
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 

9009/049/2016 
Toto lfslo uv6dljte pfi fakturaci 

SMLOUVA O DílO 
Vytvoření Analýzy a následné provedení konsolidace a migrace dat 

vedených v LotusNotes do prostředí SharePoint 
uzavfená v souladu s ustanovanlm § 2566 a násl. zákona č . 8912012 Sb., občanský zákoník, ve zněnl 

pozdějších pfedpisů (dále jen .Občansky zékonik-) a se zákonem Č. 13712006 Sb. , o verejnych 
zakézk3ch, ve znén l pozdějšfch predpisů (děJe jen .Zékon o verejnj'ch zakázkáctn 

Smluvn! strany: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
se sldlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

(dále jen .Smlouva") 

jE?jlmž jménem jedná: Ing. Božena Zděnková , feditelka odboru 38 
ICO: 00006947 
DIC: CZ00Illl694 7 
Bankovní spojeni : 
CIslo účtu: 
ID datové schránky: 
(dále jen "Odběratel") 

a 

ACMARK s,r,o. 

Česká národnl banka, pobočka Praha 1 
3328001/0710 
xzeaauv 

se sfdlem: lidická 2030120, Cerná Po~. 602 00 Brno 
zastoupená: Ing. Josefem BrOckem. jednatelem 
lG: 29187206 
OlG: CZ29187206 
vedená v obchodnlm reJstrlku Krajského soudu v Brně oddll C, vložka 64172 
Bankovnl spojeni: Komerčnl banka a.s. 
Clslo úč1u: 43-5798870277/0100 
ID datové schránky: x8jfkye 
(dále jen .Dodavatel") 

Preambule 

Tato Smlouva se uzavlrá na základě vysledků zadávaclho rlzenl na vefeJnou zakázku .Vytvorenl 
Analyzy a následné provedeni konsolidace a migrace dat vedenych v lotusNotes do prostl'edl 
SharePoinf (dále též .Zadávací rízenl"). Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávacl podmfnky, 
zadávac! dokumentaci čl nabídku Dodavatele, mini se Um dokumenty souvisejlcl se Zadávaclm 
flzenlm (dále jen .Dokumenty Zadávaclho rlzenf"). 

I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele vytvořit Analy-zu a následně provést 
konsolidaci a migraci dat vedeny-ch v LotusNotes ve verzlch 6.5.1. do prostredl SharePoint 
2013 (dále jen . 0110") dle specifikace, která tvorl Prílohu č.1 této Smlouvy 
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2. Dno tvofl následujlcl jednotlivé části: 

1. Analýza 
Analýza jednotlivých agend/databází 
Analýza - popis 
Konzultace mapování a migrace - konzultace 

2. Konsolidace dat jednotlivých agend 
Pflprava konsolidačnl platformy 
Příprava scriptů pro převod dat ze zdrojových systémů do konsolidačnfch 
Kontrola konsolidovaných dat vůči zdrojovým systémům 

3. Testováni 
Příprava testovacího SharePoint 
Přlprava služeb pro migraci z konsolidačnl platformy do SharePoint 
Kontrola konsolidovaných dat vůči zdrojovým systémům 

4. Ostrá migrace 
Spuštění a kontrola průběhu migrace 
Kontrola migrovaných dat v SharePoint vůči zdrojovým systémům 

5. Administrace projektu 
Projektové rízení 
Dokumentace 

3. Dodavatel se zavazuje vytvoNt Drlo v souladu s touto Smlouvou, veškerými přllohami k této 
Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávaclho "zenl. V pfrpadě rozporu vyjmenovaných podkladů 
majl pfednost ustanoveni této Smlouvy. 

4. Odběratel se zavazuje rád ně a vtas vytvofené Drlo pfevzít a zaplatit Cenu způsobem 
stanoveným v této Smlouvě. 

II. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNíCH STRAN 

1. Dodavatel je povinen pN vytváfení Díla postupovat v souladu s požadavky Odběratele. 

2. Odběratel je povinen pfedat Dodavateli všechny údaje a podklady, jež jsou potfebné k fádnému 
a včasnému plněni této Smlouvy v souladu s požadavky Odběratele. Dodavatel nenf odpovědný 
za prodlen! s plněnlm Dlla, pokud je takové prodlení způsobeno prodlenlm Odběratele s 
dodánlm potřebných podkladů či informacI. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli 
nezbytnou součinnost, zejména sdělit Dodavateli svůj souhlas nebo nesouhlas s pfedloženými 
návrhy včas, tak, aby nebyl narušen plynulý průběh práce bez v!cenákladů, časových prodlev a 
bez rizika újmy na kvalitě. 

3. Odběratel je oprávněn kontrolovat prováděni Dna a Dodavatel je povinen na požádání 
poskytovat Odběrateli informace o průběhu prováděni Dna. 

4. Práva a Povinnosti Odběratele: 

a) Odběratel dohodne se Dodavatelem rozsah oprávněni Dodavatele ke vstupu, a případně též 
k vjezdu, do objektu ve kterém se nacházl Mlsto plněni a umožní Dodavateli přístup k Mlstu 
plnění. 

b) Odběratel se zavazuje poskytnout potfebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat při řešeni všech záležitosti souvisejlclch s vytvořením Díla dle této Smlouvy. 

d) Odběratel se zavazuje zaplatit včas Cenu dle čl. V. této Smlouvy. 
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e) Odběratel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu vytváfeni jednotlivých čásU Dfla plněn í 
prostredníctvlm Oprávněných osob Odběratele . 

5. Práva a povinnosti Dodavatele: 

a) Dodavatel se zavazuje vytvorit 0110 fMně, včas a s odbornou péčr. 

b) Dodavatel se zavazuje, že PracovnIci Dodavatele budou pfi plněnI této Smlouvy dodržovat 
obecně závazné právnf předpisy , vztahujlcl se k vykonávané činnosti, a budou se fldít 
organizačrllmi pokyny Oprávněných osob Odběratele . 

c) Dodavatel se zavazuje udržovat pofádek a čistotu v bezprosttedni bllzkosti Mlsta plnění a 
jeho okolí. 

III. 
MíSTO A TERMíN PLNĚNí 

1. Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Odběratele : Letenská 525/15, 11800 Praha 1 (dále jen 
~Místo plněn'" ) . 

2. Dodavatel je povinen ptedat Dno nejpozději do 31.10.2016. 

3. Dno je DodavateJ povInen pfedat Odběrateli v MIstě plněnL 

IV. 
ZPŮSOB PLNĚNí 

1. Dodavatel se zavazuje pfedat 0110 nejpozději v terminu uvedeném v čl. III této Smlouvy. 

2. Oprávněná osoba Dodavatele se zavazuje informovat prostfednictVlm e-mai1ové zprávy 
Oprávněnou osobu Odběratele nejméně 3 pracovnl dny pl'edem o pfesném terminu pt'edénl 
jednotlivé části Dlla. Oprávněná osoba Odběratele potvrdl termln predánl jednotlivé části Dlla 
nejpozději do 1 pracovnlho dne ode dne doručeni oznámeni o termínu, prfpadně navrhne změnu 
terminu. 

3. Nedohodnou-Ii se Smluvnl strany na oboustranně vyhovujlclm datu a tase pfedánl, platl, že 0110 
bude pfedáno poslednl den lhůty ve 14 hod. 

4. Ptedánl části Olla t . 1 a části Olla Č. 5 je ukončeno akceptačnlm fizenlm. Dodavatel se zavazuje 
pledložít po dokončeni těchto části DUa Odběrateli Akceptačni protokol podepsaný oběma 
Smluvnimi stranami. Vzor akceptačního protokolu tvotl Prllohu Č . 2 této Smlouvy. 

5. Pfípadné výhrady uvedené v Akceptačnlm protokolu se Dodavatel zavazuje odstranit neodkladně, 
nejpozději do 5 dnů od podpisu Akceptačnlho protokolu. Po odstraněnI pfrpadných výhrad 
Smluvnl strany seprAl novy Akceptačnl protokol bez vYhrad. 

6. Za podmlnky podepsáni Akceptačnlho protokolu k části Díla Č. 1 plněni bez výhrad, může být 
zahájeno plněnI části Dlla Č. 2, spočlvajJcl v Konsolidaci dat jednotlivých agend a následujlcl 
jednotlivé části Dlla uvedené v čl . I odst 2 těto Smlouvy. 

7. V pllpadě pradlen! Dodavatele s plněnlm povinnosti dle tohoto článku, je Dodavatel povinen 
uhradit Odběrateli smluvn! pokutu dle čl. VI. této Smlouvy. 

8. Odběratel je povinen poskytnout Dodavateli ~dnou součinnost pfi vytvárenr Dlla. 

9. Akceptačnl protokoly zpracuje Dodavatel vždy ve dvou stejnopisech, pl'ičemž jeden bude vždy po 
podpisu oběma Smluvnlmi stranami ponechán Odběrateli. 
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v. 
CENA A JEJi SPLATNOST 

1. Za řádné a úplné provedeni Orla specifikovaného v článku I. odst. 1. této Smlouvy se Odběratel 
zavazuje zaplatit Dodavateli cenu v celkové částce 470.400,- Kč bez DPH 
(čtyristasedmdesáttislcčtyřista korun českých). (dále jen .Cena"). 

2. Cena uvedená v odstavci 1. tohoto článku zahrnuje následujlcl části : 

Položka 
Analýza jednotlivých agend/databází 

Analýza - popis 

Konzultace mapování a migrace - konzultace 

Příprava konsolidační platformy 
Příprava scriptů pro převod dat ze zdrojových 

Kontrola konsolidovaných dat vůči zdrojovým 

Příprava testovacího SharePoint 
Příprava služeb pro migraci z konsolidační 

Kontrola migrovaných dat v SharePoint vůči 

Spuštění a kontrola průběhu migrace 
Kontrola migrovaných dat v SharePoínt vůči 

Projektové řízení 

Dokumentace 

Celkem: 

Celkem 

38400 Kč 

57 600 Kč 

9600 Kč 

38400 Kč 

144000 Kč 

9600 Kč 

19200 Kč 

67200 Kč 

19200 Kč 

9600 Kč 

9600 Kč 

28800 Kč 

19200 Kč 

470400 Kč 

3. Cena byla sjednána dohodou smluvnlch stran podle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněn l 

pozděj~lch pfedpisů, jako cena maximá!nl a nepi'ekročitelná, a která zahrnuje ve~keré náklady 
Dodavatele spojené s vytvořenim Dita (tj. napf. náklady na dopravu, poplatky atd.). 

4. Cena bude Odběratelem uhrazena jednorázově na základě faktury vystaveného Dodavatelem a 
předána Odběrateli nejdříve v den předání rádně dokonooného Dlla a po podepsáni akceptačnlho 
protokolu za část Díla Č. 1 a část Dna č. 5 bez výhrad, které budou oba tvom přflohu faktury. 

5. Vystavená faktura musí obsahovat: 
• Přesnou identifikaci Dna, 
• Cenu a datum její splatnosti , 
• evidenčnl člslo Smlouvy Odběratele, uvedené v záhlaví, které slouží jako identifikátor platby, 
• úplné bankovní spojení Dodavatele, 
• veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb. , o dani z pridané hodnoty, ve zněnl 

pozděj~ich předpisů, 
• informace povinně uváděné na obchodnfch listinách na základě § 435 Občanského zákonlku. 

6. Dodavatel doručl fakturu na adresu: 
Ministerstvo financí 
Oddělení 9009 
Letenská 15, 118 10 Praha 1 

7. Faktura je splatná do třiceti (30) dnu ode dne doručeni rádně vystavené faktury Odběrateli. 
Faktura se považuje za zaplacenou okamžikem připsáni přlslu~né finančnf částky na účet 
Dodavatele. 

8. Odběratel má právo fakturu Dodavateli před uplynutlm lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k 
pradlen I s jejl úhradou, obsahuje-Ii nesprávné náležitosti nebo údaje, chybl-Ii na faktui'e některá z 
náležitosti nebo údajů nebo chybl-Ii některá z příloh . Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne 
plynout ode dne doručeni opravené faktury Odběrateli. 
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9. Platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové 
údaje budou uvedeny v této měně. 

10. V prlpadě uvedeni od litných bankovnlch údajů na fakhJfe majl pfednost údaje uvedené v záhlav! 
této Smlouvy, a to až do doby fádného oznámenI změny bankovnlch údajů postupem dle této 
Smlouvy. 

11 . Dodavatel bere na vědomI, že Odběratel neposkytuje zálohy na vytvofenl Olla . 

12. Dodavatel prohlatuje, že správce daně před uzavfenlm Smlouvy nerozhodlo tom, že Dodavatel je 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen _Nespolehlivý plátce-). V 
prípadě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se 
Dodavatel o tomto informovat Odběratele, a to do 3 pracovních dnů od vydáni takového 
rozhodnuU. Stane-Ii se Dodavatel Nespolehlivým plátcem, může uhradit Odběratel Dodavateli 
pouze základ daně, pfičemž DPH bude Odběratelem uhrazena Dodavateli až po p!semném 
doloženi Dodavatele o jeho úhradě této DPH prlslutněmu správci daně. 

VI. 
SANKCE A ODPOV~DNOST ZA ŠKODU 

1. V pflpadě pradlenl Dodavatele s proveden lm Dlla či některé jeho část i v terminu podle této 
Smlouvy nebo v pflpadě jiné povinnosti stanovené touto Smlouvou má Odběratel právo na 
smluvn! pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Dlla za každý i započatý den prodlen!. 

2. V prlpadě prodlen! Odběratele se zaplacen lm radně vystavené faktury Z8 provedení Díla má 
Dodavatel právo požadovat úroky z prodlen! ve výši stanovené právnlmi pfedplsy z dlužné částky 
za každý i započatY den pradlen!. 

3. Sm/uvnl pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (30) dnů od doručenI plsemné výzvy k úhradě od 
doručeni pfsemné výzvy oprávněné Smluvn! s1rany SmlLJVnl stlaně povinné ze smluvnl pokuty. 

4. Ujednánlm o smluvnf pokutě nenl dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady 
~kody v plné výši. 

5. ZaplacenI smluvn! pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvnl 
pokutou. 

VII. 
NÁHRADA ŠKODY 

1. Smluvn! strany sjednávajl, že náhrada škody se bude Ndit právnlmi predpisy, nenl-li v této 
Smlouvě sjednáno jinak. 

2. Odběratel odpovldá za každé zaviněné poru~enr smluvn! povinnosti. 

3. Dodavatel odpovídá mimo jiné za ve~kerou škodu, která vznikne v dusledku vadného vytvorení 
Dna nebo v důsledku porušenI jiné právnl povinnosti Dodavatele. 

4 . Skodou vznildou poru$nlm právní povinnosti Oodavate~ je i taková škoda, která vznikne 
Odběrateli oprávněným odstoupením Odběratete od Smk>uvy nebo v }aha důsledku. Takovou 
škodou jsou mimo jiné náklady vzniklé Odběrateli v souvislosti se zajištěnlm náhradního plněni. 

5. Skodu hrad! škůdce v penězlch, nežádá-Ii poškozený uvedení do predešlého stavu. 

6. Náhrada ~kody je splatná ve lhůtě 7 dnů od doručeni plsemné vyzvy oprávněné Smluvnl strany 
Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

5 



VIII. 
OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1. Smluvn! strany se dohodly na určení Oprávněné osoby za každou Smluvn! stranu (dále jen 
.Oprávněná osoba"). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke věem jednánlm tykajiclm se této 
Smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení Smlouvy, neni-li dále stanoveno jinak. V prípadě, že 
Smluvn! strana má vice Oprávněných osob, zasflajl se veškeré e-mailové zprávy na adresy všech 
Oprávněných osob v kopii. 

2. Smluvn! strany se dohodly na dále uvedeny-ch Oprávněných osobách, které budou za Smluvní 
strany jednat: 

Oprávněné osoby Odběratele: 

Jméno: Vit Hrabec 
Tel.: 257 042137 
e-mail: vit.hrabec@mfcr.cz 

Ve věcech kybernetické bezpečnosti: 
Ing. Tomáš Bauer, vedouci samo odd. 9003 
tel. 257 023 11 
e-mail : Tomas.Bauer@mfcr.cz 

Oprávněné osoby Dodavatele: 

Jméno: Ing. Josef Brock 
Tel.: +420 739081649 
e-mail: jbruck@acmark.cz 

3. Ke změně Smlouvy nebo ukončeni Smlouvy je za Odběratele oprávněn náměstek pro rlzenl 
sekce 09, i'editelka odboru 38 a dále osoby pověi'ené ministrem financl. Ke změně Smlouvy nebo 
ukončení Smlouvy je za Dodavatele oprávněn statutární orgán Dodavatel, a to dle způsobu 
jednání uvedeném v obchodnlm rejstrrku. 

IX. 
MLČENLIVOST 

1. Obě smluvní strany se zavazuji udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k 
zabezpečení a nezpřístupnit ti'etrm osobám diskrétní informace (dále jen nDiskrétnl informace~). 
Povinnost poskytovat informace podle zákona t. 10611999 Sb., o svobodném prlstupu k 
informaclm, ve znění pozdějšlch pl'edpisů nenl Umto ustanovením dotčena. 

2. Za Diskrétnf informace se považuji ve~keré následující informace: 
a) veškeré informace poskytnuté Odběratelem Dodavateli v souvislosti s plněn lm této Smlouvy, 

(pokud nejsou výslovně obsaženy v Dokumentech zadávaclho rlzenl) 
b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti, 
c) veškeré dalšl Informace, které budou Odběratelem či Dodavatelem označeny jako Diskrétní 

ve smyslu ustanoveni § 152 zákona Č. 13712006 Sb., o vel'ejných zakázkách, ve znění 
pozdějšlch předpisů. 

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

svobodném přlstupu k informacím, ve znění pozdějšlch predpisů; 
b) jejichž sděleni vyžaduje jiný právní predpis; 
c) které jsou nebo se stanou všeobecně a vei'ejně prrstupnými jinak než porušenlm právnlch 

povinnosti ze strany některé ze Smluvnlch stran; 
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.. 
• 

d) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy je~tě pfed pfijetfm těchto informaci 
od Odběratele , avšak pouze za podmlnky. že se na tyto informace nevztahuje povinnost 
mlčenlivosti z jiných důvodů; 

e) které budou Dodavateli po uzavf"enl této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti tretl 
stranou, jež rovněž nenl ve vztahu k těmto infonnaclm nijak vázána. 

4. Jako s Diskrétnlmi musf být nakladtmo také s informacemi, které by1y zlskané náhodně nebo bez 
vědomi Odběratele a dále veškeré informace zfskané od jakékoliv tretí strany pokud se týkaJ! 
Odběratele či plněni této Smlouvy. 

5. Dodavatel se zavazuje, že Diskrétni informace užije pouze za úeelem plněni této Smk>uvy. K 
jinému použiti je tleba pfedchozl plsemné svoleni Odběratele. 

6. Dodavatel je povinen svého prfpadného subdodavatele zavázat povinnosti mlčenlivosti a 
respektován lm práv Odběratele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sám. 

7. Povinnost zachováni mlčenlivosti trvá ještě po dobu pěti (5) let od skončení záručnl doby ve 
smyslu čl. X. této Smlouvy bez ohledu na zánik ostatních závazků ze Smlouvy. 

8. Za prokázaně porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvnl strana p~vo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

9. V pl'lpadě poru~ní povinnosti uložených smluvnlm stranám timto článkem má druhá smluvní 
strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý pripad 
porušeni. 

10. Závazky vyplývajicl z tohoto článku nenl žádná ze Smluvnlch stran oprávněna vypovědět ani 
jIným způsobem jednostranné ukončit. 

x. 
ZÁRUČNí PODMíNKY 

1. Dodavatel poskytuje k vytvofenému Dllu záruku, pričemt záručnl doba činí 24 měslců a patiná 
běžet podepsán lm obou Akceptačnlch protokolů oběma Smluvnlmi stranami. 

2. Ohlášeni vady provádí Oprávněná osoba Odběrate~ prostfednictvlm telefonického oznámeni s 
následným potvrzenim prostrednictvlm e-mailové zprávy (dále jen .OhLášení vady") Oprávněné 
osobě Dodavatele. Dodavatel je povinen potvrdit prijetl Ohlášeni vady do 1 pracovnlho dne od 
doručeni Ohlášeni vady prostrednictvlm e·mailové zprávy Oprávněné osobě Odběratele (dále jen 
rtPotvrzenl OhLášeni vady"), prlpadně si vyžádat dopl něni Ohlášeni vady. V prlpadě nedodrženi 
povinnosti potvrdit pfijetf Ohlášeni vady ve výše uvedené lhůtě je Dodavatel povinen uhradit 
Odběrateli smluvnl pokutu dk! čl. Vt této Smlouvy. Obdobný postup se uplatni i pN ohlašovanl vad 
po skončeni doby trvánl Smlouvy, a to s tou výjimkou, že komunikace mezi Smluvnlmi stranami 
bude problhat prostfednictvlm datových schránek. 

3. Dodavatel se zavazuje odstranit vady do 10 pracovnlch dnů od Potvrzeni Ohl3šenl vady. V 
pffpadě nedodrženi povinnosti odstranit vady ve výSe uvedené lhůtě je Dodavatel povinen uhradit 
Odběrateli smluvnl pokutu dle čl. Vl. této Smlouvy. 

4. Dodavatel je povinen vady odstranit opětovným proveden lm nebo jiným způsobem stanoveným 
právnlmi předpisy, a to podle volby Odběratele. 

5. Pokud Dodavatel vady neodstranl ve lhůtách uvedených v odst. 3. tohoto článku , je Odběratel 
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo zajistit 
služby sám nebo prostfednlctvím tfetfch osob a požadovat po Dodavateli úhradu nákladů účelné 
vynaložených v souvislosti s odstrar"lován lm vad. Uplatněnlm práva podle tohoto článku není 
dotčeno právo Odběratele na odstoupeni od Smlouvy, smluvní pokutu a náhradu škody. 
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6. Dodavatel v rámci záruky odpovídá za to, že Dno bude v souladu s touto Smlouvou jakož i 
podmínkami stanovenymi právnlmi predpisy. 

7. Odběratel je oprávněn uplatnit vady u Dodavatele kdykoliv během záručnl doby bez ohledu na to, 
kdy Odběratel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučenI pochybností se sjednává, že 
pfevzetfm Dfla nebo jeho části nenl dotčeno právo Odběratele uplatňovat práva z vad, které byly 
zjistitelné, ale nebyly zjištěny pfi pfevzetf. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvn! 
strany vylučují. 

8. Pokud Odběratel nemůže Dflo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu 
od Ohlášen! vad Dodavateli do jejich úplného odstranění. 

9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Odběratele z vadného 
plněn! vyplyvaj!cl z právních předpisů. 

XI. 
PRÁVA TŘETíCH OSOB A LICENČNí UJEDNÁNí 

1. Dodavatel prohlašuje, že vytvofené Orla bude bez právnlch vad, zejména nebude zatlženo 
žádnymi právy tfetfch osob, z nichž by pro Odběratele vyplynul finančnl nebo jakýkoliv jiný 
závazek ve prospěch tret! strany nebo která by jakkoliv omezovala užlvánl Dlla. V pflpadě 
porušení tohoto závazku je Dodavatel v plném rozsahu odpovědny za pflpadné následky 
takového porušení, pričemž právo Odběratele na připadnou náhradu škody a smluvn! pokutu 
zůstává nedotčeno. Dodavatel se zavazuje, že pN vytváfenl Dfla bude postupovat tak, aby 
nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv třetlch osob. 

2. Pro pf!pad, že by v důsledku vytvofenl Dlla došlo ke vzniku autorského dfla, poskytuje Dodavatel 
Odběrateli k takto vytvořenému autorskému dnu Licenci k už!vánl autorského dfla všemi způsoby 
užiti, a to ode dne jeho předán! Odběrateli. Odběratel není povinen Licenci využít. Dodavatel dále 
poskytuje Odběrateli oprávněnI, v rozsahu práva nabytého touto Licencí, postoupit třetí osobě 
oprávněnI k výkonu tohoto práva, a to rovněž všemi způsoby užití. Odběratel je oprávněn 
upravovat DUo, k němuž je poskytnuta Licence, sám či prostrednictvím třetích osob. Licence je 
udělena jako licence vyhradní ve smyslu § 2360 Občanského zákoníku. Odměna za poskytnuti 
Licence dle tohoto článku je zahrnuta v Ceně dle čl. V. této Smlouvy. 

XII. 
ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENI SPORO 

1. Tato Smlouva se řídi právními předpisy České republiky. Smluvn! strany pro vyloučen ! 
pochybnosti sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského zákoniku 
upravujlclmi smlouvu o dflo, nevyplyvá-li z povahy věci něco jiného. 

2. Smluvn! strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 
této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou 
platnosti pfed věcně a mlstně pflslušnym soudem České republiky. 

XIII. 
UKONČENí SMLOUVY 

1. Tato Smlouva může byt ukončena dohodou Smluvn!ch stran. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-Ii okolnosti předv!dané 
ustanovenlm § 2002 Občanského zákoníku. 
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3. Za podstatné poru~nf Smlouvy Dodavatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákonfku se 
považuje zejména: 

a) pradlen I Dodavatele s plněnim jakýchkoliv Ihllt ze Smlouvy o vice než 30 kalendárních 
dní; 

b) opakované (tj. nejméně druhé) poruSovánl smluvních či jiných právnlch povinnosti v 
souvislosti s plněn lm Smlouvy; 

c) jakékoliv jiné poruSenl povinnosti Dodavatelem, které nebude odstraněno či napraveno 
ani do 30 kalendáfnlch dnll ode dne doručeni výzvy Odběratele k nápravě (popr. od 
uplynutí lhůty ve výzvě stanovené), je-li náprava možná. 

4. Za podstatné poruSenl Smlouvy Odběratelem ve smyslu § 2002 Občanského zákonfku se 
považuje: 

a) zejména prodlenf Odběratele s úhradou faktury o vfce ne! 30 kalendál'nlch dni 
b) prodlenl Odběratele s poskytnutfm součinnosti o vice než 30 kalendáfnlch dni od 

prokazatelného doručeni plsemné výzvy Odběrateli. 

5. Odběratel je mimo jiné oprávněn ad Smlouvy odstoupit v následujlclch pfípadech: 
a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele; 
b) Dodavatel podá Insolvenční návrh jako dlužnlk, bude rozhodnuto o úpadku Dodavatele 

nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno Jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 
c) DodavateJ bude odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodátský trestný čin. 

6. Odstoupf-Ii některá strana od Smlouvy, nastávaj l účinky odstoupeni dnem doručeni jeho 
plsemného oznllmenl druhému účastnfku Smlouvy s uvedeným odkazem na ustanovení této 
Smlouvy či právnlch pfedpisů, které zakláoá oprávněni od Smlouvy odstoupit. 

7. Oznámeni o odstoupeni je smluvní strana povinna zaslat doporučeným dopisem s doručenkou 
na adresu druhé smluvnl strany uvedenou v záh lavl této Smlouvy nebo j inak druhou smluvní 
stranou plsemně oznameoou. Pro doručovanl budou priměi'eně užita ustanoveni občanského 
soudnlho rádu. 

8. Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončeni smluvnlho vztahu založeného touto Smlouvou se 
nedotýká prava na zaplaceni smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl , práva na 
náhradu Skody vzniklé z poruAenl smluvn! povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a ochraně 
informací ani ujednáni, která majl vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od 
Smlouvy, zejména ujednáni o zpClsobu reSenl sporll. 

XIV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

1. Oznámeni nebo jiná sděleni podle této Smlouvy musl být učiněna plsemně v českém jazyce. 
Jakékoliv úkony směfujicl ke skončeni této Smlouvy musi být doru{:eny druhé Smluvni straně 
datovou schránkou nebo fonnou doporučeného dopisu. Oznámeni nebo jiná sděleni podle této 
Smlouvy se budou považovat za l'ádně učiněná , pokud budou doručena osobně, poStou 
prostrednictvim datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo na jinou 
adresu, kterou pffslutná Smluvn! strana v predstihu písemně oznáml druhé Smluvní straně. 

a) Odběratel: 

Název: Ministerstvo financl 

Adresa: Letenská 15. Praha 1. PSe 118 10 

E-mail: podatelna@mfcr.cz 

K rukám: Víta Hrabce, odbor 38 

Datov;!! schránka: xzeaauv 

9 



b) Dodavatel: 

Název: ACMARK s.r.o. 

Adresa: Lidická 2030/20, Brno, PSČ : 60200 

E-mail: jbruck@acmark.cz 

K rukám: Ing. J. BrOcka 

Datová schránka: x8jfkye 

2. Útinnost oznámení nastává v pracovnl den následujlcl po dni doručeni tohoto oznámeni 
přlslušné Smluvnl straně. 

3. Jakékoliv změny kontaktnlch údajů, bankovnlch údajů a Oprávněných osob je příslušná 

Smluvni strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně 
oznámit druhé Smluvnl straně . 

4. Smluvnl strany souhlasl s Um, že podepsaná Smlouva (včetně příloh), jakož i její text, může být 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Odběratele, na profilu Odběratele 
ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách, a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z 
právnlch předpisů, a to bez časového omezenI. 

5. Stane-Ii se kterékoli ustanoveni této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, 
zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatnlch ustanovení této Smlouvy neovlivněna a 
nedotčena, nevyplývá-Ii z povahy daného ustanoveni, obsahu Smlouvy nebo okolnosti, za nichž 
bylo toto ustanoveni vytvořeno, že toto ustanoveni nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. 
Smluvni strany se zavazuji nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, bližicim se svým obsahem nejvlce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

6. Jestliže kterákoli ze Smluvnlch stran neuplatni nárok nebo nevykoná právo podle této Smlouvy, 
nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně , nebude to znamenat vzdáni se těchto nároků 
nebo práv. Vzdáni se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo 
jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno pisemně a podepsáno 
Smluvnf stranou, která takové vzdáni se činí. 

7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnlmi stranami. 

6. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplr'lovat pouze dohodou smluvnfch stran, a to plsemnými 
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvnlch stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá smluvnl 
strana obdržl po jednom vyhotovení. 

10. Nedrrnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy : 

Příloha č. 1 - Specifikace DUa 
Příloha č. 2 - Vzor Akceptačn ího protokolu 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Ing. Božena Zděn ková 
ředitelka odboru 38 

Minlster:;tvo financl 
11810 Praha I Letenská 15 

_185 _ 

!(:; {)OOO~~.:.7 ::(: : cz~oOOt9t,7 

ACMARK '.'.0. 
Lidická 20, 602 00 Brno 
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla 

Dílem pro účely této Smlouvy je zpracování materiálu s nabídkou řešení na analýzu a 
následné provedení konsolidace a migrace dat vedených v Lotus Notes do prostředí 

SharePointu. 

Aplikace jsou provozovány ve verzích Lotus Notes 6.5.1. Prostředí určené k migraci dat je 
SharePoint 2013. 

Dílo tvoří následující jednotlivé části: 

1. Analýza 
Analýza jednotlivých agend/databází 
Analýza - popis 
Konzultace mapování a migrace - konzultace 

2. Konsolidace dat jednotlivých agend 
Příprava konsolidační platformy 
Příprava scriptů pro převod dat ze zdrojových systémů do konsolidačnfch 
Kontrola konsolidovaných dat vůči zdrojovým systémům 

3. Testování 
Příprava testovacího SharePoint 
Příprava služeb pro migraci z konsolidační platformy do SharePoint 
Kontrola konsolidovaných dat vůči zdrojovým systémům 

4. Ostrá migrace 
Spuštění a kontrola průběhu migrace 
Kontrola migrovaných dat v SharePoint vůči zdrojovým systémům 

5. Administrace projektu 
Projektové řízení 
Dokumentace 

Postup jednotlivých kroků: 
• Analýza jednotlivých agend 
• Konsolidace dat jednotlivých agend 
• Příprava potřebné nástavby v prostředí již instalovaného a provozovaného 

SharePointu 2013 
• Migrace konsolidovaných dat z prostředí Lotus Notes do nového prostředí 

Technické údaje o vedených agendách Lotus Notes 
Počet databází 172 
Počet záznamů 1 878 581 
Celková velikost (kb) 17 736 496 
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Postup prací: 

Analýza 

Pro úspěšný převod dat bude nezbytné: 
• zkontrolovat vtechny databáze a zjistit jejich stav 

• srovnat struktury z ohledu zdrojových systémů/databází a následně cílového 

systému, podle toho jaká jsou v nich metadata. Rozhodnout jak se tato metadata 

budou na sebe mapovat nebo jestli je vůbec migrovat 

• společně rozhodnout, které záznamy se budou migrovat, jestli budou potřeba 

migrovat všechna metadata nebo jen výběr 

• definovat konsolidační platformu, jak by měla vypadat 

• stanovit postup konsolidace dat 

• zajistit postup migrace 

• definovat způsob kontroly správnosti provedení migrace 

Realizace projektu na základě analýzy 

Realizace projektu je rozdělena do těchto fázi: 
• konsolidace dat a ověření konsolidace 

• naprogramovatlpnpravtt platformu pro konsolidaci dat 

• vyvinout migrační scripty, které z databází přenesou data do konsolidační platformy 

• provést migraci do konsolidační platformy 

• provést kontrolu dat v konsolidační platformě vůči zdrojovým databázlm 

• migrace do testovacfho prostředí a ověřeni migrace 

• připravit služby na straně SharePoint, které budou přená~et data z konsolidační 

platformy do SharePoint 

• připravit testovací prostředí SharePClint, které bude obrazem stávajícího ostrého 

řešení 

• provést migraci z konsolidačn í platformy do testovacího SharePointu 

• provést kontrolu migrace do testovaclho prostředí 

Migrace do ostrého prostfedl 

• bude provedena migraci z konsolidační platformy do ostrého SharePoint a následná 

kontrola 
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Pfiloha č. 2 - Vzor Akceptačního protokolu 

AKCEPTAČN!PROTOKOL 

Vyhrazeno pro záznam MF ČR 

Celkový počet stran: ••• 

Dodavatel: Odběratel: 

Česká republika - Ministerstvo rmand 

Letenská 15 

tiS 10 Praha I 

Pfedm~t akceptace: 

Předmětem akceptace je nlže uvedená část Dfla dle čl. I odsl. 2 Smlouvy o dilo "Vytvo~enJ Analýzy a následné 
provedenJ konsolidace a migrace dat vedených v LotusNotes do prostfedí SharePoinf', č. smlouvy 
9009/04912016. 

Ni\zev tisU DOa Zahijen( Ukonlení 

Akceptace plněni: 

S výsledkem: o akceptovi\no o akceptováno s výhradami o neakceptovino 

Výhrady OdWratele: 

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Odběratele a jedcn pro Dodavatele. 

Akceptaci provedli: 

Funkce PHjmeoÍ jméno, titul Datum Podpis 
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Ověřovací doložka
Zajišťovací prvek:
Počet listů:
Výstup odpovídá vstupu:
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Název organizace:
Pořadové číslo konverze:
Elektronický podpis
25 5400 Clb 5400 vzor č. 1
Datum vyhotovení
NE
ANO
1
	SignatureField1: 
	poznamka: 
	DateTimeField1: 
	cisloKonverze: 87724796-29889-160804093318
	nazevOrganizace: Ministerstvo financí
	celeJmeno: Keprtová Pavla Ing.
	datumKonverze: 2016-08-04T07:33:11Z
	: 
	pocetListu: 14
	zajisteni: 



