
 

 

 

 

SMLOUVA O ÚPRAVĚ SOFTWARE 
VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VIOLA  PRO ROK 2016 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se    

zákonem č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“) 

 a podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „Autorský zákon“), ve znění 

pozdějších předpisů:  

na základě výzvy k jednání  

pod č.j.: MF-38356/2016/5503-6 

 

Smluvní strany: 

 

Česká republika – Ministerstvo financí 

sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

bankovní spojení: ČNB a.s., č.ú.:  3328001/0710 

za niž jedná: Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 -  Rozvoj ICT  

ID datové schránky: xzeaauv 

(dále jen „Objednatel“) 

a  

 

Krabat cz s.r.o. 

sídlo: Říčany, Rýdlova 695, PSČ 25101 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 

86919 

IČO: 26513625 

DIČ: CZ26513625 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú: 2500207082/2010 

zastoupená:  Ing. Ondřejem Klimešem, jednatelem 

ID datové schránky: 62ggucm 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní stra-

na“) 

I. Účel Smlouvy 

(1) Účelem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran při realizaci 

Veřejné zakázky na provedení úpravy informačního systému Viola (dále jen „IS Vio-

la“), již používaného Objednatelem, přičemž tato úprava spočívá v jeho  rozšíření a ná-

sledném poskytování podpory ze strany Zhotovitele.  

Číslo Smlouvy MF 

9009/062/2016 
    Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 

 



 

 

II. Předmět Smlouvy  

(1) Předmětem této Smlouvy je: 

– závazek Zhotovitele provést řádně a včas úpravu IS Viola, a to dle podmínek stanove-

ných v této Smlouvě (dále jen „Předmět plnění“). 

– závazek Objednatele řádně a včas zhotovený Předmět plnění převzít a zaplatit Zhoto-

viteli Cenu dle čl. V. této Smlouvy. 

(2) Předmět plnění bude Zhotovitelem proveden v souladu s vymezením a za dodržení 

termínů obsažených v Příloze č. 1 „Vymezení úprav IS Viola“, která je nedílnou součás-

ti této Smlouvy a v souladu s pokyny Objednatele. Nedílnou součástí Předmětu plnění 

bude uživatelská a technická dokumentace k Předmětu plnění (dále jen „Dokumenta-

ce“), potřebná k jeho řádnému užití a zdrojový kód všech programů, aplikací a jiných 

součástí Předmětu plnění. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění bude vyhovovat bezpečnostním standar-

dům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, minimálně však v rozsahu sta-

noveném § 5 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejí-

cích zákonů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objedna-

tele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií, tzn. 

zejm. Směrnici Ministerstva financí č. 6/2001 – Zabezpečení informačních systémů Mi-

nisterstva financí, v platném znění, a být plně kompatibilní se stávající verzí IS Viola. 

Objednatel se zavazuje, že z hlediska ověření naplnění v tomto bodě uvedených bezpeč-

nostních požadavků poskytne Zhotoviteli součinnost. 

III. Způsob provedení Předmětu plnění, doba a místo plnění 

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Předmět plnění na své náklady a nebezpečí v souladu 

se Smlouvou, Přílohou č. 1 a s doplňujícími pokyny Objednatele, a to ve lhůtě uvedené 

v odst. (4) tohoto článku Smlouvy.  

(2) Doplňující pokyny k realizaci Předmětu plnění poskytnou na straně Objednatele 

Oprávněné osoby dle čl. IV. této Smlouvy. 

(3) Místem plnění je budova Ministerstva financí, nacházející se na adrese: Letenská 15, 

118 10 Praha 1, nedohodnou-li se Smluvní strany v průběhu realizace Předmětu plnění 

jinak (dále jen „Místo plnění“). 

(4) Termín pro realizaci 1. části Předmětu plnění  je 31.1.2017. 

(5) Termín pro realizaci 2. části Předmětu plnění  je 31.03.2017. 

(6) Zhotovitel je oprávněn předat Předmět plnění i dříve, než v termínech uvedených 

v odst. (4)  a (5) tohoto článku, dohodne-li se tak s Objednatelem. 

(7) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, 

zejména poskytnout Zhotoviteli informace o skutečnostech, které souvisí s provedením 

Předmětu plnění. 

(8) Předmět plnění bude Zhotovitelem uveden do provozu v prostorách Místa plnění 

podle odst. (3) tohoto článku.  

IV. Předání a převzetí Předmětu plnění, Oprávněné osoby 

(1) Zhotovitel předá Objednateli Předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 



 

 

(4) a (5) této Smlouvy a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Objednatel 

je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost k řádnému předání a převzetí 

jednotlivých částí Předmětu plnění  a k jejich projednání v rámci akceptačního řízení 

specifikovaného níže.  

(2) Akceptační řízení je zahájeno dodáním Předmětu plnění na Místo plnění. Objednatel 

je povinen vystavit Zhotoviteli písemné potvrzení o dodání části Předmětu plnění Zho-

tovitelem Objednateli k akceptačnímu řízení. Zhotovitel se zavazuje informovat  

e-mailem Objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o termínu dodání části Předmětu 

plnění k akceptačnímu řízení. Smluvní strany se tímto zavazují postupovat tak, aby celá 

délka akceptačního řízení k  jednotlivé části Předmětu plnění nepřesáhla 10 pracovních 

dní ode dne jejího doručení Objednateli k akceptačnímu řízení.  

(3) Na základě výsledku akceptačního řízení, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od 

okamžiku doručení Předmětu plnění Objednateli k akceptačnímu řízení, Objednatel vy-

plní akceptační protokol (vzor akceptačního protokolu je Přílohou 2 této Smlouvy). 

V případě, že část Předmětu plnění bude mít vady, bude tato skutečnost vyjádřena 

v akceptačním protokolu výrokem:  „výsledek testu - splňuje podmínky pro instalaci 

s výhradou“, přílohou akceptačního protokolu pak musí být soupis případných vad 

Předmětu plnění s uvedením, zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada 

brání či nebrání užívání Předmětu plnění nebo jeho části, případně brání vytvoření dal-

ších na něj navazujících částí Předmětu plnění. V akceptačním protokolu se v takovém 

případě uvede Smluvními stranami odsouhlasený termín odstranění zjištěných vad části 

Předmětu plnění. Odstranění zjištěných vad bude uvedeno v akceptačním protokolu, na 

který bude navazovat další – finální akceptační protokol, vystavený Objednatelem po 

odstranění všech vad a nedodělků. 

(4) Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto v rámci akceptačního řízení jinak, je 

Zhotovitel povinen odstranit vady části Předmětu plnění, zjištěné v rámci akceptačního 

řízení, do 30 pracovních dní od okamžiku podpisu akceptačního protokolu se soupisem 

zjištěných vad ze strany Objednatele. 

(5) Pokud vady Předmětu plnění, zjištěné při akceptačním řízení, brání užívání Předmě-

tu plnění či jeho části, 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. (4) tohoto článku. Poté bude zahájeno nové akceptační řízení dle podmí-

nek uvedených shora. Doba, po kterou Zhotovitel bude odstraňovat vady Předmětu pl-

nění (tj. doba do okamžiku podpisu finálního akceptačního protokolu), nemá vliv na 

termíny stanovené pro předání ostatních částí Předmětu plnění a na povinnost Zhotovi-

tele dodat navazující části Předmětu plnění řádně a včas. 

(6) Bude-li část Předmětu plnění bez vad, případně bude-li mít část Předmět plnění va-

dy, které nebrání užívání dané části Předmětu plnění, případně vytvoření dalších na něj 

navazujících částí Předmětu plnění, zavazuje se Objednatel část Předmětu plnění převzít 

a potvrdit její převzetí akceptačním protokolem uvedeným v odst. 3 tohoto článku, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení akceptačního řízení Případné vady části 

Předmětu plnění je v takovém případě Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě uvedené v 

akceptačním protokolu (termín vyřešení), případně ve lhůtě dle odst. (4) tohoto článku. 

(7) Akceptační protokoly budou vyhotoveny vždy ve třech vyhotoveních, z nichž po 

jejich potvrzení oprávněným zástupcem Objednatele obdrží Zhotovitel dva stejnopisy a 

Objednatel jeden stejnopis.  



 

 

(8) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávněnou osobu (dále jen „Oprávněná 

osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veške-

ré činnosti za Zhotovitele a Objednatele sjednané ve Smlouvě a připravovat dodatky ke 

Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany, 

nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 

(9) Oprávněné osoby nejsou zmocněny ke změnám nebo ukončení Smlouvy.  

(10) Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby nebo kontaktní údaje i bez 

nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou 

Smluvní stranu písemně upozornit. Takto oznámená změna je účinná vůči druhé 

Smluvní straně následujícím dnem po doručení písemného oznámení o změně. 

(11) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, které budou za 

Smluvní strany jednat ve věcech níže uvedených: 

(11.1.) Za Zhotovitele jsou oprávněny jednat osoby: 

Ve věcech plnění Smlouvy 

Jméno:  Ondřej Klimeš 

tel.:  608 972 277 

e-mail: ondrej.klimes@krabat.cz 

 

Ve věcech věcného plnění, předávání Předmětu plnění a podpisu  

akceptačního protokolu  

Jméno:  Ondřej Klimeš 

tel.:   608 972 277 

e-mail: ondrej.klimes@krabat.cz 

(dále jen „Oprávněná osoba Zhotovitele“) 

 

(11.2)  Objednatel pověřuje následující oprávněné osoby: 

Ve věcech plnění Smlouvy 

Jméno: Mgr. Monika Kubíková, , odb. 38 MFČR 

tel.: 25704 2149 

e-mail: monika.kubikova@mfcr.cz 

 

Ve věcech věcného plnění, předávání Předmětu plnění a podpisu  

akceptačního protokolu  

Jméno: Ing. Petr Klusák, vedoucí oddělení 5503 MFČR 

tel.: 25704 3152 

e-mail: petr.klusak@mfcr.cz 

 

Ve věcech kybernetické bezpečnosti : 

Ing. Tomáš Bauer, vedoucí sam. odd. 9003 

tel. 257 023 11  

e-mail: Tomas.Bauer@mfcr.cz 

(dále jen „Oprávněná osoba Objednatele“) 

 

 

V. Cena a platební podmínky 

(1) Celková cena Předmětu plnění bez DPH (dále jen „Cena“), uvedená v této Smlouvě 

je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů a tato Cena je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veš-

mailto:ondrej.klimes@krabat.cz
mailto:bohumila.mullerova@mfcr.cz
mailto:petr.klusak@mfcr.cz
mailto:Tomas.Bauer@mfcr.cz


 

 

keré náklady spojené s provedením Předmětu plnění, včetně nákladů souvisejících s pří-

padnými celními poplatky, dopravou do Místa plnění apod.  

 

 

(2) Cena činí: 

bez DPH    1 604 400,- Kč 

DPH ve výši 21%      336 924,- Kč 

včetně DPH   1 941 324,- Kč 

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. 

 

(3) Cena, uvedená v odstavci (2) tohoto článku, se skládá z jednotlivých částí, které 

odpovídají jednotlivým úkolům dle Vymezení úprav IS Viola uvedeným v Příloze č. 1  

této Smlouvy.  

3.1. Cena za 1. Část Předmětu plnění činí:  

bez DPH        910 800,- Kč 

DPH ve výši 21%       191 268,- Kč 

včetně DPH   1 102 068,- Kč 

3.2. Cena za 2. Část Předmětu plnění činí:  

bez DPH    693 600,- Kč 

DPH ve výši 21%   145 656,- Kč 

včetně DPH   839 256,- Kč 

 

(4) Cena bude Objednatelem uhrazena na základě 2 faktur vystavených Zhotovitelem po 

řádném a včasném předání 1. a 2. části Předmětu plnění.   

(5) DPH dle odstavce 2 tohoto článku je možné změnit pouze v případě, že dojde v prů-

běhu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, a to nej-

výše o částku odpovídající této změně. V tom případě jsou Smluvní strany povinny uza-

vřít písemný dodatek ke Smlouvě. 

(6) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Předmět plnění (tedy vystavit faktury – daňové 

doklady) nejdříve následující den po řádném předání a převzetí částí Předmětu plnění 

bez vad a nedodělků, a to na základě Akceptačního protokolu podepsaného Oprávně-

ným osobou Objednatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne předání části Předmětu pl-

nění. 

(7) Vystavená faktura musí obsahovat: 

a) přesnou identifikaci Předmětu plnění podle Smlouvy,  

b) číslo Smlouvy MF, které slouží jako identifikátor platby, 

c) úplné bankovní spojení Zhotovitele, 

d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, 

e)  náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského záko-

níku, v platném znění. 



 

 

(8) Společně s fakturou je Zhotovitel povinen předložit vyplněný a oběma Smluvními 

stranami podepsaný originál Akceptačního protokolu podle Přílohy č. 2, který musí ob-

sahovat  uvedení všech  částí Předmětu plnění uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

(9) Cena je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury - daňového 

dokladu Objednateli. 

(10) Faktura bude doručena na adresu:   

Ministerstvo financí ČR 

Letenská 15 

118 10 Praha 1 

P.O.BOX 77 

 

(11) Splatnost faktury nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, pokud 

nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou uvedeny 

nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál Akceptačního protokolu 

podle odst. (8) tohoto článku nebo bude přiložen originál Akceptačního protokolu,  ve 

kterém však nebude uveden  výrok: „výsledek testu - splňuje podmínky pro instalaci do 

ostrého provozu“. Objednatel je v takovém případě oprávněn fakturu Zhotoviteli před 

uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti části Ceny v délce třiceti (30) 

dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.  

(12) Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové 

údaje budou v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v 

záhlaví Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře, přičemž odlišné bankovní údaje, 

uvedené na faktuře, mají přednost před údaji uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Uve-

dení odlišných bankovních údajů na faktuře nezbavuje Zhotovitele povinnosti písemně 

oznámit Objednateli změnu bankovních údajů, popř. změnu jiných údajů, týkajících se 

Zhotovitele, přičemž oznámení takové změny je účinné od okamžiku doručení oznámení 

o změně Objednateli a nevyžaduje nutnost uzavřít dodatek ke Smlouvě. 

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran 

Povinnosti Objednatele 

(1) Objednatel dohodne se Zhotovitelem rozsah oprávnění Zhotovitele ke vstupu do 

Místa plnění, kde má být předán Předmět plnění. 

(2) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně 

seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními 

předpisy platnými pro Místo plnění, kde bude Zhotovitel Předmět plnění předávat. Zho-

tovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení 

s opatřeními a předpisy Objednatele dle věty první tohoto odstavce všech svých zaměst-

nanců a případných jiných osob podílejících se na předání Předmětu plnění prostřednic-

tvím Zhotovitele (dále jen „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou odpovědnost za 

případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele. 

(3) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro předání Předmětu plnění v souladu se 

Smlouvou a poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat 

při řešení všech záležitostí související s předáním Předmětu plnění.  

(4) Objednatel se zavazuje zkontrolovat soulad Akceptačního protokolu se skutečně 

dodanou částí Předmětem plnění.  



 

 

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu, za řádně provedený a předaný Předmět 

plnění, v souladu s čl. V. této Smlouvy. 

Povinnosti Zhotovitele 

(6) Zhotovitel se zavazuje včas dokončit a předat Objednateli Předmět plnění. 

(7) Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro řádné předání Předmětu plnění a po-

skytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení 

všech záležitostí související s předáním Předmětu plnění.  

(8) Pracovníci Zhotovitele jsou povinni při činnosti v Místě plnění respektovat pokyny 

Objednatele. 

(9) Zhotovitel zejména odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností Předmětu 

plnění s nabídkou, kterou podal Zhotovitel do výběrového řízení dne 20. 12. 2016, do-

danou Dokumentací a Akceptačním protokolem, a za použitelnost Předmětu plnění pro 

účely vyplývající z této Smlouvy a jejích příloh.  

VII. Záruka Předmětu plnění 

(1) Záruční doba ke každé části Předmětu plnění v délce dvaceti čtyř (24) měsíců začíná 

běžet okamžikem předání dané části Předmětu plnění Zhotovitelem Objednateli, tj. 

okamžikem podpisu Akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami.  

(2) Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady Předmětu plnění do 

14 dnů od prokazatelného nahlášení vady Objednatelem.  Jedná-li se o vadu, která způ-

sobuje nemožnost využívat IS Viola, je tato lhůta zkrácena na 24 hodin od okamžiku 

oznámení této vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, opětovným provede-

ním vadné části Předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy a 

to podle volby Objednatele.  

(3) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Předmětu plnění ve lhůtě dle 

odst. (2) tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uve-

denou v čl. IX – Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení. Výše sankce není omezena. 

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné 

výši. 

(4) Pokud Zhotovitel vady Předmětu plnění neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. (2) to-

hoto článku, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetích 

osob (aniž by tím došlo k porušení licenčních ujednání dle této Smlouvy, a aniž by tím 

bylo dotčeno ustanovení odst. (1) tohoto článku Smlouvy) a požadovat po Zhotoviteli 

úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Smluvní strany 

berou na vědomí, že v takovém případě nedochází k porušení ustanovení § 66 odst. (1) 

písm. a) a b) Autorského zákona a Objednatel může do IS Viola zasáhnout, a to i pro-

střednictvím třetí osoby. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo Ob-

jednatele na odstoupení od Smlouvy.  

(5) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi: 

a) neoprávněnými zásahy do Předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stra-

nou nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených Dokumentaci; tím ne-

ní dotčeno právo Objednatele dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy; 

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí Předmětu pl-

nění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové 

změny byly uvedeny v Dokumentaci; 



 

 

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

d) užitím Předmětu plnění, které je v rozporu s Dokumentací. 

 

(6) Objednatel je oprávněn uplatnit vady Předmětu plnění kdykoliv během záruční doby 

bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení 

pochybností se sjednává, že akceptací Předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno 

právo Objednatele uplatňovat nároky z vad Předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale 

zjištěny nebyly, v průběhu akceptace. 

(7) Pokud Objednatel nemůže Předmět plnění, IS Viola nebo jeho část pro vady užívat, 

prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného od-

stranění Zhotovitelem. 

(8) Za vadu Předmětu plnění se považuje i situace, kdy Zhotovitel nepředá Objednateli 

aktualizované znění Dokumentace a zdrojového kódu všech programů, aplikací a jiných 

součástí předmětu Smlouvy dle článku VIII(4) této Smlouvy. 

VIII. Licenční podmínky, autorská práva 

(1) Zhotovitel a Objednatel shodně konstatují, že Předmět plnění podle této Smlouvy 

naplňuje znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona a Zhotovitel v souladu s § 

2358 Občanského zákoníku uděluje Objednateli časově a místně neomezenou výhradní 

licenci k užití Předmětu plnění. Objednatel tak zejména získává právo Předmět plnění 

užít v rozsahu stanoveném § 12 Autorského zákona. Je-li to potřebné k užití Předmětu 

plnění v souladu s jeho určením, může Objednatel poskytnout podlicenci rovněž třetím 

subjektům. Odměna Zhotovitele za poskytnutí licence je zahrnuta v Ceně Předmětu pl-

nění uvedené v článku V. této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněným držite-

lem majetkových práv, která jsou předmětem tohoto licenčního ujednání.  

(2) Objednatel není oprávněn provádět zásahy do rozmnoženiny Předmětu plnění uve-

dené v § 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona, je však oprávněn Předmět plnění  roz-

množovat za účelem jeho užití v souladu s jeho určením. Omezení uvedené v tomto od-

stavci se neuplatní, pokud tak stanoví tato Smlouva nebo nastane alespoň jeden 

z následujících případů: 

a) Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním Předmětu plnění, po dobu delší než 

21 dnů, 

b) Zhotovitel se dostane do prodlení podle čl. VII. odst. (2) a bezplatně neodstraní va-

dy Předmětu plnění do 14 dnů či do 24 hodin od prokazatelného nahlášení vady 

Objednatelem, ve spojení s čl. VII odst. (4), 

c) Zhotovitel na výzvu Objednatele neposkytne potřebnou součinnost k uzavření do-

datku k této Smlouvě na další vývoj Předmětu plnění dle této Smlouvy nebo cena 

požadovaná Zhotovitelem v uvedeném dodatku za provedení Předmětu plnění při 

zachování nezbytného rozsahu práce překročí neodůvodněným či nepřiměřeným 

způsobem Cenu určenou v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že se 

jedná o součinnost k uzavření Smlouvy či dodatku pouze k této Smlouvě. 

d) Objednatel a Zhotovitel se na zásahu do Předmětu plnění písemně dohodnou. 

 

(3) Zhotovitel je povinen se zdržet výkonu veškerých majetkových práv  

k IS Viola. 

(4) Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Dokumentaci a zdrojový kód všech progra-



 

 

mů, aplikací a jiných součástí Předmětu plnění. V případě provedení změny programů, 

aplikací a jiných součástí Předmětu plnění předá Zhotovitel Objednateli i aktualizova-

nou Dokumentaci potřebnou k řádnému užití a dále zdrojový kód všech programů, apli-

kací a jiných součástí Předmětu plnění, a to do deseti (10) pracovních dnů po odsouhla-

sení změny Objednatelem. Zdrojový kód bude předán Objednateli v strojově čitelné po-

době na přiloženém kompaktním disku, starý kód bude vrácen Zhotoviteli. 

(5) Objednatel bude po dobu trvání zákazu dle odst. (2) tohoto článku nakládat se zdro-

jovým kódem následujícím způsobem: 

Objednatel nesmí otevřít obálku s kódem vyjma případů uvedených v odst. (6) to-

hoto článku, 

 neposkytne kód nebo jeho části třetím subjektům,  

 stanoví okruh osob, které mají právo do kódu nahlížet. 

(6) Objednatel smí kdykoliv požádat o kontrolu aktuálnosti a stavu kódu, která proběh-

ne za přítomnosti Zhotovitele. Objednatel smí nahlížet do kódu za účelem ověření, že 

jde skutečně o zdrojový kód dodaného Díla, ověření bezpečnosti, korektnosti dodaného 

Díla (např. jeho náležité okomentování). Zhotovitel se musí nejpozději do pěti pracov-

ních dní od požádání Objednatelem k této kontrole dostavit a poskytnout Objednateli 

veškerou součinnost nezbytnou k vykonání kontroly. V případě, že se Zhotovitel nedo-

staví do pátého dne po oznámení žádosti o kontrolu aktuálnosti a stavu kódu, je Objed-

navatel oprávněn otevřít obálku uvedenou v odst. (4). 

(7) Zhotovitel smí kdykoliv požádat o kontrolu uložení a neporušenosti obálek se zdro-

jovým kódem, která proběhne za přítomnosti Objednatele. Objednatel musí nejpozději 

do pěti pracovních dní od požádání Zhotovitele kontrolu umožnit. 

(8) V případě že se neuplatní omezení podle odst. (2) je Objednatel oprávněn užít 

Předmět plnění včetně jeho zdrojového kódu bez omezení, zejména dokončit Předmět 

plnění, provádět úpravy a dále vyvíjet Předmět plnění, a to případně i prostřednictvím 

třetích osob. 

IX. Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení  

(1) V případě prodlení Zhotovitele s plněním lhůt pro předání  částí  Předmětů plnění  

stanovených  v  čl. III. odst. (4) a (5)  Smlouvy a v případě prodlení Zhotovitele s od-

straněním vad (tj. nedodržení lhůt dle čl. VII. odst. (2) této Smlouvy) má Objednatel 

právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procen-

ta) z Ceny, a to bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

(2) Při prodlení Objednatele se zaplacením faktury v souladu čl. V. této Smlouvy je 

Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními 

předpisy. 

 

(3) Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští.  

(4) Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený 

smluvní pokutou. 

(5) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty. 



 

 

(6) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domá-

hat se náhrady škody v plné výši. 

(7) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti 

dle čl. XI, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 

100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

X. Náhrada škody 

(1) Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 

povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů.  

(2) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 

(3) Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 

XI. Ochrana informací 

(1) Obě Smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy může být  

v elektronické podobě zveřejněn v registru smluv, na internetových stránkách Objedna-

tele,  na profilu Objednatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek, a dále 

v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového 

omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, uveřejní v registru smluv. 

(2) Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám 

diskrétní informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších před-

pisů není tímto ustanovením dotčena. 

(3) Za diskrétní 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 Objed-

natele; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny 

jako diskrétní ve smyslu ustanovení § 218 Zákona o zadávání veřejných zaká-

zek. 

(4) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na infor-

mace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany Zhotovitele  

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím 

těchto informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto infor-

mace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů 

d) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenli-

vosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 



 

 

(5) Jako s diskrétní musí být nakládáno také s informacemi, které splňují 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, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě diskrétní informace 

druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všech-

ny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

veškeré diskrétní informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

(7) Zhotovitel se zavazuje, že diskrétní informace užije pouze za účelem plnění této 

Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná. 

(8) Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenli-

vosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 

závazkovém vztahu zavázán sám. 

(9) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let 

od skončení záruční doby. 

(10) Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazků vyplývajících z odst. (1) není 

Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

XII. Ukončení smluvního vztahu 

(1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku podpisu Smlouvy oběma 

Smluvními stranami do dne řádného protokolárního předání poslední části Předmětu pl-

nění. 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 a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.  

(2) Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené 

v odst. (1) tohoto článku písemnou dohodou obou Smluvních stran. 

(3) Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících 

případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

b) na Zhotovitele bude podán insolvenční návrh, bude rozhodnuto o úpadku Zhoto-

vitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 

účinky; 

c) Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský 

trestný čin. 

(4) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okol-

nosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.  

(5) Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoní-

ku se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dodáním Předmětu plnění  o více než 30 kalendářních dní 

po termínu plnění; 

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady Předmětu plnění ve lhůtě 30 ka-

lendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 



 

 

c) opakované porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s 

plněním Smlouvy;  

d) jakékoliv další porušení povinností Zhotovitelem, které nebude odstraněno či 

napraveno ani do 30 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele k nápravě 

(případně od uplynutí lhůty v ní stanovené), je-li náprava možná. 

(6) Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského záko-

níku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalen-

dářních dnů, přičemž Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel 

Cenu neuhradí ani v dodatečně poskytnuté lhůtě v délce minimálně 15 kalendářních dní.  

(7) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od po-

čátku a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného od-

kladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od 

této Smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen navrátit funkčnost IS Viola do stavu před 

instalací Předmětu plnění tak, aby jej mohl Objednatel používat stejným způsobem jako 

před uzavřením této Smlouvy. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také pouze oh-

ledně nesplněného zbytku plnění, plnil-li Zhotovitel jen zčásti, pokud má přijaté dílčí 

plnění pro Objednatele význam. 

(8) Objednatel má v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele 

(kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu 

vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. Podpisem této Smlouvy Zhoto-

vitel vyjadřuje souhlas s tím, že v případě předčasného ukončení Smlouvy z důvodu na 

straně Zhotovitele, Objednatel je oprávněn dokončit Předmět plnění za pomoci třetí 

osoby, aniž by to mělo vliv na licenční či jiná ujednání dle této Smlouvy ve vztahu k již 

dokončeným a předaným částem Předmětu plnění. 

(9) 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 dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o 

mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zava-

zovat Smluvní strany i po skončení Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

XIII. Rozhodné právo, řešení sporů 

(1) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory 

o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozho-

dovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

(1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém 

jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé 

Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo 

jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou do-

ručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresu uvedenou v této Smlouvě. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění nebude zatížen právy třetích osob, ze kte-

rých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve pro-



 

 

spěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto 

porušení práv třetích osob.  

(3) Dojde-li jakýmkoli způsobem k zániku Smlouvy, nepozbývá článek VIII.  platnosti. 

(4) Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou Smluvních stran, a to pí-

semnými dodatky takto označovanými, podepsanými oběma Smluvními stranami. Jiná 

ujednání jsou neplatná. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (a to zejména ustanoveními o smlouvě 

o dílo a ustanoveními o smlouvě licenční), Autorského zákona, Zákona o zadávání ve-

řejných zakázek a dalších právních předpisů České republiky. 

(5) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle 

této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat 

vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo 

práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhoto-

veno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

(6) Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními strana-

mi. 

(7) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany po-

stoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s 

touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by 

došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

(8) V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů ne-

platné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení 

jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného 

ustanovení.  

(9) Nedílnou součástí této Smlouvy je:   

a) Příloha č. 1 -  Vymezení úprav IS Viola 

b) Příloha č. 2  - Akceptační protokol 

(10) V případě rozporu této Smlouvy a její Přílohy mají vždy přednost ustanovení 

Smlouvy.  

(11) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  

(12) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně vzájemných 

vztahů, které upravuje. 

 

 

V Praze dne …………………….  V Praze dne ……………………. 

______________________ ______________________ 

Česká republika – Ministerstvo financí 

Ing. Božena Zděnková 

ředitelka odboru 38,  Rozvoj ICT 

Krabat cz s.r.o. 

Ing. Ondřej Klimeš 

jednatel společnosti 
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Příloha Č. I: Vymezeni úprav IS Viola 

1.čá,t Předmětu plněni 

Náročnost [hodin] Celkem Cena DPH Cena 
Úkol (splnění do 31.01.2017) Popis 

Analýza 
Programovánfl lmple- člověko/ bez DPH 21% s DPH 

Testován1 mentace hodin 

M..,baaiom ... : SJ'/CFIEFF 
Uprav a interface na monitorovaci systémy 
struklurálnlch fondů 2007-2013 8 20 3 31 32 400 6804 39204 
Uprava mtertace na morutorovacl systémy 
strukturálních fondú 2014-2020 16 41 8 65 68000 14280 82280 

Meobanlsmu.: FM EHPlNonka 
irava mrer ace na IS ""UK O 4 4 8 8000 1 680 9680 

echanismuo: FM EHl'lNonka 1 
Uprava interface na IS CEDR O 4 4 8 8000 1680 9680 

Uprava interfuce na IS CEDR MF 2 8 4 14 14400 3024 17424 

Upravy v návaznosti na legislativu a metodické posrupy 15 44 22 81 85600 17976 103576 

Mecbaaismus: FM :;''výcarsko 
uprava mtertace na IS~ O 4 4 8 8000 1 680 9680 

Spolel!né hody 
Uprava interface na IS A VIS ME 3 11 8 22 23200 4872 28072 

Založení nových dokladú a sestav 56 128 24 208 220800 46368 267168 

Změny v účetnictví v návaznosti na Napfiklad počátečního stavu nových, nebo 
legislativu a metodické postupy 7Jllěomýcb účtů účtovébo rozvrhu. 24 56 8 88 92800 19488 112288 

Převod ViolalO servicc na WCF EvoluČDf krok, udržitelnost systému 56 128 24 208 220800 46368 267168 
Upravy systému v návaznosti na požadavky 
zákona o-kybernetické bezpečnosti Bezpečnost 14 40 • 30 84 90400 18984 109384 

Dvojstupňový výběr programové struktury 
.l\.ycluos~ I UZ(Valels~y !l.onlUfl 
(zjednodušeni práce) 2 20 16 38 38400 8064 46464 

\.-elKem (spmem 00 ,0000,,) 196 508 159 863 9]0800 191268 1102068 



2.čá,t Předmětu plnění . 

Úkol (splněni do 31.03.2017) Poznámka 

Mechanlmuts: SF/CFIEFF 
SF3 - změny v implementaci v návaznosti na legislativu a 
metodické postupy 
Uprava modulu certifikace v návaznosti na legislativu a 
metodické postupy 
Doplněni příznaku .,převedeno na ZV" na doklady, které jsou 
zahrnuty do převodu prostfedkO z univerzálního účtu na 
zdro 'ovÝ 
Uprava skriptů pro hromadné rozehráváni dokladů o kontrolu 
na sbodu struktury mezi rozehrávaným dokladem a dokladem 
žádosti na niž rozehrávaný doklad navázán 
Spoločaé hody 
Plevedeni ,criptů do proeesů Uživatelsl-ý konfot't, bezpečnost 

Generováni sestav v odděleném prostoru (shapshot) Evolul!nf krok. udržitelnost systému 

Evidence času potřebného na volání úloh na databázovém 
serveru. Udržitelnost systému, zpětná vazba 

Uživatelské rozhraní pro vazby u programové struktury. Vazba struktura· fond. struktura-OS S 
Uživatelské zohranf k funkcionalitě 

Automatizace vyplňování specifického symbolu na platebním 
Ip1ikazu dle požadavků odboru Státního rozpočro Uživatelský konfort (automatizace) 

Činnosti související S provedením penetračních testů 
Požadavek vyplývajíc! z auditu 
designace 

ot.aoaveK vyp yvaJICI z auClltu 
Tvorba vývojových a procesních diagramů designace 

I\.:elkem (.pln.nl do jl.Uj,lUl7) 

Analýza 

14 

56 

3 

2 

2 

12 

4 

2 

4 

4 

22 

12' 

\ 
~ 

Náročnost [hodin 

Programováni! 
Testování 

50 

128 

II 

8 

15 

40 

10 

20 

8 

12 

60 

362 

Cena 
Imple-

Celkem 
bez 

DPH Cena 
člověko! 21% s DPH 

mentace 
hodin 

DPH 

20 84 86400 18 144 104544 

24 208 220800 46368 267 168 

8 22 23200 4872 28072 

6 16 16800 3528 20328 

20 37 39200 8232 47432 

40 92 99200 20832 120032 

6 20 21600 4536 26136 

4 26 24 000 5040 29040 

28 40 46400 9744 S6144 

14 30 32800 6888 39688 

O 82 83200 17472 100672 

170 657 693600 145656 839256 



'~ 
Příloha ě. 2 Akceptační protokol 

č .t"1A\;'" •• n .DI nfOlOKUl o lID lem e nlaCI a leS10V8m ODrav I;" 

Název aplikace: Verze: 
N. základě požadavku 

Seznam úprav provedených v nové veni: (smlouva o vývoji, smlouva O údržbě, po-
žadavek NF, jiný pcžadavek) 

Záznam o testování funkcjonality nové verze aplikace 
Ukol ! část Před- Datum Výsledek 
mětu plněni testu 

Učastníci testu: 

Výsledek testu: 
- splňuj e pcdmínky pro instalaci do ostrého 
provozu 
~ nesplňuje podmínky pro instalaci do os-
trého provozu 
- splňuje podmínky pro instalaci s výhradou 
(viz pozn.) 

-- --

Přílohy: 

Schváleni protokolu 
Dne: 
Za zhotovitele: 

ldcntif"tkovaný Zodpov~dDá osoba pro 
problém řešení 

Poznámka: 

Za obj ednatele: 

15 liS 

Požadavek ze dne 

Term1n vyřešení 


	9009-062-2016poř.pdf
	9009-062-2016RS
	9009-062-2016
	9009-062-2016a
	9009-062-2016.pdf


	9009-062-2016přílohyOCR
	9009-062-2016a
	9009-062-2016.pdf




