
3. ODDÍL - Poznámky

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

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

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF

3302/065/2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva

o úpravě software IS SDSL

Vývoj IS SDSL 2014

č . SDI-2014-113-000013

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoi iík") a v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona

6.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na základě výzvy

MF č.j.: MF-43112/2014/9001/Se,
(dále jen „smlouva").

Čl. 1. Smluvní strany

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

zastoupená:

	

Ing. Stanislavem Sankotem
ředitelem odboru 33 - Řízení a provoz ICT resortu

IČ

	

00006947
DIČ

	

CZ00006947
Bankovní spojení

	

ČNB Praha 1
č .ú. 3328001 / 0710

jako objednatel (dále jen „Objednatel")

a

2. ASD Software, s.r.o.
Zerotinova 2981/55A, 787 01 Sumperk

zastoupená:

	

Ing. Petrem Poláchem
jednatelem společnosti

IČ

	

62363930
DIČ

	

CZ62363930
Zapsaná

	

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 7973
Bankovní spojení

	

KB Sumperk
č .ú. 5831640247 / 0100

jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")
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Čl. 2. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění smlouvy je závazek Zhotovitele zajistit provedení úprav [nforma čního
systému pro státní dozor nad loteriemi a sázkami (dále též „IS SDSL") dle této smlouvy, dále
jen „dílo".

2. Podrobná specifikace díla je uvedena v P říloze 1 k této smlouvě .

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Čl. 3. Doba a místo pln ění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech uvedených v Příloze 2 k této smlouvě .

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

ČI. 4. Cena díla

I . Dohodnutá celková cena za zhotovení díla činí:

bez DPI!:
2 517 000,- Kč slovy: Dva milióny p ět set sedmnáct tisíc Kč,

DPH ve výši 21%:
528 570,- Kč slovy: Pět set dvacet osm tisíc pět set sedmdesát Kč ,

včetně DPH 21%:
3 045 570,- Kč slovy: Tři milióny čtyřicet pět tisíc pět set sedmdesát Kč.

2. Celková cena bez DPH dle bodu 1 tohoto článku je sjednána dohodou smluvních stran podle
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy, včetně
nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod.

3. DPH bude Zhotovitelem k cen ě díla připočtena ve výši podle právních p ředpisů, platných
v době plnění předmětu smlouvy. Objednatel vždy uhradí Zhotoviteli cenu díla včetně DPH.

ČI. 5. Akceptace díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen jednotlivá dílčí plnění díla dle této smlouvy předat Objednateli v místě
plnění. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost k řádnému předání a
převzetí díla a k projednání dílčího plnění díla v akceptačním řízení.

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

3. Akceptační řízení je zahájeno na základě dodání dílčího plnění díla Objednateli. Objednatel je
povinen vystavit Zhotoviteli písemné potvrzení o dodání dílčího plnění Zhotovitelem
Objednateli k akceptačnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje informovat e-mailem Objednatele
nejméně 3 pracovní dny předem o termínu předání dílčího plnění díla. Smluvní strany se tímto
zavazují postupovat tak, aby akcepta ční řízení k dílčímu plnění díla nepřesáhlo 10 pracovních
dní. Objednatel se zavazuje dodané dílčí plnění díla prohlédnout a zavazuje se p řípadné výtky a
připomínky k dílčímu plnění díla neprodleně písemně sdělit Zhotoviteli tak, aby mohly být mezi
smluvními stranami projednány v rámci 10-denní lhůty uvedené shora. Nevyjádří-li se
Objednatel ve shora uvedené 10-denní lhůtě, má se dle dohody smluvních stran za to, že díl čí
plnění díla bylo Zhotovitelem provedeno řádně a bez vad.
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4. Na základě výsledku akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol (vzor akceptačního
protokolu je Přílohou 4A této smlouvy). V případě. že dílčí plnění díla bude mít vady, bude tato
skutečnost vyjádřena v akceptačním protokolu výrokem „Akceptováno s výhradou", p řílohou
akceptačního protokol u pak musí být soupis případných vad dílčího plnění díla s uvedením, zda
se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada brání či nebrání užívání dílčího plnění
díla, případně brání vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění díla. V akceptačním
protokolu se v takovém případě uvede smluvními stranami odsouhlasený termín odstranění
zjištěných vad dílčího plnění díla. Odstranění zjištěných vad bude uvedeno v samostatném
akceptačním protokolu, na který bude navazovat další - finální akceptační protokol.

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

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

7. Bude-li dílčí plnění bez vad, případně bude-li mít dílčí plnění díla vady, které nebrání užívání
dílčího plnění díla, případně vytvoření dalších na něj navazujících dílčích plnění, zavazuje se
Objednatel dílo převzít a potvrdit jeho převzetí předávacím protokolem, a to nejpozději do 5
pracovních dnů po skončení akceptačního řízení (vzor předávacího protokolu tvo ří Přílohu 4B
této smlouvy). Vady dílčího plnění díla je v takovém případě Zhotovitel povinen odstranit ve
lhůtě uvedené v akceptačním protokolu, případně ve lhůtě dle odst. 5.

8. Předávací protokoly zpracuje Zhotovitel ve třech vyhotoveních, z nichž po jejich potvrzení
oprávněným zástupcem Objednatele obdrží Zhotovitel dva stejnopisy a Objednatel jeden
stejnopis.

9. Oprávněné osoby pro podpis akceptačních a předávacích protokolů jsou za obě smluvní strany
uvedeny v Příloze 5 - Seznam oprávněných osob.

Č.. 6. Platební podmínky a způsob úhrady

1. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu - daňový doklad)
následující den po převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení „dodacího
dokladu" tj. předávacího protokolu o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v
místě plněiú a to nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat
uskutečnění plnění.

2. Vystavený daňový doklad! faktura musí obsahovat:

a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,

c) zakázkové číslo smlouvy,

d) úplné bankovní spojení dodavatele včetně identifikátoru platby
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pczdějších předpisů,

f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základ ě § 435 zákona č . 89/2012
Sb., občanského zákoníku.
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3. Společně s fakturou - daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací doklad, který
musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek,
jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u nehmotného majetku
čísla licencí. Dodací doklad připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény zástupců obou
smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán.

4. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury - daňového
dokladu Objednateli.

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

6. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouv ě, pokud nebude
obsahovat náležitosti stanovené právními p ředpisy či na faktuře budou uvedeny nesprávné údaje
nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál dodacího dokladu. Objednatel je v takovém
případě povinen fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti
ceny plnění v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury - ,qm.
daňového dokladu Objednateli.

7. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

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

Či. 7. Dodání předmětu plnění smlouvy

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

2. Předmět plnění musí být věcně a právně bezvadny a musí odpovídat právním předpisům a
závazným i doporučujícím technickým normám platným v České republice.

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

a) nemá žádné vady;

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

c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které Objednatel očekává s
ohledem na povahu předmětu plnění.

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

5. V případě, že předmět plnění zahrnuje poskytnutí služby, použijí se p ředcházející ustanovení
přiměřeně; služby musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu, po kterou mají být
podle smlouvy poskytovány.

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

7. Předmět plnění musí Uýt předán jako celek; předání a převzetí předmětu plnění po částech je
vyloučeno.
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8. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funk čnímu celku
přiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a případná další nezbytná
dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a
technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o respektování
environmentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy). Veškeré dokumenty
uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

9. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným
zástupcem Objednatele v místě plnění.

] 0. Zhotovitel je povinen předat Objednateli i ty části předmětu plnění, která nejsou hmotnou věcí.
Ustanovení o předání se vztahují i na nehmotné části předmětu plnění.

Či. 8. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

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

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

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

1. V případě prodlen Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy či
právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
(slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i započatý den
prodlení.

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

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští.

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

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

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

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

8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní
pokutou.
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Čl. 10. Náhrada škody

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

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

3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští.

Čl. 11. Ochrana informací

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

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

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:
a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou;
b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu

ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

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

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

povinností ze strany Zhotovitele;

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

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

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

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

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

7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná
použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.
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8. Zhotovitel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Objednatele nejmén ě ve stejném rozsahu, jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

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

smluvního vztahu;

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

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

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

Čl. 12. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu ur čitou a to od data podpisu smlouvy do 15. 12. 2014.

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

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 předpisy.

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

5. Objednatel je mimo iiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:
a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele;

b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, 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 čin.

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

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

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

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména předpisů

upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost apod.);
e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní

od doručení výzvy Objednatele.

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

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o více jak 30 kalendářních dní,
přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;
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b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.

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

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

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

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

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

Či. 13. Licenční ujednáni

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli nevýhradní časově neomezené oprávnění pro
neomezený počet uživatelů užívat IS SDSL pro potřeby Objednatele a ostatních orgánů veřejné
správy. Uvedené oprávnění přejde na Objednatele dnem převzetí díla. K jinému užití díla
Objednatel není oprávněn; zejména není Objednatel oprávněn dílo upravovat, dílo
rozmnožovat, rozšiřovat. pronajímat či půjčovat originál dala či jeho rozmnoženinu pro potřeby
jiných než výše uvedených subjektů. Objednatel shora uvedené oprávnění přijímá. Uvedené
oprávnění je Objednateli poskytnuto bezplatně, když cena za dílo dle této smlouvy je již
sjednána s ohledem na udělené oprávnění.

2. Orgány veřejné správy, které se rozhodnou implementovat IS SDSL, případně požadovat úpravy
na Zhotoviteli, toto činní pouze na vlastní náklady a po dohodě s Ministerstvem financí.

3. Objednatel se zavazuje užívat předmět smlouvy jen k účelu předpokládanému touto smlouvou
a nepředat je třetím osobám a ani jim neumožnit předmět smlcuvy jakýmkoliv způsobem
využívat bez písemného souhlasu Zhotovitele.

4. Zhotovitel zakazuje Objednateli zásahy do rozmnoženiny počítačového programu uvedené v §
66 odst. 1 písmeno a) b) Autorského zákona, vyjma možnosti po čítačový program rozmnožovat
za účelem jeho užití v souladu s jeho určením. Zákaz pozbývá platnosti, pokud nastane alespo ň
jeden z následujících případů :

a) Zhotovitel není schopen po dobu alespoň 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů od přijetí
písemného požadavku na provedení zásahu od Objednatele tyto zásahy sám provádět.
Zhotovitel bude na nebezpe čí pozbytí platnosti zákazu upozorněn doporučeným dopisem 7
dnů před uplynutím lhůty. V případě, že zákaz pozbude platnosti, bude opětovně obnoven
doručením doporučeného dopisu Zhotovitele Objednateli, že Zhotovitel je již op ětovně
schopen provádět zásahy podle § 66 odst. 1 písmeno a) b) Autorského zákona;

b) Objednatel a Zhotovitel se písemně dohodli na změně nebo zrušení zákazu;

c) Objednatel požaduje realizaci úprav díla (zejména změn díla nebo doplnění nových
součástí) nebo doprovodných služeb (technická a provozní podpora) a Zhotovitel na
základě požadavku Objednatele nabídne Zhotoviteli realizaci úprav díla nebo
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doprovodných služeb za ceny, překračující ceny obvyklé (za ceny obvyklé dle tohoto
ustanovení se považují poslední ceny, sjednané mezi smluvními stranami p ři úpravách díla
nebo doprovodných službách, zvýšené o 20% a následn ě upravené o inflaci; inflací se
rozumí přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášený Českým
statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok), přičemž ani na základě písemného
upozornění Objednatele Zhotovitel neupraví svou nabídku na ceny nep řekračující takto
stanovené ceny obvyklé.

5. Zhotovitel se zavazuje, že výsledek činnosti, jež je předmětem díla, neposkytne bez souhlasu
Objednatele dalším osobám než Objednateli.

6. Zhotovitel předá Objednateli příslušnou uživatelskou a technickou dokumentaci a zdrojový kód
počítačového programu IS SDSL. V případě provedení změny v programu předá Zhotovitel
Objednateli i aktualizovanou uživatelskou a technickou dokumentaci pot řebnou k řádnému užití
a zdrojový kód programu, a to do deseti pracovních dn ů po odsouhlasení změny Objednatelem.
Zdrojový kód bude předán následujícím způsobem:

• kód bude uložen v zašifrované podobě v zapečetěné obálce

• šifrovací klíč bude předán v zapečetěné obálce

7. Nedojde-li ke vzniku neschopnosti provádět zásahy po dobu alespoň 30 po sobě jdoucích
kalendářních dnů postupem dle písm. a) odst. 4 tohoto článku, bude Objednatel nakládat se
zdrojovým kódem následujícím způsobem:

• Objednatel nesmí otevřít obálku s kódem či obálku s šifrovacím klíčem vyjma odstavce 8
tohoto článku

• neposkytne kód nebo jeho částí nebo šifrovací klíč třetím subjektům
• stanoví okruh osob, které mají právo do kódu a šifrovacího klíče nahlížet

8. Objednatel smí kdykoliv požádat o kontrolu aktuálnosti a stavu kódu, která prob ěhne za
přítomnosti Zhotcvitele. Při této kontrole smí Objednatel nahlížet do kódu za účelem ověření,
že jde skutečně o zdrojový kód dodaného díla, ověření bezpečnosti, korektnosti dodaného díla
(např. jeho náležité okomentováni). Zhotovitel se musí nejpozd ěji do pěti pracovních dní od
požádání Objednatelem k této kontrole dostavit. V p řípadě, že se Zhotovitel nedostaví do
pátého dne po oznámení žádosti o kontrolu aktuálnosti a stavu kódu, je Objednavatel oprávněn
otevřít obálku.

9. Zhotovitel smí kdykoliv požádat o kontrolu uložení a neporušenosti obálek se zdrojovým
kódem a šifrovacím klíčem, která proběhne za přítomnosti Objednatele. Objednatel musí
nejpozději do pěti pracovních dní od požádání Zhotcvitele kontrolu umožnit.

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

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

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

1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost v délce
trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního předmětu plnění
Objednateli. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční doba, platí taková delší
záruční doba. Předcházející věta platí i v případě, že delší záruční doba vyplývá z prohlášení či
sdělení výrobce či dodavatele předmětu plnění.
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2. Zhotovitel se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do 15 dnů od
prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, vým ěnou nebo
opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným
právními předpisy podle volby Objednatele.

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

4. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit
služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu nákladů účelně
vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není
dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.

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

6. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi:

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

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

e) poškozením živelnými událostmi;

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

g) podílu objednatele na způsobení škody.

7. Pro uplatnění vad předmětu plnění neplatí § 2618 Občanského zákoníku. Objednatel je
oprávněn uplatnit vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu
na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele
uplatňovat práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu
akceptace.

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

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

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

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

a) písemně na adresu sídla Zhotovitele;
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b) telefonicky na telefonní číslo 583 300 722;

c) e-mailem podepsaným elektronicky podle zvláštních p ředpisů na e-mailovou adresu:
hot-line issdsl@asd-software.cz ;

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

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

13. Záruční opravy díla budou prováděny v pracovní dny v dob ě od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Či. 16. Vyšší moc

1. Smluvní strana není v prodlení s plněním jejích závazků dle této smlouvy a neodpovídá za
škodu vzniklou nesplněním jejích závazků, jestliže jí ve splnění jejích závazků brání překážka,
jež nastala nezávisle na její vůli (překážka vyšší moci).

Za okolnosti vyšší moci jsou považovány zejména války, teronstický útok, živelné katastrofy
(např. povodeň) apod., mají-li za následek nemožnost smluvní strany dostát jejím závazkům dle
této smlouvy.

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

C1.17. Změnové řízení

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

2. Všechny požadavky na změny budou předány Zhotoviteli formou písemné žádosti o zm ěnu
předmětu smlouvy. Zhotovitel ověří vliv požadovaných změn na cenu, termíny a další původně
sjednané podmínky pro poskytnutí plnění předmětu smlouvy a písemně do 10 pracovních dnů,
nebude-li stranami dohodnuto jinak, informuje o t ěchto důsledcích Objednatele.

Č i. 18. Ostatní ujednání

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

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

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

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

Smlouva o dílo č. SDI-2014-110-000013

	

Strana 11



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

Čl. 19. Závěrečná ustanovení

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

2. Podpisy smlouvy mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran s
náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního předpisu. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že smlouva může být podepsána oboustranně v listinné
podobě nebo oboustranně v elektronické podobě .

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

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

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí zákonem Č . 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

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

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

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

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

Příloha 1: Specifikace zadání díla
Příloha 2: Postupové termíny realizace etap zhotovení dála
Příloha 3: Kalkulace smluvní ceny díla
Příloha 4A: Vzor akceptačního protokolu
Příloha 4B: Vzor předávacího protokolu
Příloha 5: Seznam oprávněných osob

Za zhotovitele: /ťďj 4I , to (

V Praze dne:

žerolinova :?9$9 / 55A
787 01 Šumperk ^ TT

..........................................
ASD Software, s.r.o.
Ing. Petr Polách
jednatel společnosti

Za objednatele: 'f3.41. &o
(y

V Praze dne :	

Ministerstvo financi
118 1( v raha 1 - Letenská 15

185-

	 Ič s.0 0Oá9A7..A	

Česká republika - Ministerstvo financí
Ing. Stanislav Sankot
ředitel odboru 33
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Příloha 1

Specifikace zadání díla

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na rozšíření a doplnění řešení informačního systému IS
SDSL dle požadavků Objednatele.

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že realizace rozšíření a doplnění IS SDSL bude
realizováno dle následující specifikace:

Verze 1.09 IS SDSL

V rámci této verze bude realizace zaměřena na řešení následujících úkolů :

P580.001 Úprava příjmu žádostí a odpovědí na výzvy z EPD
Požaduje se doplnění sloupce PID na seznamu písemností z EPD. Bude upravena kontrola
formátu čísla jednacího podle nového spisového řádu. Při založení žádosti bude možné vytvořit
v EPD nový sběrný arch, popř. vybrat již existující. Odpov ěd' na výzvu obci bude v EPD
zařazena do stejného sběrného archu jako je původní výzvy obci.

P586.001 Zveřejňování evidovaných OZV
Požaduje se nalezení způsobu, jak vytvářet a zasílat přehled evidovaných OZV na e-mail správců
webu nebo uvádět na webu MF jen odkaz.

P609 Přepočítávání datumu konce povolení na rozhodnutí
Požaduje se upravit nastavování data konce povolení. Nov ě by se měl nastavovat konec povolení
na rok od data vydání povolení.

P571 Ukončování platnosti povolení provozoven
Pokud na provozovně dojde k ukončení platnosti všech technických zařízení z daného povolení,
požaduje se, aby došlo k ukon čení platnosti daného povolení na provozovn ě .

P574 Doplnění informace o adresách ov ěřených v RÚIAN
Požaduje se doplnění informace o adresách ov ěřených v RÚIAN.

P575 Slučování provozoven a vazba na RÚIAN
Při slučování provozoven se požaduje zabránit sloučení provozovny ověřené proti
RÚIAN do provozovny, která nebyla v RÚIAN ověřena.

P580.002 Přidělování PID a č j. L EPD k jednotlivým dokumentům
Požaduje se doplnění položky PID na detailu rozhodnutí, detaily doložky rozhodnutí, detailu
výzvy obci, rozkladu a vypravení dokumentů, včetně možnosti napojení na EPD (referátník,
rozhodnutí, výzva obci budou mít r ůzné PID). Při vytvoření rozhodnutí (při ukončení posouzení
žádosti) se v EPD automaticky založí nový dokument v EPD a zařadí se do spisu vytvořeného
žádostí (pod žádost).
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P580.003 Rozdělení dokumentů na rozhodnutí

Požaduje se doplnění seznamu vypravení dokumentů na detailu rozhodnutí.
Na detailu vypravení dokumentu bude možné do seznamu dokumentů převzít dokumenty z
rozhodnutí, ke kterému bylo vypravení vytvo řeno. Na detailu vypravení dokumentu bude možné
do seznamu adresátů převzít adresáty z rozhodnutí, ke kterému bylo vypravení vytvo řeno.

Referátník bude předáván do EPD, ale nebude se vypravovat.

P581.001 Změna povinnosti datumů na rozkladu

Požaduje se záměna polí a tc tak, že nebude povinné datum doru čení rozkladu, ale datum
odeslání. Lhůta pro podaní rozkladu se bude zohledňovat k datu odeslání rozkladu, nikoliv k datu
doručení.

P581.002 Opožděný rozklad

Požaduje se umožnit podat rozklad s v ětší datem odeslaní než je lhůta pro podání rozkladu, ale
nemělo by dojít k odmazání právní moci původního rozhodnutí.

P581.003 Nepřípustný rozklad

Požaduje se následující funkčnost - když je podané vzdání se na podání rozkladu a poté tentýž
adresát (subjekt) podá rozklad, nesmí dojít k odmazání právní moci rozhodnutí. Tento rozklad by
měl mít nějaký příznak, že je nepřípustný.

P581.004 Změna právní moci po potvrzení rozkladu RK

Požaduje se, aby v případě, když je rozhodnutí potvrzeno, měla by se právní moc nastavit podle
data rozhodnutí doručeno ministrem. Rozhodnutí nabývá právní moci spolu s datem doru čení
rozkladu všem učastníkům. V případě, když je rozhodnutí zrušeno nebo změněno, se právní moc
nenastaví.

P586.003 Předvyplnění dokumentu dle OZV

Požaduje se upravit IS SDSL tak, aby se p ředvyplňoval údaj "Název dokumentu" ze záznamů
"Obec" + "Číslo OZV" a č .j. dokumentu se předvyplňovalo z čísla OZV. Na detailu rozhodnutí
se požaduje doplnit příznak, který bude označovat, že od vytvoření rozhodnutí došlo u některé
obce ke změně OZV.

P586.004 Hlídání změn OZV

Při hromadném schválení se požaduje provést kontrolu, která z hromadného odeslání vyloučí
všechna rozhodnutí, u kterých došlo ke změně OZV.

P586.005 I Přímé otevírání dokumentů OZV

Požaduje se na záložce s názvem "OZV, jistoty a bezúhonnost" na žádosti umožnit p římo
otevírat dokument typu OZV (PDF, WORD apod.), aby nebylo nutné se nikam jinam přepínat
nebo se dále proklikávat.

P589 Datové zdroje pro šablony registrů
Požaduje se doplnění datových zdrojů :

-

	

OZV: obec, název OZV, číslo OZV, účinnost od, platnost do
-

	

Jistoty: základní kapitál, jistota v rámci paragrafu zákona, vinkulace od, vinkulace do,
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jistota celkem
- Doložení o bezúhonnosti: titul p řed, jméno, příjmení, titul za, datum platnosti výpisu z

TR

Úpravu registru bezúhonnosti

Požaduje se přidání nových sloupců (^-1 řádek) a zněna textace v registru
bezúhonnosti: za sloupec "Datum narození" přidat sloupce "Stát narození", "Okres
narození" a "Obec narození" a p řidat pole "Datum výpisu z obchodního rejstříku".

P559 Registry ROS a ROB
Požaduje se zapracování vazby na registry ROS a ROB.

P569 Zobrazování kontrol při ukončení posouzení

Požaduje se upravit zobrazování kontrolních zpráv při ukončení posouzení tak, aby se
zobrazili všechny najednou v jednom seznamu a nebylo nutné je postupn ě odklikávat.

P572 Otevření formuláře ze seznamu dokumentů
Požaduje se na seznamu dokumentů (např. na rozhodnutí, výzvě apod.) umožnit přímo
otevřít obsah dokumentu (tedy bez nutnosti otevřít dokument a pak teprve jeho obsah).
Přednostně by se měl otevírat elektronicky podepsaný dokument.

P585 Zamezení zakládání duplicitních zařízení

Požaduje se nastavení dalších omezení při zakládání nových technických za řízení.

P590 Oznámení o zahájení řízení z moci úřední
Požaduje se umožnit vytvořit Oznámeni o zahájení řízení z moci úřední.

P591 Odlišení rušených loterií nebo jiných her

Požaduje se odlišení rušených loterií nebo jiných her.

P592 Zahajování správních řízení se všemi kategoriemi subjektů
Požaduje se umožnit oddělením SFÚ zahajovat správní řízení se všemi subjekty,
protože v řadě případů potřebují vést správní řízení i s FO podnikajícími nebo
právními osobami.

P593 Oddělení neprovozujících starých provozovatel ů od aktuálních

Požaduje se oddělení neprovozujících starých provozovatelů od aktuálních.

P594 Úprava žádosti o změnu údajů provozovny

Požaduje se úprava žádosti o změnu údajů provozovny.

P596 Doplnění položky Věc pro vyhledávání rozhodnutí

Požaduje se doplnění položky Věc pro vyhledávání rozhodnutí.

Y611
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P597 Zjednodušení přístupu k souvisejícím údajů z kontroly

Požaduje se zjednodušení přístupu k souvisejícím údajů z kontroly.

P601 Datum doručení a ukončení na kontrolní činnosti

Požaduje se u kontrolní činnosti změnu údaje „Seznámeno s protokolem dne" na
„Protokol doručen dne" a jeho nastavení jako povinného údaje, neboť od data
doručení se počítá lhůta pro námitky, a také se stanoví ukon čení kontroly.

P602 Pověření ke kontrole na detailu kontroly

Požaduje se ke kontrolní činnosti doplnit novou šablonu písemností, kterou bude
možné využít pro tisk pověření. Při ukončení kontrolní činnosti odstranit kontrolu, že
všichni členové kontrolního týmu musí mít vystaveno pověření ke kontrole.

P606 Datové položky pro podepisující osobu

Požaduje se na společném nastavení doplnit položku pro „Podepisující osobu" a pro
„Funkci podepisující osoby". Do šablony rozhodnutí doplnit datová položku pro
„Podepisující osobu" a pro „Funkci podepisující osoby".

P608 Platid provozovatelé v registrech

Na seznamu jistot a doložení bezúhonnosti se požaduje doplnit sloupec Platnost
(příznak nastavený podle platnosti subjektu).

P613 Napojení rozkladu na rozhodnutí rozkladové komise
Požaduje se napojení rozkladu na rozhodnutí rozkladové komise.

P614 Autentizace do systému s využitím certifikátu

Požaduje se vyřešit autentizaci do systému s využitím certifikátů - cílem je vyřešit
přístup do SDSL prostřednictvím certifikátů .

Závěr
Detailní specifikace realizovaných změn (rozsah, termín realizace, termín nasazení) je vždy

stanovena písemnou formou (zadání, projekt, harmonogram nasazení) a vzájemně odsouhlasena
a stvrzena podpisem obou smluvních stran.
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Příloha 2

Postupové termíny realizace etap zhotovení díla

Postupovými termíny pro realizaci díla jako samostatné uzavřené etapy jsou:

Číslo
úkolu

Úkol Termíny
zahájení ukončeni

1. Realizace rozšíření funkcionality a úpravy řešení IS SDSL
1.1. 1. fáze - verze 1.09 - vypracovánf detailní analýzy Do 2 dnů od

podpisu
smlouvy

24.11.2014

1.2. 2. fáze - verze 1.119 - akcentace detailní analýzy 25.11.2014 27.11.2014
1.3. 3. fáze - verze 1.09 - programová realizace Do 2 dnů od

podpisu
smlouvy

30.11.2014

1.4. 4. fáze - verze 1.09 - akceptace programové realizace 1.12.2014 3.12.2014
1.5. 5. fáze - verze 1.09 - ověření a nasazení do provozu 4.12.2014 5.12.2014
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Příloha 3

Kalkulace smluvní ceny díla

Kalkulace smluvní ceny dle jednotlivých ucelených částí:

Čisto
úkolu

Úkol Cena
(bez DPH)

Cena
(s DPH 21%)

1. Realizace rozšíření funkcionality a úpravy řešení IS SDSL - , Kč - ,- Kč
1.1. 1. fáze - verze 1.09 - vypracování detailní analýzy 1 000 000,- Kč 1 210 000,- Kč
1.2. 2. fáze - verze 1.09 - akceptace detailní analýzy - , Kč - ,- Kč
1.3. 3. fáze - verze 1.09 - programová realizace 1 200 000,- Kč 1 452 000,- Kč
1.4. 4. fáze - verze 1.09 - akceptace programové realizace - ,- Kč - ,- Kč
1.5. 5. fáze - verze 1.09 - ověřeni a nasazení do provozu 317 000,- Kč 383 570,- Kč

Celková cena díla (bez DPH) 2 517 000,- Kč 3 045 570,- Kč

Pro kalkulaci smluvní ceny je výchozí cena bez DPH. V pripadě změny zákonných sazeb DPH se
faktury automaticky vystavuji s platnou sazbou DPH v den uskute čnitelného zdanitelného plnění.
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Příloha 4A

Vzor akceptačního protokolu

Akceptační protokol

Číslo : 	

Datum vystavení :	 Celkový počet stran :

	

1

Zhotovitel :

ASD Software, s.r.o.

vedoucí projektu
Žerotínova 2981/55A
78701 Šumperk
Tel.: +420-583 300 711
Fax: +420-583 300 712

Objednatel :

Česká republika - Ministerstvo financí

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

Předmětem akceptace je plnění díla	 dle „Smlouvy o dílo č . SDI-2014-110-000013".
........................................

Předmět a rozsah akceptace :

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je ur čen pro zhotovitele a druhý pro objednatele.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

q akceptováno q akceptováno s výhradami* q neakceptováno*

* popis výhrad a dohodnutý další postup jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu.

Akceptaci provedli:

Příjmení jméno, titul

	

Funkce

	

Podpis
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Příloha 4B

Vzor předávacího protokolu

Předávací protokol

Číslo : 	

VyYr.s.oo pro nůum MF ČR

Datum vystavení :	

Předávající :
ASD Software, s.r.o.

vedoucí projektu
Žerotínova 2981/55A
78701 Šumperk
Tel.: +420-583 300 711
Fax: +420-583 300 712

Celkový počet stran : 1

Přebírající :
Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15
1 l8 10 Praha 1
Tel.: 257 044 344
Fax:

Předmět předání :

Předmětem předání je plnění díla	 dle „Smlouvy o dílo Č. SDI-2014-110-000013".

V rámci řešení tohoto úkolu byla zhotovitelem, tj. spole čností ASD Software, s.r.o. předáno programové
vybavení verze x.xx.xx objednateli.

Výše uvedené programové vybavení bylo p ředáno v elektronické podobě na CD.

Objednatel a zhotovitel se shodli, že pln ění	 (,,název úkolu') dle „Smlouvy o dílo Č . SDI-2014-
110-000013 " , bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Předávací protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jeden je určen pro objednatele a dva pro
zhotovitele.

Datum předání : 	

Přebírající :	
ASD Software, s.r.o.

	

Česká republika - Ministerstvo financí
Předávající : ............................................
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Příloha 5

Seznam oprávněných osob

1. Za zhotovitele jsou oprávněny jednat osoby:

ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

Ve věcech smluvních (každý samostatně):
Ing. Jan Kotrle, MBA, jednatel společnosti
tel. 583 300 711, mobil: 602 760 360,
e-mail: kotrle c(o,asd-software.cz

Ing. Petr Polách, jednatel společnosti
tel. 583 300 711, mobil: 602 501 821,
e-mail: polach@asd-software.cz

Ve věcech věcného plnění předávání díla a podpisu akceptačm'ho protokolu (každý samostatně):
Ing. Martin Prem, vedoucí projektu
tel. 583 300 711, mobil: 602 764 729,
e-maii: nrem@asd-software.cz

2. Objednatel pověřuje následující oprávn ěné osoby:

Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15, l 18 10 Praha 1

Ve věcech smluvních:
Ing. Stanislav Sankot, ředitel odboru 33
tel. 257 043 072,
e-mail: Stanislaiv.Sankot@ mfcr.cz

Ve věcech věcného plnění a potvrzování akceptačního a předávacího protokolu (každý samostatně):
Ing. Martina Malátková, projektový vedoucí
tel.: 257 044 368
e-mail: Martina.Malatkova@mfcr.cz

Ing. Viktor Petr, referent odboru 34
tel.: 257 042 730
e-mail: Viktor.Petr@mfcr.cz

Smluvní strany mají právo měnit jimi určené oprávněné osoby. Změny odpovědných osob oznámí
písemně druhé smluvní straně nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení změny.

Smlouva o dílo č. SDI-2014-110-000013
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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: 2014.11.24 08:25:02 +01'00'
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