12 m ěsíců , za podmínek dle bodů a) až c) níže. Tyto podmínky v žádném p řípadě
neomezují práva MF ani jej nijak neznevýhod ňují.

Dodavatel poskytuje MF pro dodávku licencí v Il.fázi výše uvedené zvýhodn ěné platební
podmínky spoč ívající v prodloužení lh ů ty splatnosti za následujících podmínek:

a) MF nebude z částek uhrazených na základ ě faktury s prodlouženou splatností jakkoli
srážet žádné svoje nároky, zejména pen ěžité nároky č i nároky vyplývající ze záruk, ale
bude tyto pen ěžité nároky čí nároky vyplývající ze záruk uplatňovat zvlášť ;

b) V p řípadě prodlení s některou z plateb oproti uvedené prodloužené lh ůtě splatnosti
ztratí MF nárok na výše uvedené zvýhodn ěné platební podmínky a uhradí zbývající
platbu ve lh ů tě splatnosti, která bude č init 21 dn ů od data doručení faktury; a
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c) Výše uvedené termíny splatnosti u zvýhodn ěných platebních podmínek platí za
p ředpokladu dodržení uvedeného časového harmonogramu. Pokud dojde k posunu
termínu, vyhrazuje si Dodavatel právo zm ěnit lh ůtu splatnosti dotčené faktury.

Dodavatel ani jeho mate řská společnost IBM Corporation neč iní žádná prohlášení
ohledně účetních postup ů použitých u částek splatných v prodloužené lh ů tě splatnosti
uvedených v této smlouvě . Pro účely vykazování v USA ú čtuje mate řská společnost
Dodavatele financování spoč ívající v prodloužení lh ůty splatnosti faktur v souladu s
p ředpisy US GAAP. Podrobnosti jsou dostupné na požádání.

Rozsah práv užití Software poskytnutého na základ ě Dodatku Č . 5 Smlouvy,
platební a dodací podmínky:

č íslo
položky

Produkt Jednotka
Prodejní
jednotka

Ceníková
jednotková
cena v Kč

Licencovaný
počet

Celková cena v
Kč (po slevě)

7009506 SAP NetWeaver OpenHub 1 instalace 6,625,000.00 1 6,625,000.00

Hodnota SAP aplikaci 6,625,000.00
7001156 ORACLE Database 11% 728,750.00

Cena za práva užití (licence) k IS =

	

-

	

--I- 7,353,750.00
Sleva 3,518,034.00
Smluvní cena - částka k platbě (licence) 3,835,716.00
Cena za údržbu licenci

7003650 Enterprise Support Software Solution 22%

	

Odpovídá: 3 676 875,- Kč 808,912.50
Cena za údržbu licencí do 31.12.2011

	

tic 1,280,778.13

Platební podmínky:

Dodací termín:

Dodávaná verze:

Základ pro výpo čet poplatku za
údržbu Software:

Částka 3.835.716,- K č bez DPH splatná
do 21 dn ů od data podpisu Dodatku č . 5
Smlouvy

14 dn ů od data podpisu Dodatku č . 5
Smlouvy (poskytování služeb údržby
Software zač íná od 1. června 2010)

aktuální verze jednotlivých komponent

3.676.875,- Kč bez DPH

Rozsah práv užití Software poskytnutého na základě Dodatku č . 16 Smlouvy,
p latební a dodací podmínky:

Č íslo
položky

Produkt Jednotka
Prodejní
jednotka

Cenková
jednotková
cena v Kč

Licencovaný

počet
Celková cena v

Kč (po slevě )

7002721 SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI) 1
GigaByte
(GBlměs) 2,322,000.00 50 2,322,000.00

Hodnota SAP aplikaci 2,322,000.00
7001156 ORACLE Database 11% 348,300.00

Cena za práva užiti (licence) k IS 2,670,30(100
Sleva 670,300.00
Smluvní cena - částka k platbě (licence) 2,000,000.00
Cena za údržbu licenci

7003650 Enterprise Support Software Solution 22% Odpovídá: 1 500 000,- Kč 330,000.00_
Cena za údržbu licenci do 31.12.2013 220,000.00
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Platební podmínky:

	

Částka 2.000.000,- K č bez DPH
splatná do 21 dn ů od data podpisu
Dodatku č . 16 Smlouvy

Dodací termín:

	

14 dn ů od data podpisu Dodatku č .
16 Smlouvy

Dodávaná verze:

	

aktuální verze dané komponenty

Základ pro výpo čet poplatku za
údržbu Software:

	

1.500.000,- Kč bez DPH

4. P říloha č . 2 Smlouvy (Implementační smlouva) se m ění následovně :

2.4.1 V Č I. 3 se zn ění odst. 3.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Celý p ředmět Implementa ční smlouvy podle čl. 3 této Implementa ční smlouvy bude
splněn do 31.5.2013."

2.4.2 V Č I. 6 se znění odst. 6.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„P ředání a p řevzetí Díla bude probíhat zp ůsobem specifikovaným v čl. 14 P řílohy Č . 2.2
této Implementační smlouvy, tj. postupn ě , podepsáním p říslušných akceptačních
protokol ů pro každou kombinaci logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze
implementace SW produktu, tj. pro každý milník, resp. podepsáním p říslušných
protokol ů o akceptaci zm ěnových požadavk ů (dále také „ZP"), jejichž plnění není
součástí žádného milníku, či „P ředávacího protokolu" na plnění dle písm. a) bodu 3 ZP
ID94."

2.4.3 V Č I. 6 se znění odst. 6.4. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Akceptační řízení proběhne na závěr kombinace každého logického celku (tzv. releasu),
fáze a subfáze, tj. v termínech milník ů , č i v termínech zm ěnových požadavků , jejichž
plnění není součástí žádného milníku, uvedených v odst. 7.7. této Implementa ční
smlouvy, jež jsou v souladu s harmonogramem projektu v P říloze č . 2.3 této
Implementační smlouvy."

2.4.4 V Č I. 7 se zn ění odst. 7.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Cena za řádné a v časné splnění a p ředání celého p ředmětu Implementační smlouvy se
stanoví dohodou smluvních stran jako nep řekroč itelná ve výši

1.656.350.524,- K Č bez DPH

(cena za p ředmět plnění Implementa ční smlouvy bez DPH slovy: jedna miliarda šest set
padesát šest milión ů tř i sta padesát tisíc pět set dvacet čty ř i korun českých)

K ceně bude ú čtována daň z p ř idané hodnoty dle p říslušného platného právního
předpisu."
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2.4.5 V Č I. 7 se znění odst. 7.6. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Dílo (nebo jeho část) bude Dodavatelem fakturováno da ňovým dokladem (fakturou)
včetně dan ě z p ř idané hodnoty. Faktury budou Dodavatelem vystavovány po spln ění
(akceptaci) každé kombinace logického celku (tzv. releasu), fáze a subfáze
implementace SW produktu, tj. milníku, č i změnového požadavku, jehož plnění není
součástí žádného milníku, dle odst. 7.7. této Implementa ční smlouvy na základ ě
p říslušného akcepta čního protokolu milníku, p ř íslušného protokolu o akceptaci
změnového požadavku, „P ředávacího protokolu" na plnění dle písm. a) bodu 3
zm ěnového požadavku ID94" anebo "Protokolu o ukon čení projektu" na plnění dle písm.
b) bodu 3 ZP 1D94, podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran nebo na základě
postupu dle odst. 6.5. této Implementa ční smlouvy. Nedílnou sou částí faktury musí být
ze strany MF potvrzený p říslušný protokol, vyjma p řípadu, kdy protokol není podepsán z
d ůvod ů dle odst. 6.5. této Implementa ční smlouvy.

Termín zahájení podpory produktivního provozu je shodný s p ředpokládaným termínem
akceptace milníku M1.4.1, M2.4.1.RISPR, M3.4.2.RISRE, M3.4.4.RISRE,
M3.4.5.RISRE, M5.4.1.RISRE2 dle odst. 7.7. této Implementa ční smlouvy. Výjimku tvo ř í
termín zahájení podpory produktivního provozu milníku M2.4.1.MISGOV, který jek datu
17.5.2010, milníku M2.3.3.RISPR, který je k datu 6.8.2012, milníku M2.3.2.RISPR, který
je k datu 17.12.2012, milníku M3.5.6.RISRE, který je k datu 1.5.2012 a milníku
M3.5.7.RISRE, který je k datu 1.7.2012.

Podmínky akceptace „Protokolu o ukon čení podpory produktivního provozu" dle odst.
14.1. P řílohy č . 2.2 Implementační smlouvy se vztahují na všechny milníky Fáze 5 ve
funkční oblasti RISRE-ROP, tj. na milníky M3.5.2.RISRE, M3.5.6.RISRE, M3.5.7.RISRE.

Podmínky akceptace milníku M3.5.6.RISRE zahrnují dále:

• vypo řádání p řipomínek dle bodu 3 ZP ID88, u kterých je uveden termín jejich
vypo řádání mezi 1.5.2012 a 30.6.2012;

• dodání a schválení smluvních výstup ů ve formě Funkčních specifikací ve funkční
oblasti RISRE-ROP a Dokumentace nastavení SW produktu a Dokumentace
rozší ření standardní funkcionality SW produktu (Technická specifikace rozší ření
a modifikací) včetně Dokumentace program ů pro trvalá rozhraní ve funk ční
oblasti RISRE-ROP dle bod ů 4, 5 a 6 ZP ID88, u kterých je uveden termín jejich
dodání a schválení mezi 1.5.2012 a 30.6.2012;

• vypo řádání p řipomínek z „Akceptačního protokolu o dosažení milníku
M3.5.2.RISRE", u kterých je uveden termín jejich vypo řádání mezi 1.5.2012 a
30.6.2012;

• dodání a schválení smluvních výstup ů dle bodu 4 ZP ID89.

Akceptace milníku M3.5.6.RISRE je stvrzena podpisem „Akcepta čního protokolu o
dosažení milníku M3.5.6.RISRE" na základě jeho schválení Ř ídícím výborem projektu.

Podmínky akceptace milníku M3.5.7.RISRE zahrnují dále:

• vypo řádání p řipomínek z „Akceptačního protokolu o dosaženi milníku
M3.5.2.RISRE", u kterých je uveden termín jejich vypo řádání mezi 1.7.2012 a
30.11.2012, a to po zm ěně termín ů dle bodu 6 ZP 11391 a bodu 3A) ZP lD92;
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• vypo řádání p ř ipomínek z „Akceptačního protokolu o dosažení milníku
M5.3.1.RISRE2" v p řípadech, kde za vypo řádání p řipomínky je zodpovědná
osoba Dodavatele, a to po zm ěně termínů dle bodu 3B) ZP ID92.

Akceptace milníku M3.5.7.RISRE je stvrzena podpisem „Akcepta čního protokolu o
dosažení milníku M3.5.7.RISRE" na základ ě jeho schválení Ř ídícím výborem projektu.

Podmínky akceptace milníku M3.3.5.RISRE dle odst. 14.1. P řílohy č . 2.2
Implementační smlouvy se rozši řují následujícím způsobem:

•

	

sou částí akceptace je rovn ěž vypo řádání p řipomínek ID9, 11325, ID28a a ID28b
dle bodu 3A) ZP ID92 a vypo řádání p ř ipomínky ID10 dle bodu 3B) ZP ID92.

Podmínky akceptace milníku M3.5.5.RISRE dle odst. 14.1. P řílohy č . 2.2
Implementační smlouvy se rozši řují následujícím způsobem:

+ součástí akceptace je rovněž část plnění v oblasti implementace MIS pro RIS dle
ZP ID82, a to po zm ěně termín ů dle bodu 8 ZP ID94;

• sou částí akceptace je rovněž vypo řádání p řipomínek I011, 1012, ID13a, ID13b a
ID15 dle bodu 3A) ZP ID92, vypo řádání p ř ipomínky lD7 dle bodu 3B) ZP ID92,
vypo řádání p řipomínky ID25 dle bodu 3C) ZP ID92 a dodání a schválení Dokumentace
nastavení SW produktu a Dokumentace rozší ření standardní funkcionality SW
produktu (Technická specifikace rozší ření a modifikací) včetně Dokumentace
program ů pro trvalá rozhraní pro funkcionalitu Simulace ROP dle bodu 4 ZP ID92.

Podmínky akceptace p říslušných fází projektu ve funk ční oblasti RISPR dle odst. 14.1.
P ř ílohy č . 2.2 Implementační smlouvy se rozši řují následujícím způsobem:

• součástí akceptace milníku M2.4.1.RISPR je rovněž dodání a schválení
smluvních výstup ů ve formě Dokumentace koncového uživatele pro funkcionalitu
v rámci FP1 dle písm. e) bodu 2 ZP 1089;

• součástí akceptace milníku M2.5.1.RISPR je rovněž dodání a schválení
smluvních výstup ů ve formě Dokumentace nastavení SW produktu a Dokumentace
rozší ření standardní funkcionality SW produktu (Technická specifikace rozší ření a
modifikací) včetně Dokumentace program ů pro trvalá rozhraní ve funkční oblasti
RISPR pro funkcionalitu v rámci FP1 dle písm. c) v části i) bodu 2 ZP 1089 a také
vypo řádání p řipomínek z „Akcepta čního protokolu o dosažení milníku M2.3.1.RISPR" v
p řípadech, kde za vypo řádání p ř ipomínky je zodpovědná osoba Dodavatele;
sou částí akceptace milníku M2.3.2.RISPR je rovn ěž vypo řádání připomínky ID3 dle
bodu 6 ZP ID91.

Plnění dle písm. a) bodu 3 ZP 11394 ve form ě dodávky v systému RISPR, analýzy a
pracovního postupu pro specifikované funkcionality ve funk ční oblasti RISPR vč .
p řípadné integrace s funk ční oblastí RISRE a aktualizace specifikované dokumentace
ve funkční oblasti RISPR v č . integrace s funkční oblasti RISRE bude p ředáno a
p řevzato po úspěšném ověření výše uvedené dodávky funkčnosti v systému RISPR a
po potvrzeni správnosti a úplnosti analýzy a aktualizované dokumentace na základ ě
podpisu „P ředávacího protokolu" pověřenými zástupci (Vedoucími projektu) obou
smluvních stran po jeho schválení Ř ídícím výborem. „P ředávací protokol" bude
podkladem pro fakturaci.

Plnění dle písm. b) bodu 3 ZP 1094 bude p ředáno a převzato na základ ě akceptace
„Protokolu o ukon čení projektu". „Protokol o ukon čení projektu' bude podkladem pro
fakturaci."

Strana 13 ! celkem stran 35



2.4.6 V Č I. 7 se zněni odst. 7.7. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Seznam milník ů a platební kalendá ř jsou uvedeny dále:

Milnik

Logický
celek

(Release)
Fáze Subtáze Modul

Datum
dodání
milníku

Datum
akceptace

milníku

Datum
splatnosti

Část z ceny pln ě ni

(bez L>pF^ dle č l. 7.2
této Implementační
smlouvy vyplacená

v p ř ípad ě akceptace
milníku

1 Fl ! ! 24.2.2009 24.2.2009 17.3-2009 172,206,400 Kč
1 1 F2 1 1 17.7.2009 31.7.2009 21.6.2009 344,412,800 Kč

Fázování náběhu IISSP

M1.3.1 R1 F3 1 1 30.11.2009 30.11.2009 ' 21.12.2009 284,901,155 Kč

M1.4.1 R1 F4 1 1 31.12.2009 23.3.2010 13.4.2010 170,940,693 Kč
M1.5.1 Ri F5 1 1 31.3.2010 13.9.2010 4.10.2010 87,661,894 Kč

M2.3.1.MSGOV R2 F3 1 IvYSGOV 8.4.2010 31.1.201 1 WA WA

M2_4.1.MSGOV R2 F4 I MISGOV 29.4.2010 31.1.2011 WA WA

M2.5.1.MSGOV R2 F5 ! MSGOV 22.7.2010 31.1.2011 21.2.2011 32,728,568 Kč

M2.3.1.RISPR R2 F3 l RISPR 11.5.2012 18.5.2012
31.7.20121

30.11.2012'" 40,000,000 Kč

M2,32,W5PR R2 F3 II RISPR 30.11.2012 19.12.2012 091.20i3 49,000,000 Kč

M2.3.3.RISPR R2 F3 III. RISPR 3.8.2012 3.8.2012 WA WA

M2.4.1.RISPR R2 F4 L R1SPR 30.6.2012 30.6.2012 21.7.2012 10,000,000 Kč
M2-5.1_RISPR R2 F5 I. RISPR 30.11-2012 30.11_2012 21.12.2012 10,000,000 Kč

M3-3.1_R1SRE R3 F3 1.+11.+111.+N. RISRE 15.12.2011 15 - 122011 5.1.2012 74,250,000 Kč

M3.3.5.RISRL R3 F3 V. WERE 19.4.2013 19.4.2013 10.5.2013 8,250,000 Kč
M3_42.WSRE R3 F4 1.+11. RISRE 31.1.2012 31_1_2012 21.2.2012 10,395,000 Kč

M3.4.4.R1SRE R3 F4 11I.+N. WSRE 31.12.2012 31.12.2012 21-1.2013 26,400,000 Kč

M3.4.5.WSRE R3 F4 V_ WSRE 30.4.2013 30.4.2013 21.5.2013 1,155,000 Kč

M3.5.2.RISRE R3 F5 1.+11. WSRE 30_4_2012 30.4.2012 21.5.2012 3,777,750 Kč

M3_5_4.RISRE R3 F5 IIL+ě/. RISRE 31.3.2013 31.3.2013 21.4.2013 39,600,000 Kč

M3.5.5.WSRE R3 F5 V. RISRE 31.5.2013 31.5.2013 21.6_2013 1,732,500 Kč

M3.5.6.RISRE R3 F5 1A_ RISRE 30.6.2012 30.6.2012 21.7.2012 8,185,125 Kč
M3.5.7.RISRE R3 F5 I.+II. WSRL 30.11.2012 30.11.2012 21.12.2012 3,629,625 Kč

M5.3.1_ WW2 R5 F3 1. +EL+IIL +N. RISRE 30.4.2012 13.62012 4.7.2012 82,500,000 Kč

M5.4.1.R3SRF2 R5 F4 1.+11. RISRE 22.6.2012 22.6.2012 13.2_2012 28,050,000 Kč
M5.5.1.RISRE2 R5 F5 1.+II, RISRE 22.9.2012 22.9.2012 13.10.2012 42,075,000 Kč

Změnové požadavky na základ ě Dodatku č . 1 Smlouvy

1020 - Fázový náběh řešenE

IISSP 1 ! ! !

Mlnky ZP ID20 jsou

součástí milnikú Fázováni

náběhu USSR viz výše WA

21 821 714 Kč
Částka je již sou částí

milnkú FázovánE

náběhu IISSi''viz výše
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Zm ěnové požadavky na základě Dodatku č . 2 Smlouvy

Zniěnově požadavky, které
nejsou sou částí rrilnků Fázování
náběhu IISSP viz výše
(101 , ID2, ID4, ID5, ID5a, ID6, ID17,
ID18,ID19,ID22,ID23,ID24,ID25) ! ! 1 1 15.12.2010 31.1.2011 21.2.2011 42,791,935 Kč
1033 Uprava proces ů v RISPR a
RISRE v souvislosti s EDSISMVS
a čásiečnýmzp řesnění a
úpravou proces ů rozpoč továnt
a integraci EDSISMVS na úrovni
č iselnků 1 1 1 1

Mlníky ZPI033jsou
součástí minků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA

26 446 065 Kč
Částka je již součásti

nilniků Fázováni
náběhu IISSP viz výše

(na základě Dodatku č .
6 Smiouvy)

Zm ěnové požadavky na základ ě Dodatku C. 3 Smlouvy

Zniěnové požadavky, kterě
nejsou sou částí rrilníW Fázováni
náběhu IISSP viz výše
(ID27,ID28,ID31,ID32) I ! ! ! 31.3.2010 31.1.2011 21.2.2011 1,950,000 Kč

Zm ě nové požadavky na základ ě Dodatku č .4 Smlouvy
ID26 - Plánováni náklad ů a
výnosu SPO 1 1 ! 1

Nflnky ZP ID26 jsou
součástí niilnků Fázováni NIA

Tento ZP nerro žádný
dopad do ceny

Zrněnové požadavky, které
nejsou součáslí rrilnků Fázování
náběhu IISSP viz výše
(I037,ID38,ID40,1D41,1042,1D43) ! 1 ! I 31.3.2010 31.1.2011 21.22011 5,069,999 Kč

Zm ě nové požadavky na základ ě Dodatku č . 5 Smlouvy

	

AMID
Zněnově požadavky, které
nejsou sou částí milnkú Fázování
náběhu USSR viz výše
(ID34,ID45,ID46,ID48,ID50,ID59) 1 ! 1 ! 31.3.2010 31.1.2011 21.2.2011 10,262,663 Kč

Zm ě nové požadavky na základě Dodatku č .6 Smlouvy

D44 - Souhrn změnových
požadavků RISPR ! 1 1 1

lanky ZP ID44 jsou
součásti milnků Fázováni

náběhu IISSP viz výše N/A

11 781 883 Kč
Částka je již sou části

milníků Fázování
náběhu IISSP viz výše

D47 - EDSISMVS - Autormtícká
rozhraní 1 1 1 1

Milníky ZP ID47 jsou
součástí rrilnků Fázování

náběhu IISSP viz výše N(A

3 334 920 KČ
Částka je již součástí

rrilniků Fázování
náběhu IISSP viz výše

1051 - Konsolidace - změna
termín ů realizace v rámci R2 1 1

31.1.2011 31_1_2011 21.2.2011' 600,000 Kč

NIA NIA NIA

Plněni odpovídající
částce ve výši

215.370 Kč bylo
zrušeno ZP ID93 v

rámci Dodatku č . 15
Smlouvy

D52 - Posun termínu školeni
testeru a klíčových uživatel ů
MISGOV na žádost Ú řadu vlády ! 1 1 1

Milnky ZP 1052 jsou
součástí ntilnků Fázováni

náběhu IISSP viz výše NIA
Tento ZP nemá žádný

dopad do ceny
ID53 - Posun realizace A-
hlavičky, simulací ROP a další
změny řešeni RISRE 1 1 I I

IVllníky ZP tD53 jsou
součásti milnků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA

Tento ZP nerré žádný
dopad do ceny

ID54 - Změny řešení RISPR
realizované na front-endu v
rámci globální vě ty 1 1 1

	

_ 1

fvflnky ZP ID54 jsou
součástí milnků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA
Tento ZP non-6 žádný

dopad do ceny
1055 - Optimalizace výkonnosti
řešení RISPR na front-endu a
back-endu ! ! ! 1

Mlnky ZP 1055 jsou
součástí rrilnků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA
Tento ZPnemá žádný

dopad do ceny
ID58 - Ú řad vlády - řešeni
Správy uživatel ů I ! ! 1 30.4.2011 30.4.2011 21.5.2011 263,000 Kč
IC60 - Hromadná registrace
ZOINZO pro kraje 1 ! ! 1 30.4.2011 30.4.2011 21.5.2011 2,686,830 Kč
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1E64 - V stupni obrazovka
Portálu pro potvrzení souhlasu s
lioenčnimi podmínkam 1 ! ! ! 30.4.2011 30.4.2011 21.5.2011 496,909 Kč
ID67 - Úpravy a rozší ření
MSGOV po GO-Live 1 ! 1 ! 30.4.2011 30.4.2011 21.5.2011 377,678 Kč
ID68 - Duplicity ve správě
uživatelů RISRE 1 / / /

Mlnky ZP 1068 jsou
součásti rrilnků Fázování N/A

Tento ZP nerré žádný
dopad do ceny

ID72 - Posun termínu M2.3.1.

GUS - konsolidace ! I I ! NIA NIA NIA

Plnění odpovídající
částce ve výši

409.399 Kč bylo
zrušeno ZP ID93 v

rámci Dodatku č . 15
Smlouvy

ID73 - Změna rozsahu a
harmonogramu náběhu
funkčnosti RIS /

Mlnky ZP ID73 jsou
součástí milnků Fázování

náběhu IISSP viz výše N/A

- 184 166 989 Kč
Částka je již sou částí

milnků Fázováni
náběhu IISSP viz výše

Zm ěnové požadavky na základě Dodatku č . 7 Smlouvy

ID75 - Změna rozsahu a
harrmnogramu náběhu
funkčnosti RISPR 1 1

Mlnky ZP ID75 jsou
součástí rrilnků Fázováni

náběhu IISSP viz výše N/A

50 000 000 Kč
Částka je již součásti

rrilnků Fázování
náběhu IISSP viz výše

Zm ěnové požadavky na základě Dodatku č . 9 Smlouvy

ID77 - Sloučení Pilotnich
inplementací do jediného
Rlotnho provozu RISRE,
zahrnuti kapitoly Mnisterstvo
průmyslu a obchodu ČR do
tohoto Pflotnho provozu a
související změna
harmonogramu projektu ! / I 1

Mlnky ZP I077 jsou
součástí rrilnků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u rrilnků
Fázováni náběhu IISSP

viz výše

ID78 - Vyč lenění realizace části
dodávky ve funění oblasti RISPR
pro p ř ípravu SR pro rok 2014 a
její za řazeni do
implementace v rámci nových
rrilnků projektu IISSP r l ! 1

Mlnky ZP ID78 jsou
součásti rrilnků Fázování

náběhu IISSP viz výše WA

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u rrilnkú
Fázování náběhu IISSP

viz výše

ID79 - Vyč lenění realizace části
dodávky ve funěni oblasti RISPR
pro p ř ípravu SR pro rok 2014 do
Smouvy o podpo ře I 1 1 1

Mlnky ZP ID79 jsou
součástí rrilnků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA

Tento ZP neně
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u rrilnků
Fázování náběhu IISSP

viz výše

Zm ěnové požadavky na základě Dodatku Č . 10 Smlouvy
ID80 - Posun termřnu ukončení
faze 3 projektu ve funkční
oblasti RISRE-ROP, posun
termínu ukončení fází 3, 4 a 5
projektu ve funkční oblasti RISRE
PS, posun dodávky funkcionality
Simulace ROP a varianty aktivní
komunikace mezi RISRE a
EDSISh VS 1 ! ! I

Mlnky ZP ID80 jsou
součástí rrilnků Fázování

náběhu 9SSPviz výše NA

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u rrilnků
Fázování náběhu IISSP

viz výše

ID81 - Návrh nově verze
Caového konceptu školeni 1 ! ! !

Mlnky ZP ID61 jsou
součásti milnků Fázováni

náběhu IISSP viz výše NA

Tento ZP nemá žádný
dopad do ceny

ID82 - Rozšířeni ve funkční
oblasti MS pro RIS zahrnující
reporty pro kontrolu souladu dat
a pro p řehled plněni závazných
ukazatelů pro Kapitoly a
související úprava
harmonogramu a rrilnk ů projektu 1 1 ! !

Mlnky ZP ID82 jsou
součásti rrilnkú Fázování

náběhu IISSP viz výše N/A

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u rrilnků
Fázováni náběhu IISSP

viz výše
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Zm ěnové požadavky na základ ě Dodatku č . 11 Smlouvy
IDa3 - Posun termnů zahájeni a
ukončeni F4 a F5 ve funkční
oblasti RISRE-ROP, posun
termínů pro aktualizaci
Funkčních specifikací a termnů
dokončeni některých
projektových dokument ů
(srrfuvních výstupů) v dalších
fázích projektu funkční oblasti
RIS, ARCH, TECH 1 1 ! 1

Mlnky ZP ID83 jsou
součástí rrilnků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA
Tento ZP nemá žádný

dopad do ceny
I1384 - Změny term nu schválení
dokumentů FS Centrální správa
uživatel ů`, Detailní autorizač ní
koncept a FS .Správa subjektů
IISSP' a stanoveni termín ů testů
funkčnosti v oblasti Správy
uživatele ! 1 I 1

Mimiky ZP ID84 jsou
součásti Minků Fázováni

náběhu IISSP viz výše N/A
Tento ZP nemá žádný

dopad do ceny
1D85 - Vytvo řeni nové Funkční
specifikace, Správa
zpracovatelů a zástupnosti
RISK` a stanovení
harmonogramu implementace
této funkcionality 1 1 1 I

M finky ZP ID85 jsou
součásti milnkú Fázováni

náběhu IISSP viz výše NIA
Tento ZP nerrrá žádný

dopad do ceny
1086 - Změny funkčnosti ve
funkč ní oblasti RISRE-ROP
vyptývajícíz p ř ipomínek
vznesených v rámci
integračních test ů funkční
oblasti RISRE-ROP I I 1 1

Mlnky ZP ID86 jsou
součástí minků Fázování

náběhu IISSP viz výše NIA

Tento ZP nerrg žádný
dopad do ceny

Zm ěnové požadavky na základ ě Dodatku č . 13 Smlouvy
1087 - Vyč leněni realizace části
dodávky ve funkční oblasti
RISPR pro p řípravu SR na rok
2013 a její za řazení do
implementace v rámci stávajících
č i nových rolníků projektu IISSP
pro realizaci SR na rok 2013
(tzv Funkční p ř írůstek 1 a
Funkční p ř írů stek 2) a pro
p ř ípravu SR na rok 2014 (tzv.
Funkční p ř írůstek 3) 1 I 1 1

Mlnky ZP ID87 jsou
součásti mimiků Fázováni

náběhu IISSP viz výše NIA

Tento ZP nerre
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u mintků
Fázováni náběhu IISSP

viz výše
1088 - Změna seznarnu Kapitol
účastnících se Pilotnho provozu
a Roll-outu RISRE zm ěny
harmonogramu pro Release 3 ve
funkční oblasti RISRE-ROP,
odklad vypo řádáni některých
p ř iponinek v oblasti RISRE-ROP
po ukončeni F5 RISRE-ROP,
změna harrrnnograrru pro
Release 5 vo funkční oblasti
RISRE-PS, odklad vypo řádání
některých p řipomínek v oblasti
RISRE-PS po ukončeni F3 RISRE
PS 1 1 1 1

Uniky ZP ID88 jsou
součástí rolníků Fázováni

náběhu IISSP viz výše NIA

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u rrilnků
Fázování náběhu IISSP

viz výše
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Zm ěnové požadavky na základ ě Dodatku č . 14 Smlouvy

ID89 - Rozší ření dodávky ve
funkční oblasti RISPR pro
př ípravu SR na rok 2013 i pro
p ř ípravu SR na rok 2014 v rámci
existujících rrilnků ve funkční
oblasti RISPR, za řazení části
rozší řené dodávky ve funkč ní
oblasti RISPR do nového rrílnku
pro p ř ípravu SR na rok 2013
(tzv. Funkční p ř írůstek 2.1),
změny v termínech dodávky
některých smluvních výstup ů a
změny v termínech dodávky ve
funkční oblasti MS pro RIS ! 1 1 1

Mloky ZP 11389 jsou
součástí MInků Fázováni

náběhu IISSP viz výše WA

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze mění

částky u minků
Fázováni náběhu IISSP

viz výše

ID90 - Posun termínu ukon čeni
Fáze č . 4 a Faze č . 5 ve funkčni
oblasti RISRE-PS (Pllotní
provoz), posun terrmiu
dokončeni Dokumentace
nastaveni SW produktu a
Dokumentace rozšířeni
standardní funkcionality SW
produktu (Technické specifikace
rozšíření a moďifikac^) pro
funkcionalitu Simulace ROPa
posun term řnu pro aktualizaci
Funkční specifikace Simulace
ROP` 1 I ! 1

Mlnky ZP ID90 jsou
souč ástí minků Fázováni

náběhu IISSP viz výše WA

Tento ZP nenti3 žádný
dopad do ceny

Zm ěnové požadavky na základě Dodatku č. 15 Smlouvy
ID91 - Redefinice rozsahu
dodávané funkcionality v rámci
Funkčního p ř írůstku 2 a
Funkčnho př írůstku 3 ve funkční
oblasti RISPR v četně integrace s
funkční oblastí RISREa
souvisejícho řešení ve funkční
oblasti RISRE ! ! I t

Mlnky ZP ID91 jsou
součásti rrilnků Fázování

náběhu ISSP viz výše WA

Tento ZP nemá
celkově žádný dopad
do ceny, pouze měn ř

částky u rrilnků
Fázováni náběhu IISSP

viz výše
1092 - Změny v harmonogramu a
rozsahu implementace ve
funkční oblasti RISRE a v
harrnonograr u dodávky ve
funkční oblasti MS pro RIS ! ! t I

lanky ZP ID92 jsou
součásti mloků Fázováni

náběhu ISSP viz výše NA
Tento ZP nemá žádný

dopad do ceny
ID93 - Přesun finančnho plněni
za sniženi rozsahu dodávky ve
funkční oblasti CÚS -
Konsolidace z Inplementační
smlouvy do služeb funkčni a
technické podpory v rámci
Servisní smlouvy I ! 1 !

Mloky ZP 1093 jsou
součásti rrilnků Fázováni

náběhu ISSP viz výše WA

- 2 874 297 Kč
Částka je již součásti

rrilnků Fázověn ř
náběhu IISSP viz výše

Zm ěnové požadavky na základě Dodatku C. 16 Smlouvy

ID94 - Snižení rozsahu
dodávané funkcionality ve
funkční oblasti RISPR včetně
integrace s funkční oblastí
RISRE a souvisejicho řešení ve
funkční oblasti RISRE 1 1 ! I

31.5.2013 31.5.2013 21.6.2013 60,000,000 Kč

Mloky
součástí milnků

náběhu IISSP

ZP ID94 jsou
Fázováni
viz výše WA

- 117 181 555 Kč
Částka je již součásti

mloků Fázováni
náběhu IISSP viz výše

ID95 - Změny v harmonogramu
implementace ve funkč ní oblasti
RISRE I ! I !

Mlnky ZP 1095 jsou
součásti rrilniků Fázováni

náběhu OSSP viz výše WA

Tento ZP nemá žádný
dopad do ceny
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Pozn.

Tuuným písmem jsou oznaoeny finanoní oástky všech milníku a zm ěnových požadavku,
jejichž pln ění je pnedmotem samostatné akceptace. Souoet t ěchto oástek odpovídá
celkové cenu plnoní dle této Implementaoní smlouvy.

* Faktura za část plnění dle zm ěnového požadavku 1051 ve výši 600.000 K č bez DPH
bude MF zaplacena na základ ě schválení změnového požadavku 1072 v souladu s
rozhodnutím oídícího výboru projektu IISSP z bodu 2. na jednání dne 31.1.2011.

** Faktura za milník M2.3.1.RISPR v celkové výši 40.000.000 K č bez DPH bude MF
zaplacena ve 2 splátkách:

• ve výši 22.940.189 Kč bez DPH ke dni 31.7.2012, z čehož bude vypo řádána záloha č . 1
ve výši 14.940.189 K č bez DPH, v souladu s rozhodnutím p ídícího výboru projektu IISSP
z bodu 3. na jednání dne 20.7.2012,

• ve výši 17.059.811 Ko bez DPH ke dni 30.11.2012, v souladu s rozhodnutím p ídícího
výboru projektu IISSP z bodu 8. na jednání dne 23.10.2012."

2.4.7 V Č I. 8 se znění odst. 8.2. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Dodavatel odpovídá za Vady, které má p ředmět plnění v době jeho p ředání MF, nebo
které se projeví ve Dodavatelem poskytnuté záru ční době .

V p řípadě , že dochází k postupnému náb ěhu jednotlivých částí plnění, tyto části jsou
oddělitelné a jsou užívány od okamžiku jejich p ředání, je záruční doba poskytována a
začíná běžet pro každou p ředanou dílč í část plnění dnem podpisu Protokolu o
p řipravenosti na zahájení produktivního provozu oprávn ěnými zástupci obou smluvních
stran.

V p řípadě , že dochází k postupnému náb ěhu jednotlivých částí plnění, tyto části jsou
neoddě litelné a jsou dodávány ve více Funk čních p ř írůstcích (dále také "FP" s jejich
označením v časovém harmonogramu provedení Díla dle P řílohy č . 2.3 této
Implementační smlouvy), je záruční doba poskytována a zač íná běžet pro každou
p ředanou dílč í část plnění dnem podpisu Protokolu o p řipravenosti na zahájení
produktivního provozu oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran a souhrnně pro
všechny části plnění dodaného ve všech Funk čních p ř írůstcích dnem podpisu Protokolu
o p řipravenosti na zahájení produktivního provozu týkajícího se posledního z těchto
Funkčních p ř írůstků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Záruka na plnění dle změnových požadavk ů , jejichž pln ění není sou částí žádného
milníku, zač íná běžet ode dne následujícího po jejich akceptaci.

Záruční doba kon čí za 24 měsíců od data podpisu p říslušného Protokolu o p řipravenosti
na zahájení produktivního provozu č i od data podpisu p říslušného protokolu o akceptaci
změnového požadavku.

První výjimku p ředstavuje funkcionalita MISGOV nabíhající do produktivního provozu v
rámci Releasu 2. Záruka na toto pln ění zač íná běžet ode dne 17.5.2010 a je
poskytována po dobu 24 m ěsíců .

Druhou výjimku p ředstavuje záruční doba pro funkční oblast RISRE-ROP, která je
poskytována zvlášť pro každou p ředanou díl č í část plnění a zač íná běžet dnem podpisu
„Protokolu o p řipravenosti na zahájení produktivního provozu" vzhledem k prvnímu
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milníku Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP (milník M3.5.2.RISRE), dnem podpisu
„Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.6.RISRE" vzhledem k druhému milníku
Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP (milník M3.5.6.RISRE) a dnem podpisu
„Akceptačního protokolu o dosažení milníku M3.5.7.RISRE" vzhledem k t řetímu milníku
Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP (milník M3.5.7.RISRE). V p řípadě pozd ější zm ěny
funkcionality na již p ředanou díl č í část plnění začne běžet záruční doba až od data této
změny, nejpozd ěji však od data podpisu „Akcepta čního protokolu o dosažení milníku
M3.5.7.RISRE". Záru ční doba na všechna plnění tomto odstavci je poskytována vždy po
dobu 24 měsíců .

T řetí výjimku p ředstavuje záru ční doba pro FP2.1 ve funk ční oblasti RISPR, která za č íná
běžet ode dne 6.8.2012 (milník M2.3.3.RISPR) a je poskytována po dobu 24 m ěsíců a
záruční doba pro FP2 ve funkční oblasti RISPR, která za č íná běžet ode dne 17.12.2012
(milník M2.3.2.RISPR) a je poskytována po dobu 24 m ěsíc ů .

Čtvrtou výjimku p ředstavuje záruka na vady, které jsou zap ř í č iněny chybami vzniklými na
úrovni integrace mezi jednotlivými funkcionalitami IISSP Záru ční doba na tyto vady bude
konč it 24 měsíců od data podpisu Protokolu o p ř ipravenosti na zahájení produktivního
provozu posledního díl č ího plnění, které p řechází v rámci projektu podle Smlouvy do
produktivního provozu a sou časně obsahuje integrovanou funkcionalitu.

Pátou výjimku p ředstavuje záruka na vady související s pln ěním k ukončení projektu dle
písm. a) bodu 3 ZP ID94 a dle písm. b) bodu 3 ZP ID94, která za č íná běžet ode dne
1.6.2013 a je poskytována po dobu 24 m ěsíců .

Všech pět výjimek vychází ze zn ění harmonogramu uvedeného v P říloze č . 2.3 této
Implementační smlouvy.

Pokud nedošlo k podpisu p říslušného Protokolu o p ř ipravenosti na zahájení
produktivního provozu, p říslušného Akcepta čního protokolu o dosažení milníku v p řípad ě
druhého a t řetího milníku Fáze 5 ve funkční oblasti RISRE-ROP, p říslušného protokolu o
akceptaci zm ěnového požadavku, „P ředávacího protokolu" na pln ění dle písm. a) bodu 3
zm ěnového požadavku ID94" anebo "Protokolu o ukon čení projektu" na pln ění dle písm.
b) bodu 3 ZP I094, a to bezd ůvodně po marné výzvě MF Dodavatelem, po č íná záru ční
doba běžet dnem kdy Dodavatel vznesl požadavek tento protokol podepsat, p řípadně
dnem, kdy se dílč í část plnění považuje za řádně ukon čenou dle odst. 6.5. této
Implementační smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane d říve."

2.4.8 V Č I. 12 se znění odst. 12.3. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Dodavatel je povinen zaplatit MF smluvní pokuty za nedodržení následujících termín ů a
lh ů t v těchto výších:

Porušení smluvní povinnosti Jednotka
smluvní pokuty

Výše smluvní pokuty

nedodržení termínu zahájení
produktivního provozu (Fáze 5)
p říslušného modulu, resp.
nedodržení termínu zahájení
produktivního provozu
vztahujícímu se k mílníku
M2.3.2.RISPR

Kčlden 0,05% z ceny
p ř íslušného milníku

modulu (cena Fází 3-5
daného modulu, resp.
cena M2.3.2.RISPR)

podle této
Implementační smlouvy
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Porušení smluvní povinnosti
Jednotka

smluvní pokuty
Výše smluvní pokuty

nedodržení lh ůty na zahájení
odstra ňování Vady „Vysoké" (za
každý případ)

Kčlhodina 15 000,-

nedodržení lh ůty na zahájení
odstraňování Vady „St ředni" (za
každý p řípad)

Kčlhodina 7 500,-

nedodržení lh ůty na zahájení
odstra ňování Vady „Nizké" (za
každý případ)

K6/den 2 000,-

Vady jsou definovány p řílohou č . 2.5 této smlouvy.
Dny a hodiny uvedené v jednotkách smluvních pokut jsou myšleny jako pracovní dny a
pracovní hodiny."

5. P říloha č . 2.2 Implementační smlouvy se m ění následovně :

V Č l. 14 se znění tučným písmem označené hlavi čky posledního bloku v odst. 14.1. nahrazuje
následujícím textem a nově zní: „Akceptace protokolu o ukon čení projektu (na konci celého
projektu)."

6. P ř íloha č . 2.3 implementační smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje
a nově zní:

„Časový harmonogram provedeni Dila
Projektový plán se opírá o metodologii Dodavatele Ascendant SAP TM jako o nástroj efektivního
řízení implementace SAP projektů .

Navržený projektový plán je č leněn dle několika hledisek:

• release, fází a subfází projektu;

• oblastí implementace a funkčních oblastí (modul ů);

a obsahuje informace o:

▪ začátcích a koncích release, fází a subfází projektu;

• platebních milnících.

V projektovém plánu je uvedeno zahájení projektu 22.11.2008 a ukon čení projektu včetně
zvýšené podpory v rozsahu 3 m ěsíců v termínu 31.5.2013.

Po ukončení zvýšené podpory bude probíhat odstra ňováni p řípadných vad dle č l. 8 této
Implementa ční smlouvy, a to až do 31.5.2015 dle podmínek popsaných v P říloze č . 2.5.
Implementační smlouvy „Vady Dila a jejich odstra ňování".
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Smluvní harmonogram projektu IISSP:

Task
Number

Task Name Start

	

Finish

	

Tue 23,12.08

	

Thu 19.9.13

	

Tue 23.12.08

	

Thu 19.9.13

	

Tue 23.12.08

	

Thu 19.9.13

	

Tue 23.12.08

	

Tue 23.12.08

	

Tue 23.12.08

	

Tue 24.2.09

	

Tue 24.2.09

	

Tue 24.2.09

	

Wed 21.1.09

	

Fri 15.5.09

	

Fri 31.7.09

	

Fri 31.7.09

	

Fri 31.7.09

	

Wed 31.3.10

	

Fri 31.7.09

	

Mon 30.11.09

	

Mon 14.9-09

	

Mon 14.9.09

	

Mon 30.11_09

	

Mon 30 11.09

	

Wed 2.12.09

	

Thu 31.12.09

	

Wed 2.12.09

	

Wed 2.12.09

	

Wed 912 09

	

Wed 9.12.09

	

Mon 28 12.09

	

Mon 28.12.09

	

Fri 1.1.10

	

Wed 31.3.10

	

Fri 1.1.10

	

Fri 1.1.10

	

Wed 31.3.10

	

Wed 31.3.10

	

Mon 3.8.09

	

Wed 19.12.12

	

Mon 3.8.09

	

Wed 19.12.12

	

Mon 3.8.09

	

Thu 8.4.10

	

Mon 3.8.09

	

Thu 8.4.10

	

Thu8410

	

Thu8410

	

Wed 16.3.11

	

Wed 19.12.12

	

Wed 16.3.11

	

Fri 11.5.12

	

Fri 18.5 12

	

Fri 18.5.12

	

Mon 28.5.12

	

Fri 3.8.12

	

Fri 3.8.12

	

Fri 3.8.12

	

Mon 16.4.12

	

Wed 19.12.12

	

Wed 19.12 12

	

Wed 19 12.12

	

Mon 3.8.09

	

Mon 31.1.11

	

Mon 3.8.09

	

Mon 31.1.11

	

Mon 31 1 11

	

Mon 31 1.11

	

Fri 9.4.10

	

Sat 30.6.12

	

Fri 9.4.10

	

Thu 29.4.10

	

Fri 9.4.10

	

Thu 29.4.10

	

Thu 29.4 10

	

Thu 29.4 10

	

Mon 2.4.12

	

Sat 30.6.12

	

Mon 2.4.12

	

Sat 30.6.12

	

Sat30.612

	

Sat30612

	

Fri 30.4.10

	

Fri 30.11.12

	

Fri 30.4.10

	

Thu 22.7.10

	

Fri 30.4.10

	

Thu 22.7.10

	

Fri 30.4.10

	

Fri 30.4.10

	

Thu 22.7.10

	

Thu 22.7.10

	

Mon 2.7.12

	

Mon 17.12.12

	

Mon 2.7.12

	

Mon 17.12.12

	

Mon 2.7.12

	

Mon 2.7.12

	

Fri 30.11 12

	

Fri 30 11.12

	

Mon 6.8.12

	

Mon 6.8.12

	

Mon 6812

	

Mon 6.8.12

1

	

Projekt implementace systému
2

	

Projektové řízení
3

	

Milníky, výstupy a fáze projektu
4

	

ZAHÁJENÍ PROJEKTU
5

	

Fáze 1 - P řiprava projektu
6

	

Akceptace dokumentu Definice projektu
7

	

Fáze 2 - Realiza ční koncept
8

	

Akceptace dokumentu Cílový koncept
9

	

Release 1
10

	

Fáze 3 -Vytvo řeni funkčního prototypu (milník M1.3.1)

11

	

Zaháleni integra čnich testu
12

	

Akceptace řešeni
13

	

Fáze 4 - P řiprava produktivního provozu (milník M1.4.1)

14

	

Zahájeni školeni koncových uživatelů
15

	

Go - no go decision

16

	

Akceptace Protokolu o p řipravenosti na zahájeni produktivniho provozu
Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora) Imilník

17

	

M1.5.1)

18

	

Zahájeni produktivního provozu
19

	

Ukončeni podpory produktivniho provozu
20

	

Release 2
21

	

Fáze 3 - Vytvo řeni funkčního prototypu
22

	

MISGOV
23

	

Subfáze 1 - MISGOV 'milnik M2.3.1.MISGOV)
24

	

Akceptace řešeni iv1ISGOV
25

	

RISPR
26

	

Subfáze 1 -RISPR (FP1) (rnilnik M2.3.1.RISPR)
27

	

Akceptace řešeni RISPR (FP1)
28

	

Subfáze 3- RISPR (FP2.1) (milník M2.3.3.RISPR)

29

	

Akceptace řešeni RISPR (FP2.1)
30

	

Subfáze 2- RISPR (FP2) (milnik M2.3.2.RISPR)
31

	

Akceptace řešeni RISPR (FP2)
32

	

CUS
33

	

CUS (ZP ID51)
34

	

Akceptace řešení CUS (ZP ID51)
35

	

Fáze 4 - P říprava produktivního provozu
36

	

MISGOV
37

	

Subfáze 1 - MISGOV (milník M2.4.1.MISGOV)
38

	

P ř ipravenost na zahájeni produktivního provozu MISGOV
39

	

RISPR
40

	

Subfáze 1 - RISPR (FP1) (milnik M2.4.1.RISPR)
41

	

P ř ipravenost na zahájeni produktivniho provozu RISPR {FP1
42

	

Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora)
43

	

MISGOV
44

	

Subfáze 1 - MISGOV (milník M2.3.1.MISGOV)
45

	

Zahájeni produktivniho provozu MISGOV
46

	

Ukon čeni podpory produktivniho provozu MISGOV
47

	

RISPR
48

	

Subfáze 1 - RISPR (FP1) (milník M2.5.1.RISPR)

49

	

Zahájeni produktivniho provozu RISPR (FP1)
50

	

Ukon čeni podpory produktivního provozu RISPR (FP1)
51

	

RISPR (FP2.1)
52

	

Zahájeni produktivního provozu RISPR IFP2.1)
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53 RISPR (FP2) Mon 17.12.12 Mon 17.12.12

54 Zahajeni produktivniho provozu RISPR (FP2) Mon 17 12 12 Mon 17 12.12
55 Release 3 Tue 1.2.11 Fri 31.5.13
56 Fáze 3 - Vytvo ření funkčního prototypu Tue 1.2.11 Fri 19.4.13
57 RISRE Tue 1.2.11 Thu 15.12.11

58 Subfáze 1+2+3+4 - RISRE-ROP (Pilotní provoz) (milník M3.3.1.RISREI Tue 1.2.11 Thu 15.12.11
59 Akceptace řešeni RISRE-ROP (Pitotní provoz) Thu 15.12.11 Thu 15 12.11

Subfáze 5- RISRE-ROP (Simulace ROP a rozší ření Pasivní varianty komunikace
Tue 1.3.11 Fri 19.4.1360 RISRE s EDSISMVS) i n•.:n^ v.,.; ; ;;i _,RL;

Akceptace řešeni RISRE-ROP (Simulace ROP a rozší ření Pasivní varianty
Fri 19.4.13 Fri 19.4_1361 komunikace RISRE s EDSISMVS)

62 Fáze 4 - P říprava produktivniho provozu Fri 16.12.11 Tue 30.4.13
63 RISRE Fri 16.12.11 Tue 30.4.13

Subfáze 1+2 - RISRE-ROP (Pilotní provoz) vč . 1. části plněni v oblasti implementace
Fri 16.12.11 Tue 31.1.1264 MIS pro RIS dle ZP 1D82 imilr, k íM3 4 2.RISRE)

65 P ř ipravenost na produktivní provoz RISRE-ROP (Pilotní provoz) Tue 31.1.12 Tue 31.1.12
Subfáze 5 - RISRE-ROP (Simulace ROP a rozší řeni Pasivní varianty komunikace

Mon 22.4.13 Tue 30.4.1366 RISRE s EDSISMVS) (,nilnik M3.4.5.RiSRE)

P ř ipravenost na produktivni provoz RISRE-ROP (Simulace ROP a rozší ření Pasivní
Tue 30 4.13 Tue 30.4.1367 varianty komunikace RISRE s EDSISMVS)

68 Subfáze 3+4- RISRE (Roll-out) ( milnik M3.4.4.RISRE) Fri 1.6.12 Mon 31_12.12

69

_

P řipravenost na produktivni provoz RISRE (Roll-out) Mon 31.12.12 Mon 31.12.12
70 Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora) Wed 1.2.12 Fri 31.5.13
71 RISRE Wed 1.2.12 Fri 31.5.13

Subfáze 1+2 - RISRE-ROP (Pilotní provoz) vč . 2. části plnění v oblasti implementace
Wed 1.2.12 Mon 30.4.1272 MIS pro RIS dle ZP ID82 (milnik M3.5.2.RISRE)

73 Zahájeni produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotni provoz)

	

_ Wed 1.2.12 Wed 1.2.12
74 Ukon čeni podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz) Mon 30.4.12 Mon 30 4.12

75 Subfáze 1+2 - RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozší ření č . 1

	

milník M3.5.6.RISRE) Tue 1.5.12 Sat 30.6.12
76 Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozší řeni č 1 Tue 1.5.12 Tue 9.5.12
77 Ukon čeni podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotní provoz) - rozší řeni č . 1 Sat 30.6.12 Sat 30.6.12

76 Subfáze 1+2 - RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozši ření Č . 2 {milník M3.5.7.RISRE) Mon 2.7.12 Fri 30.11.12

79 Zahájení produktivního provozu RISRE-ROP (Pilotni provoz) - rozší řeni Č . 2 Mon 2.7.12 Mon 2.7.12
80 Ukončeni podpory produktivniho provozu R€SRE-ROP (Pilotní provoz) - rozší ření Č . 2

Subfáze 5 - RISRE-ROP (Simulace ROP a rozši řeni Pasivní varianty komunikace
Fri 30.11.12 Fri 30.11.12

RISRE s EDSISMVS) vč . 3. části plnění v oblasti implementace MIS pro RIS dle Thu 2.5.13 Fri 31.5.13
81 ZP ID82 u tiln,h iv,;i 5.5.RISRE)

Zahájeni produktivniho provozu RISRE-ROP (Simulace ROP a rozší ření Pasivní
Thu 2.5.13 Thu 2.5.1382 varianty komunikace RISRE s EDSISMVS)

Ukončení podpory produktivního provozu RISRE-ROP (Simulace ROP a rozší řeni
Fri 31.5.13 Fri 31.5.1383 Pasivni varianty komunikace RISRE s EDSISMVS)

84 Subfáze 3+4 - RISRE (Roll-out) (milnik M3.5.4.RISRE) Tue 1.1.13 Sun 31.3.13
85 Zahájení produktivniho provozu RISRE (Roll-out) Tue 1.1.13 Tue 1.1.13
86 Ukončeni podpory produktivniho provozu RISRE (Roll-out) Sun 31.3.13 Sun 31.3.13
87 Release 5 Fri 1.4.11 Sat 22.9.12
88 Fáze 3 - Vytvo řeni funkčního prototypu Fri 1.4.11 Wed 13.6.12

89 RISRE2 Fri 1.4.11 Wed 13.6.12
90 Subfáze 1+2+3+4 - RISRE-PS (Pilotní provoz) (milník M5.3.1.RISRE2) Fri 1.4.11 Mon 30.4.12

91 Akceptace řešeni RISRE-PS (Pilotni provoz) Wed 13.6 12 Wed 13.6.12
92 Fáze 4 - P říprava produktivního provozu Thu 14.6.12 Fri 22.6.12
93 RISRE2 Thu 14.6.12 Fri 22.6.12

94 Subfáze 1+2- RISRE-PS (Pilotní provoz) (milnik M5.4.1 RISRE2) Thu 14.6.12 Fri 22.6.12

P ř ipravenost na zahájeni produktivniho provozu RISRE-PS (Pilotní
Fri 22.6.12 Fri 22.6.1295 provoz)

96 Fáze 5 - Podpora produktivního provozu (Produktivní provoz a podpora) Mon 25.6.12 Sat 22.9.12
97 RISRE2 Mon 25.6.12 Sat 22.9.12
98 Subfáze 1+2 - RISRE-PS (Pilotní provoz) (milník M5.5.1 RISRE2) Mon 25.6.12 Sat 22.9.12
99 Zahájeni produktivniho provozu RISRE-PS (Pilotní provoz) Mon 25.6.12 Mon 25.6.12

100 Ukon čení podpory produktivniho provozu RISRE-PS (Pilotní provoz) Sat 22.9.12 Sat 22.9.12

Strana 23 1 celkem stran 35



101 Změnové požadavky s fin. částkou mimo milníky Mon 31.1.11 Fri 31.5.13
102 Akceptace ZP dle Dodatku č 2 ke Smlouvé (ID1.ID2.ID41D5.ID5a.ID6. ID17.ID18. Mon 31 1 11 Mon 31.1.11I D19.1 D22.ID23.ID24.1 D25)
103 Akceptace ZP dle Dodatku č 3 ke Smlouv ě (ID27.ID28.JD31.1D32) Mon 31.1.11 Mon 31-1-11
104 Akceptace ZP die Dodatku č . 4 ke Smlouvě (ID37.1038.ID40.ID41.ID42.ID43) Mon 31.1.11 Mon 31.1-11
105 Akceptace ZP dle Dodatku č . 5 ke Smlouvě (ID34.1045.ID46.1D48.ID50_ID59) Mon 31.1 11 Mon 31.1.11
106 Akceptace ZP die Dodatku č 6 ke Smlouvě (D51) Mon 31.1.11 Mon 31.1.11
107 Akceptace ZP dle Dodatku č 6 ke Smlouvě (ID58.ID60.ID64.ID67) Sat 30.4.11 Sat 30.4.11
108 Akceptace ZP dle Dodatku č . 16 ke Smlouvě - P ředávati protokol die ZP ID94 Fri 31.5.13 Fri 31.5.13
109 Akceptace ZP dle Dodatku č . 16 ke Smlouvé - Protokol o ukončeni projektu dle ZP Fri 31.5.13 Fri 31 5 13ID94
110 UKONČ ENÍ PROJEKTU Fri 31.5.13 Fri 31.5.13

Pozn. Release 4 zahrnující milníky M4.3.1.RISPR2, M4.4.1.RISPR2 a M4.5.1.RISPR2 byl
zrušen ZP ID94 v rámci Dodatku č . 16 Smlouvy."

7. P říloha č . 2.10 Implementační smlouvy se v celém rozsahu
nahrazuje a nově zni:

„Změny Cílového konceptu v četně Výstup ů z detailní analýzy (Funkční
specifikace)
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Zapracování p ř ipomínek do dodatk ů Cílového konceptu:

P řipomínka Zpracov
al tým

Isu litým

Název dokumentu

ID1

	

-

	

P ř ipomínky
ID87,

	

1091,

	

1095,
ID98, 10101, 10107

RISPR DV IISSP_F3_RISPR_20090821_001_DodatekCK
1.doc

ID1 - P ř ipomínky ID
166, 167, 168

RISRE DV_IISSP_F3_ RISRE_ 20090821_ 001_ Dodatek
CK 1.doc

ID 2 RISRE DV IISSP_ F3RISRE20090821_ 001_ Dodatek
_CK 2.doc

1013 ARCH DV_IISSP_F3ARCH20090821 001 Dodatek
CK.doc

Korekce textu CK
TEST s ohledem na
p ř ipomínku ID13

TEST DV_IISSP_F3_TEST_20090821_001_Dodatek
CK.doc

Korekce textu CK
SKOL s ohledem na
p ř ipomínku 1013

SKOL DV_IISSPF3
CK.doc

SKOL20090821 001 Dodatek

Korekce textu CK
EKISGOV
s ohledem na
př ipomínku ID13

EKISGO
V

DV_IISSPF3
CK 2.doc

EKISGOV 20090821 001_ Dodatek

Korekce textu CK
MISGOV s ohledem
na p řipomínku ID13

MISGOV DV_IISSP_F3
CK_1.doc

_MISGOV_20090821_001_Dodatek

Korekce textu CK
RISPR s ohledem
na p ř ipomínku 1013

RISPR DV_ISSP_F3
_1.doc

_RISPR_20090821 001_Dodatek_CK

Korekce textu CK
RISRE s ohledem
na p ř ipomínku ID13

RISRE DV_ISSP_F3
CK 3.doc_

_RISRE_20090821_001_Dodatek

Korekce textu CK
TECH s ohledem na
p ř ipomínku ID13

TECH DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001 Dodatek
CK.doc

ID1^4 SUPP DV_IISSPF3SUPPy20090915 001 Dodatek
yCK.doc
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Seznam změnových požadavků a jejich zapracování do dodatků Cílového konceptu:

Zm ěnový
požadavek

Zpracoval
tým
Isu btým

Název dokumentu

ID1 MIS DV_IISSP_F3_MIS_20090918_001_Dodatek CK.doc

ID1 MIS DV_IISSP_F3_MIS_20090918_001_Dodatek

	

CK -
Priloha 1.doc

Korekce textu CK
TECH s ohledem na
změnový
požadavek ID1

TECH DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001__Dodatek
CK.doc

ID2 RISRE DV IISSP_ F3_RISRE_20090821_001_Dodatek
_CK4.doc

ID4 MISGOV DV_IISSP_F3_MISGOV_20090828_001_Dodatek
CK 2.doc

ID5 EKISGOV DV_11SSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek
CK_1.doc

ID5a MISGOV DV_IISSP_F3_MISGOV_20090911_001_Dodatek
CK 3.doc

ID6 EKISGOV DV_IISSP_F3_EKISGOV_20090821_001_Dodatek
CK 1.doc

ID17 CUS PD_IISSP_F3_CUS_20090817_001_Dodatek CK_1.
doc

Korekce textu CK
AUTOR s ohledem
na změnový
požadavek ID17

AUTOR PD_IISSP_F3_AUTOR_20090819_001_Dodatek
CK.doc

Korekce textu CK
TECH s ohledem na
změnový
požadavek ID17

TECH DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

Korekce textu CK
ARCH s ohledem
na změnový
požadavek ID17

ARCH DV_IISSP_F3ARCH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

ID18 TECH DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

1019 KONTR CO_IISSP_F3_KONTR_20090821_001_Dodatek_C
K.doc

I022 CUS PD_IISSP_F3_CUS_20090817_001_Dodatek
CK_2.doc
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I023 TECH DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

Korekce textu CK
ARCH s ohledem
na změnový
požadavek ID 23

ARCH DV_I155P_F3_ARCH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

ID24 TECH DV_IISSP_F3_TECH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

ID25 TECH DV_IISSP_F3JECH_20090821_001_Dodatek
CK.doc

I026
RISPR,
MIS

DV_IISSP_F4_MIS_20091207_001 _Dodatek_CK_2.
doc
DV IISSP_F4_RISPR_20091002_001_Dodatek_CK
3.doc

ID27 CÚS DV_IISSP_F3_CUS_20091119_001_Dodatek
CK3.doc

DV^IISSP_F3_TECH_20091120_001_Dodatek
CK2.doc

I028 COMM n.a. *

ID31 CÚS DV_IISSP^F3_CUS_20091119_001_Dodatek
^CK3.doc

DV_I I SSP_F3_TECH_20091120_001 _Dodatek
CK2.doc

ID32 ARCH DV IISSP F3_ARCH_20091119_001_Dodatek
CK2.doc

I033 RISPR,
RISRE

DV_IISSP_F3_RISPR_20091019_001_Dodatek
CK2.doc

ID34 CÚS, MIS DVJISSP_F4_CUS_20100226_001_Dodatek CK_7.doc

ID37 CÚS DV IISSP F4 CUS 20091207 001 Dodatek CK 4.doc

I038 C ÚS, TECH DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_5.doc

ID40 CÚS, TECH DV_IISSP_F4_CUS_20091207_001_Dodatek CK_6.doc

ID41 RISRE
DV_ IISSP_F4_RISRE_ 20091214 _ 001_Dodatek
CK_5.doc

1042 MIS, TECH
DV_ IISSP_F4_ TECH _ 20091214 _ 001 _ Dodatek
CK_3.doc

ID43 EKISGOV
DV^IISSP_F4_EKISGOV_ 20091206 _ 001 _Dodatek
CK_3.doc

ID44 RISPR

DV_I I S S P_F 3_R I S PR_20100226_001 _Dod ate k
CK_4.doc
DV^IISSP_F3_R I SRE_20100118_001 _Dodatek
CK6.doc

ID45 R1SRE
DV_IISSP_F3_RISRE20100301 _ 001 _Dodatek
CK_7.doc
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ID46
RISRE,
EKISGOV,
TECH

DV _ IISSP_ F4 _SUPP 20100303 _ 001 _Dodatek
CK 2 . doc

ID47
EDSI
SMVS

DV_I I S S P_F3_R I S P R_20100305_0 01 _D odatek_C K
_6.doc
DV_I ISSP_F4_TECH_20100301_001_Dodatek
CK 4.doc

I048 COS, MIS DV_IISSP_F5_MIS_20100510_001_Dodatek CK_3.doc

ID50** TECH P říloha 2 ID50A

ID51** CÚS P říloha 2 ID51.doc

ID52 MISGOV DV_IISSP_F3_MISGOV_20100226_001_Dodatek
CK_4.doc

ID53 RISRE
DV_IISSP_F3_RISRE_20100301_001Dodatek_CK

8.doc

ID54 RISPR
DV_IISSP_F3_RISPR_20100302_001_Dodatek
CK_5.doc

ID55 RISPR
DV_IISSP_F3_RISPR20100226_001_Dodatek
CK_4.doc

I058 TECH
DVIISSP_F5_TECH_20100920_001_Dodatek
CK_5.doc

ID59**
DATA,
AUTOR

p říloha 2 ID59
--

ID60 CÚS
DV IISSP_F5_CUS_20100721_001_Dodatek
CK8.doc

ID64 MIS
DV_IISSP_F2_MIS_20100721_001_Dodatek
CK_4.doc

ID67 MISGOV
DV_IISSP_F5_MISGOV_20100728_001_Dodatek
CK_5.doc

ID68** RISRE P říloha 2 ID68.doc

ID72** CÚS Příloha 2 ID72.doc

ID73** HTP P říloha 2 ID73.doc

ID75** RISPR P říloha 2 ID75.doc

I 13 77** RISRE P říloha 2 ID77.doc

ID78** RISPR P říloha 2 ID78.doc

ID79** RISPR P říloha 2 ID79.doc

IMO**
RISPR,
RISRE

P říloha 2 ID80 . doc
-

ID81** SKOL P říloha 2 ID81.doc

ID82** MIS P říloha 2 ID82.doc

ID83** RISRE,
ARCH,

P říloha 2 ID83.doc_
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TECH

I084** SU P říloha 2 ID84.doc

I085** RISRE P říloha 2 ID85.doc

ID86** RISRE P říloha 2 ID86.doc

ID87**
RISPR,
RISRE

P říloha 2 ID87.doc
-

I088** RISRE P říloha 2 ID88.doc

1D89**
RISPR,
RISRE

p říloha 2 1089.doc
-

ID90** RISRE P říloha 2 ID90.doc

1D91**
RISPR,
RISRE

p říloha 2 ID91.doc

ID92** RISRE P říloha 2 ID92.doc

I093** CÚS P říloha 2 ID93.doc

ID94**
RISPR,
RISRE

P říloha 2 ID94.doc
-

ID95** RISRE P říloha 2 ID95.doc

Pozn.: * Zrušení týmu komunikace nemá dopad do zn ění Cílového konceptu. Zm ěny jsou
reflektovány v Definici projektu.

** ZP bez zapracování do dodatk ů CK.

Věcné plnění změnových požadavk ů ID20, ID26, ID33, ID44, ID47, ID52, ID53, 1054, ID55,
ID68, ID73, ID75, ID77, ID78, ID79, ID80, ID82, ID83, 1084, ID85, ID86, ID87, 11388, ID89, ID90,
ID91, ID92, ID93, ID95 je nedílnou sou částí této Implementa ční smlouvy. Cena za jejich
realizaci je zahrnuta v ceně milníků dle této Implementa ční smlouvy. Rozsah a harmonogram
plnění platí za p ředpoklad ů definovaných ve změnových požadavcích 11373, ID75, ID77, ID78,
ID79, ID80, ID82, ID83, ID84, ID85, 1D86, ID87, 11388, ID89, I1390, ID91, ID92, I093, ID95.

Dodatkem č . 6 Smlouvy byly zrušeny zm ěnové požadavky ID7, IDS, ID9, ID10 a ID11.
Funkcionality dotčené uvedenými zm ěnovými požadavky budou implementovány v rámci
Release 3, p říp. Release 5 dle Cílového konceptu, p řípadně dle up řesnění v rámci Funkčních
specifikací.

Změnové požadavky ZP ID12, 11313, ID14, ID15 p ředstavují funkcionalitu, která nebude
rozhodnutím Ř ídícího výboru projektu IISSP realizována, což bylo zakotveno v Dodatku č . 2
Smlouvy.

Seznam Výstup ů z detailní analýzy (Funk ční specifikace) ve znění po následném schválení
vypo řádaných p řipomínek, které jsou uvedeny v následujících schvalovacích protokolech
z 5.8.2011:
a) „Protokol o schváleni Funk čních specifikací za funk ční oblast RIS"
b) „Protokol o schválení Funk čních specifikací za funk ční oblast RISPR"
c) „Protokol o schválení Funkčních specifikací za funk ční oblast RISRE-ROP"
d) „Protokol o schválení Funk čních specifikací za funk ční oblast RISRE-PS"
e) „Protokol o schválení Funk čních specifikací Týmu Architektura pro funkční oblast RIS"
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f) „Protokol o schválení Nefunk čních specifikací Technického týmu pro funk ční oblast RIS"

Zpracov
al

	

tým
Isubtým

Modul Název

	

Funkční
specifikace

Název dokumentu

ARCH RIS Funkční

	

specifikace týmu
ARCH pro oblast RIS

DV_IISSP_F3_ARCH_20110413_0
13_FS_ARCH_pro RIS.doc

TECH R1S
Detailní architektura řešeni
RIS

DV_IISSP_F3_ARCH_20111215_1.
6_FS_Detailni

	

architektura

	

reseni
RIS.doc

TECH RIS Specifikace

	

nefunkčních
požadavků týmu TECH pro
oblast RIS

DV_IISSP_F3_TECH_20110418_30
1_FS_Specifikace_nefunkcnich_poz
adavku_TECH - RIS.doc

TECH RIS Detailní technické řešení
(Vypo řádání neuzav řených
p ř ipomínek k Nefunk ční
specifikaci týmu TECH)

DV_IISSP_F3_20120313_005_FS_
Detailni_technicke_reseni.doc

SU RIS
Centrální správa uživatel ů

DV_IISSP_F3_SU_20110812_120_
FS_Centralni_sprava_uzivatelu.doc

SU RIS
Správa subjektů IISSP

DV_IISSP_F3_SU_20110825_012_
FS Sprava subjektu.doc

RIS MIS pro RIS Výkazy MIS pro RISPR DV_IISSP_F3_MIS_20110414_001
_FS_Vy kazy_M I S_R I S P R. d oc

RIS MIS pro RIS Výkazy MIS pro RISRE-
ROP

DV_ISSP_F3_MIS_20110414_001
_FS_Vykazy_MIS_RISRE_ROP.doc

RIS MIS pro RIS Analýza koncepce
reportingu MIS

DV_IISSP_F3_MIS_20110915_005
_FS_Analýza koncepce

	

reportingu
MIS.docx

RIS RISPR,
RISRE-
ROP,
RISRE-PS

Portálové uživatelské
rozhraní

DV_IISSP_F3_RIS_20130307_012
_FS_Portal.doc

RIS RISPR
Organizační management DV_ISSP_F3_RISPR_20130225_O

10_FS_Organizacni_management. d
oc

RIS RISPR Autorizace RISPR DV_IISSP_F3_RISPR_20130225_0
07_FS_Autorizace.doc

RIS RISPR Správa P říjmových a
výdajových struktur

DV_IISSP_F3_RISPR_201304190
10_FS_Sprava PVS.doc

RIS RISPR P řevzetí klasifikací
rozpočtu spravovaných v
RISRE

DV_IISSP_F3_RISPR 20110518_0
05_FS__Prevzeti_klasifikaci_RISRE.
doc

RIS RISPR Údržba fázi a podfází
p řípravy rozpo čtu včetně
zahájení

DV_IISSP_F3_RISPR_20130503_0
08_FS_Udrzba fazi a podfazi.doc

RIS RISPR Definice struktur DV_IISSP_F3_RISPR_20130419_0
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průřezových ukazatel ů a
proces algoritmizace
průřezových ukazatel ů

10_FS_Prurezove ukazatele.doc

RIS RISPR Definice viditelných vztah ů
klasifikací

DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_0
08_FS_Viditelne vztahy.doc

RIS RISPR Údržba názvů pracovních
verzí

DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_0
08_FS_Udrzba nazvu prac.verzi.doc

RIS RISPR Definice a detailizace
závazných parametr ů na
úrovni MF-11

DV_IISSP_F3_RISPR_20130415_0
11_FS_Detailizace

	

ZP

	

na

	

MF-
11.doc

RIS RISPR Definice a detailizace
závazných parametrů na
úrovni kapitoly

DV_IISSP_F3_RISPR_20130415_0
10_FS_Detailizace

	

ZP

	

na
Kapitole.doc

RIS RISPR Definice a detailizace
závazných parametr ů na
úrovni organizační
meziúrovně

DV_IISSP_F3_RISPR_20130416_0
10_FS_Detailizace ZP na MU.doc

RIS RISPR Po řízení rozpisu rozpočtu
pro OSS (včetně kopie z
pracovní verze do finální a
výpočtu závazných
ukazatel ů), včetně
p řerozdě lení závazných
parametrů na úrovni OSS
(EDSISMVS parametry)

DV_1ISSP_F3_RISPR_20130417- 0
13_FS_Rozpisu

	

rozpoctu

	

pro
OSS.doc

RIS RISPR P říprava dat off-line v MS
Excel

DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_0
10_FS_Rozpis

	

offline

	

v

	

MS
Excel.doc

RIS RISPR Integrace systém ů IISSP-
RISPR a EDSISMVS
Specifikace rozhraní

DV_11SSP_F3_RISPR_20121102_0
17_FS_EDS-SMVS_Integrace.doc

RIS RISPR Import rozpisu rozpočtu
z EKIS

DV_IISSP_F3_RISPR_20130424_0
10_FS_Import

	

rozpisu

	

rozpoctu

	

z
EKIS.doc

RIS RISPR Schválenílneschválení
rozpisu na OSS (v četně
výpočtu závazných
ukazatel ů )

DV_IISSP_F3_RISPR_20130418_0
11_FS_Schvalovani

	

rozpisu

	

na
OSS.doc

RIS RISPR Schválenílneschválení
rozpisu na meziúrovni
(včetně výpočtu závazných
ukazatel ů)

DV_IISSP_F3_RISPR_20130418_0
11_FS_Schvalovani

	

rozpisu

	

na
MU.doc

RIS RISPR Schválenílneschválení
rozpisu na kapitole (včetně
výpočtu závazných
ukazatel ů )

DV_IISSP_F3_RISPR 20130422_0
J11_FS_Schvalovani rozpisu

	

na
Kapitole.doc

RIS RISPR Schválení/neschváleni
rozpisu na MF odvětvovém
odboru (včetně výpočtu
závazných ukazatel ů )

DV_IISSP_F3_RISPR_20130422_0
10_FS_Schvalovani rozpisu na MF-
00.doc
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RIS RISPR Schválenílneschválení
rozpisu na MF-Odbor 11
(včetně výpočtu závazných
ukazatel ů )

DV_IISSP_F3_RISPR_20130422_0
11_FS_Schvalovani rozpisu na MF-
11.doc

RIS RISPR Ukončení podfáze a fáze DV_IISSP_F3_RISPR_20130503_0
08_FS_Ukonceni

	

podfaze

	

a
faze.doc

RIS RISPR P ředání schváleného
rozpočtu do RISRE

DV_IISSP_F3_RISPR_20130225_0
06_FS_Predani rozpoctu.doc

RIS RISPR P ředávání kmenových dat
do RISRE

DV_IISSP_F3_RISPR_20110617_0
06_FS_Predavani

	

kmenovych

	

dat
do RISRE.doc

RIS RISPR Integrace s modulem
IISSP RIS P říprava
rozpočtu
Technický manuál

_
DV_IISSP_F2_RISPR_20110321_0
04_FS_Technický_manual.doc

RIS RISPR Reporty související s
rozpisem závazných
parametrů a využívající
závazné parametry na
všech úrovních procesu
p řípravy rozpo čtu (včetně
monitorování prů běhu
rozpisu rozpo čtu)

DV_IISSP_F3_RISPR_20110616_0
06_FS_Reporty_souvisejici_s_rozpi
sem_ZP.doc

RIS RISPR

Náhradní procesy RISPR

DV_IISSP_F3_RISPR_20130411_0
01_FS_Nahradni procesy
RISPR.doc

RIS RISRE-ROP Ř ízení autorizací, seznam
rolí a typových uživatel ů
ROP

DV_IISSP_F3 RISRE_20130531_0
04_FS_Ř ízení autorizací_seznam_

rolí_a_typových_uživatel ů .docx
RIS RISRE-ROP Proces zpracování a

schvalování ROP v IISSP.
DV_IISSP_F3_RISRE_20120408_0
10_FS_Proces_zpracovani_a_schv
alovani_ROP_v_IISSP

RIS RISRE-ROP A-hlavi čka ROP „zdola" -
zpracování na úrovni
Kapitoly.

DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_0
07_FS_A-hlavi čka ROP zdola -
zpracování na úrovni Kapitoly.doc

RIS RISRE-ROP A-hlavička ROP „zdola" -
zpracování na úrovni
MFinancí. Bez p řesun ů
mezi kapitolami.

DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_0
07_FS_A-hlavi čka ROP zdola-
zprac_na_MF_Bez_ p řesunu_
mezi_ kap.doc

RIS RISRE-ROP A-hlavička ROP „zdola" -
zpracování na úrovni
MFinancí. S p řesuny mezi
kapitolami vyjma VPS,
OSFA a SD.

DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_0
07_FS_A-hlavi čka ROP zdola_
zprac_ MF_S_ p řesuny_mezi_kap_
vyjma_3K.doc

_
RIS RISRE-ROP A-hlavička ROP „zdola" -

zpracování na úrovni
MFinancí. S p řesuny mezi
kapitolami včetně VPS,
OSFA a SD.

DV_IISSP_F3 RISRE_20110415_0
07_FS_A-hlavi čka ROP zdola-na
MF_S p řesuny mezi kap_vč_3K.doc
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RIS RISRE-ROP A-hlavi čka ROP „shora" -
zpracování z úrovn ě
MFinancíl
KapitoiylMeziúrovn ě .

DV_IISSP_F3_RISRE_20110415_0
08_FS_A-h_shora z MF KapMU

RIS RISRE-ROP A-hlavička - řešeni
regulace zam ěstnanosti.

DV_IISSP_F3_RISRE 20110415_0_
04_FS_A-h_RZAM

RIS RISRE-ROP Simulace ROP DV IISSP F3 RISRE 20110415_0
05_FS_Simulace_ROP

RIS RISRE-ROP Identifikace koruny a
organizační struktury
IISSP v RISRE

DV_IISSP_F3_RISRE_20130531_0
04_FS_Identifikace_koruny.docx

RIS RISRE-ROP Integrace systém ů IISSP
RISRE a EDSISMVS
Specifikace rozhraní

DV_IISSP_F3_RISRE_20130531_0
03_FS_Integrace RISRE na
EDS_SMVS.docx

RIS RISRE-ROP Operativní reporting
RISRE-ROP.

DV_IISSP_F3 RISRE 20110324_0
05_FS_Operativni reporting RISRE-
ROP.docx

RIS RISRE-PS Ř ízení autorizaci, seznam
rolí a typových uživatel ů

DV IISSP_ F3_RISRE_20130531_F
S_Ř ízení autorizací seznam rolí a
typových uživatel ů .docx

RIS RISRE-PS Proces realizace plateb v
IISSP

DV_IISSP_F3_RISRE_20120409_0
18_FS_Proces_realizace_plateb_v_
IISSP_RISRE.docx

RIS RISRE-PS Integrace systém ů IISSP
RISRE a ČNB
Specifikace rozhraní

DV_IISSP_F3_RISRE_20130312_O
17_FS_Integrace_na_CNB.docx

RIS RISRE-PS
Operativní reporting
RISRE-PS

DV_IISSP_F3_RISRE_20120405_0
04_FS_Operativní reporting RISRE-
PS.docx

RIS RISRE-
ROP,
RISRE-PS

Závěrkové práce/č innosti DV_IISSP_F3_RlSRE_20120406 0
09_FS_Zaverkove_prace_cinnosti.d
ocx

RlS RISRE-
ROP,
RISRE-PS Technický manuál RISRE

RISRE_20110415_Integrace_s_RIS
RE_FS_Technicky_manual_v017.d
oc

RIS RISRE-
ROP,
RISRE-PS

integrace na reporting
(MISIRISPR)

DV_IISSP_F3_RISRE_20110712_0
07_FS_lntegrace_na_reporting_MI
S_RISPR.docx

RIS RISRE-
ROP,
RISRE-PS

Správa zpracovatel ů a
zástupnosti RISRE
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8. P říloha č . 3 Smlouvy (Servisní smlouva) se m ění následovně :

2.8.1 V Č I. 2 se znění odst. 2.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„P ředmětem plnění je závazek Dodavatele poskytnout rezervovanou kapacitu IT
odborník ů pro poskytování služeb odborné IT podpory MF v rozsahu celkem 70 č ld
měsíčně počínaje dnem 1.2.2011 a kon če dnem 31.5.2013 a možnost jejího čerpání
režimem dle č lánku 4 této Servisní smlouvy, a závazek MF za tuto spot řebovanou
kapacitu zaplatit."

2.8.2 V Č I. 2 se znění odst. 2.4. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Dodavatel se v rámci Servisní smlouvy zavazuje k poskytnutí služeb odborné IT
podpory v rozsahu celkem 70 č ld m ěsíčně a to ode dne 1.2.2011 a kon če dnem
31.5.2013. Nevyužitá rezervovaná kapacita z minulého měsíce je automaticky
p řevedena do m ěsíce následujícího."

2.8.3 V Č I. 4 se znění odst. 4.8. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Žádost o čerpání služeb funk ční a technické podpory v rozsahu 20,5 č lověkodnů za
měsíc únor 2011 a v rozsahu 64 č lověkodnů měsíčně na dobu od 1.3.2011 do
31.12.2012 a od 1.4.2013 do 31.5.2013 se považuje za podanou. V tomto rozsahu se
MF zavazuje objednávku nevzít zp ět a bere na vědomí, že poskytnutí těchto služeb
v celém rozsahu je podmínkou řádného a včasného pln ění zakázky implementace
„Integrovaného informačního sytému Státní pokladny. Na pln ění v tomto rozsahu se
neuplatní ustanovení odst. 4.3 a 4.5 výše. Za toto pln ění je Dodavatel oprávněn vystavit
fakturu vždy k poslednímu dni daného kalendá řního měsíce."

2.8.4 V Č I. 6 se znění odst. 6.1. v celém rozsahu nahrazuje následujícím textem a nov ě zní:

„Tato Servisní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávn ěnými zástupci obou
smluvních stran a úč innosti nabývá dnem ukon čení Fáze 2 - Realiza ční koncept."

Č I. 3 Závě rečná ustanovení Dodatku

3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost
originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

3.2 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a nedot čená.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že originál tohoto podepsaného Dodatku bude
v elektronické podobě zve řejněn na internetových stránkách MF a dle zákona o ve řejných
zakázkách na profilu zadavatele - MF, a to bez časového omezení.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek p řed jeho podpisem p řečetly, a že byl
uzav řen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné v ů le urč itě , vážně a
srozumitelně . Na d ůkaz dohody o všech č láncích tohoto Dodatku p ř ipojují pověření
zástupci obou smluvních stran své vlastnoru ční podpisy.

2

	

2V Praze dne	 9	 1l..a..-.. 0 13...

Česká republika - Ministerstvo financí

23 -05- 2013
V Praze dne	

IBM Česká republika, spol. s r.o.

........................................

Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

	

jednatel společnosti
Ing. Ji ří Bavor
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Ing. 
Jan 
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl 
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl, 
o=Česká republika - Ministerstvo 
financí, ou=10264, ou=Letenská 15, 
Praha, 118 10, ou=Ministerstvo 
financí, title=referent, 
serialNumber=ICA - 10251374 
Datum: 2013.06.04 17:29:04 +02'00'
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