
 

 

 

 

SMLOUVA O ÚPRAVĚ SOFTWARE 
VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EDS  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 podání nabídky   

pod č.j.: MF-42380/2016/1106-4 

 

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  

 

SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. 

sídlo: Kytlická 818/21a, 190 00 Praha 9 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

30388 

IČO: 61498084 

DIČ: CZ61498084 

bankovní spojení: ČSOB Praha 1, č.ú: 576984073/0300 

zastoupená:  Ing. Vladimírem Němcem, prokuristou 

ID datové schránky: 7c9sscm  

(dále jen „Zhotovitel“) 

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

 „Smluvní strana“) 

 

I. Účel Smlouvy 

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

řejné zakázky na provedení úpravy informačního systému EDS (dále jen „IS EDS“), již 

používaného Objednatelem, přičemž tato úprava spočívá v jeho  rozšíření a následném 

poskytování podpory ze strany Zhotovitele.  

Číslo Smlouvy MF 

9009/085/2016 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

II. Předmět Smlouvy  

(1) Předmětem této Smlouvy je: 

– závazek Zhotovitele provést řádně a včas úpravu IS EDS, 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 ter-

mínů obsažených v Příloze č. 1 „Vymezení úprav IS EDS“, která je nedílnou součásti 

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

de uživatelská a technická dokumentace k Předmětu plnění (dále jen „Dokumentace“), 

potřebná k jeho řádnému užití a zdrojový kód všech programů, aplikací a jiných součástí 

vzniklých v rámci Předmětu plnění této Smlouvy. 

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

jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, minimálně však v rozsahu stanoveném 

§ 5 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, 

a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám Objednatele v oblasti 

bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií, tzn. zejm. Směrnici 

Ministerstva financí č. 6/2001 – Zabezpečení informačních systémů Ministerstva finan-

cí, v platném znění, a být plně kompatibilní se stávající verzí IS EDS. Objednatel se za-

vazuje, že z hlediska ověření naplnění v tomto bodě uvedených bezpečnostních poža-

davků 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 Opráv-

něné 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 Předmětu plnění je 31. 03. 2017. 

(5) Zhotovitel je oprávněn předat Předmět plnění i dříve, než v termínu uvedeném v odst. 

(4) tohoto článku, dohodne-li se tak s Objednatelem. 

(6) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, zejména 

poskytnout Zhotoviteli informace o skutečnostech, které souvisí s provedením Předmětu 

plnění. 

(7) 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 termínu uvedeném v čl. III. odst. (4) 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 Zhotovi-

telem 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 Předmětu 

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 vady, 

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

vazujících 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 Ob-

jednatel jeden stejnopis.  

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

ba“). 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) 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. 

(10) 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:  Ing. Vladimír Němec (osoba oprávněná zavazovat Zhotovitele) 

tel.:  286582975 

e-mail: vladimir.nemec@ssw.cz 

Ve věcech věcného plnění, předávání Předmětu plnění a podpisu  

akceptačního protokolu  

Jméno:  Mgr. Martin Pejša 

tel.:   286582975 

e-mail:  martin.pejsa@ssw.cz 

(dále jen „Oprávněná osoba Zhotovitele“) 

 

(11.2)  Objednatel pověřuje následující oprávněné osoby: 

Ve věcech plnění Smlouvy 

Jméno:  Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 MF (osoba oprávněná za-

vazovat Objednatele) 

tel.:  257 042 917 

e-mail: bozena.zdenkova@mfcr.cz 

Ve věcech věcného plnění, předávání Předmětu plnění a podpisu  

akceptačního protokolu  

Jméno:  Ing. Michal Tóth, vedoucí oddělení 1106, odbor 11 MF 

tel.:   257 043 390 

e-mail: michal.toth@mfcr.cz 

 

Ve věcech kybernetické bezpečnosti : 

Jméno:  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) Tento článek smlouvy stanovuje maximální možnou fakturovatelnou cenu (dále jen „Ce-

na“) bez DPH za plnění dle Přílohy č. 1. Cena uvedená v této Smlouvě je sjednána do-

hodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a tato Cena je cenou  nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s 

provedením Předmětu plnění, včetně nákladů souvisejících s případnými celními po-

platky, dopravou do Místa plnění apod.  

mailto:martin.pejsa@ssw.cz
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(2) Cena činí: 

1 992 900,- Kč bez DPH  

           (slovy: Jeden milion devětset devadesát dva tisíce devět set korun) 

       

        DPH 21% činí Kč 418 509,- 

(slovy: Čtyři sta osmnáct tisíc pět set devět korun) 

  

        2 411 409,- Kč tj. vč. DPH 

                                    (slovy: Dva milióny čtyři sta jedenáct tisíc čtyři sta devět korun) 

   

(3) 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. 

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

vídají jednotlivým úkolům dle Vymezení úprav IS EDS uvedeným v Příloze č. 1  této 

Smlouvy.  

(5) Cena bude Objednatelem uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené Zhotovi-

telem po řádném a včasném předání Předmětu plnění, tzn. po poskytnutí všech jeho čás-

tí.   

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

hu realizace zakázky ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, a to nejvý-

še o částku odpovídající této změně. V tom případě jsou Smluvní strany povinny uzavřít 

písemný dodatek ke Smlouvě. 

(7) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Předmět plnění (tedy vystavit fakturu – daňový do-

klad) nejdříve následující den po řádném předání a převzetí poslední části Předmětu pl-

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

něným osobou Objednatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne předání poslední části 

Předmětu plnění. 

(8) 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. 

(9) Společně s fakturou je Zhotovitel povinen předložit vyplněný a oběma Smluvními stra-

nami podepsaný originál Akceptačního protokolu podle Přílohy č. 2, který musí obsaho-

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

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

kladu Objednateli. 

(11) Faktura bude doručena na adresu:   

Ministerstvo financí ČR 

Letenská 15 

118 10 Praha 1 

P.O.BOX 77 

 



 

 

(12) Splatnost faktury nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této Smlouvě, pokud ne-

bude 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 souhlas s akceptací. Objednatel je v takovém případě 

oprávněn fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnos-

ti části Ceny v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury 

Objednateli.  

(13) Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové úda-

je budou v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v záhla-

ví Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře, přičemž odlišné bankovní údaje, uvede-

né na faktuře, mají přednost před údaji uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Uvedení od-

lišných bankovních údajů na faktuře nezbavuje Zhotovitele povinnosti písemně oznámit 

Objednateli změnu bankovních údajů, popř. změnu jiných údajů, týkajících se Zhotovi-

tele, přičemž oznámení takové změny je účinné od okamžiku doručení oznámení o změ-

ně 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 se-

známit 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 doda-

nou částí Předmětem plnění.  

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

ní, 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 poskyt-

nout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech zá-

ležitostí související s předáním Předmětu plnění.  

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

jednatele. 



 

 

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

s nabídkou, kterou podal Zhotovitel do výběrového řízení č.j.MF-42380/2016/1106-4, 

dodanou 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 30 

dnů od prokazatelného nahlášení vady. Jedná-li se o vadu, která způsobuje nemožnost 

využívat IS EDS, je tato lhůta definována a popsána ve Smlouvě o technické podpoře 

pro EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN  č. 332/162/2009 ze dne 14.12.2009 vč. jejich 

případných dalších dodatků. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou 

nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem stano-

veným právními předpisy 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 uvedenou 

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

zením 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) tohoto 

článku, bude Objednatel postupovat v souladu se Smlouvou o technické podpoře pro 

EDS/ISPROFIN a SMVS/ISPROFIN  č. 332/162/2009 ze dne 14.12.2009 vč. jejich pří-

padných dalších dodatků. 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.  

(6) 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) poškozením živelnými událostmi po předání Předmětu plnění Objednateli; 

e) poruchou prokazatelně způsobenou počítačovými viry nebo programovým vybave-

ním Objednatele či jinými vlivy třetích stran; 

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

 

(7) 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 po-

chybností 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. 



 

 

(8) Pokud Objednatel nemůže Předmět plnění, IS EDS nebo jeho část pro vady užívat, pro-

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

ní Zhotovitelem. 

(9) Za vadu Předmětu plnění se považuje i situace, kdy Zhotovitel nepředá Objednateli ak-

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

součástí, které vznikly v rámci plnění předmětu této Smlouvy dle článku VIII(4) této 

Smlouvy. 

(10) Objednavatel se zavazuje během záruční lhůty dodržovat veškeré pokyny Zhotovitele 

uvedené v Dokumentaci definující rozsah, použití a základní funkce Předmětu plnění. 

(11) 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).  

(12) Za okolnosti vyšší moci jsou považovány zejména války, teroristický útok, živelné kata-

strofy (např. povodeň) apod., mají-li za následek nemožnost smluvní strany dostát jejím 

závazkům dle této Smlouvy.  

(13) 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 pěti (5) kalendářních dnů po vzniku překážky, s uvedením předpokládané 

doby působení překážky. 

VIII. Licenční podmínky, autorská práva 

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

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

2358 Občanského zákoníku uděluje Objednateli časově a místně neomezenou nevý-

hradní 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 rov-

něž třetím subjektům. Odměna Zhotovitele za poskytnutí licence je zahrnuta v Ceně 

Předmětu plnění uvedené v článku V. této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je opráv-

něným držitelem majetkových práv, která jsou předmětem tohoto licenčního ujednání.  

(2) Objednatel není oprávněn provádět zásahy do rozmnoženiny Předmětu plnění uvedené v 

§ 66 odst. 1 písm. b) Autorského zákona, je však oprávněn Předmět plnění  rozmnožovat 

za účelem jeho užití v souladu s jeho určením. Omezení uvedené v tomto odstavci 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 

vady Předmětu plnění do 30 dnů od prokazatelného nahlášení vady Objednate-

lem, ve spojení s čl. VII odst. (4), 

c) Zhotovitel na výzvu Objednatele neposkytne potřebnou součinnost k uzavření 

dodatku k této Smlouvě na další vývoj Předmětu plnění dle této Smlouvy nebo 

cena požadovaná Zhotovitelem v uvedeném dodatku za provedení Předmětu pl-

nění při zachování nezbytného rozsahu práce překročí neodůvodněným či ne-

přiměřeným způsobem Cenu určenou v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybnos-



 

 

tí 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 EDS. 

(4) Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Dokumentaci a zdrojový kód všech programů, 

aplikací a jiných součástí vzniklých v rámci plnění Předmětu této Smlouvy. V případě 

provedení změny programů, aplikací a jiných součástí Předmětu plnění předá Zhotovitel 

Objednateli i aktualizovanou Dokumentaci potřebnou k řádnému užití a dále zdrojový 

kód všech programů, aplikací a jiných součástí Předmětu plnění, a to do deseti (10) pra-

covních dnů po odsouhlasení změny Objednatelem. Zdrojový kód bude předán Objedna-

teli v zapečetěné obálce v strojově čitelné podobě na přiloženém kompaktním disku, sta-

rý kód bude vrácen Zhotoviteli. 

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

vým kódem následujícím způsobem: 

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

hoto článku, 

 neposkytne zdrojový kód nebo jeho části třetím subjektům,  

 stanoví okruh osob, které mají právo do kódu za přítomnosti zhotovitele nahlí-

žet. 

(6) Objednatel smí kdykoliv požádat o kontrolu aktuálnosti a stavu kódu, která proběhne za 

přítomnosti Zhotovitele. Objednatel smí nahlížet do kódu za účelem ověření, že jde sku-

tečně o zdrojový kód dodaného Díla, ověření bezpečnosti, korektnosti dodaného Díla 

(např. jeho náležité okomentování). Zhotovitel se musí nejpozději do pěti pracovních 

dní od požádání Objednatelem k této kontrole dostavit a poskytnout Objednateli veške-

rou součinnost nezbytnou k vykonání kontroly. V případě, že se Zhotovitel nedostaví 

bez řádného zdůvodnění do pátého dne po oznámení žádosti o kontrolu aktuálnosti a 

stavu kódu, je Objednavatel oprávněn otevřít obálku uvedenou v odst. (4). 

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

vým 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 lhůty pro ukončení Předmětu plnění  stanove-

né  v  čl. III. odst. (4) Smlouvy a v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním 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 procenta) 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 Zhoto-

vitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpi-

sy. 

(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 domáhat se 

náhrady škody v plné výši. 

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

čl. XI. této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve 

výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ poru-

šení. 

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 dis-

krétní informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle záko-

na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

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 informace: 



 

 

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 in-

formace 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 mlčenlivosti a 

respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto zá-

vazkovém 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 Zho-

tovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

(11)  

XII. Ukončení smluvního vztahu 

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

ními stranami do dne řádného protokolárního předání poslední části Předmětu plnění. 

Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu ne-

určitou, 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 přípa-

dech: 

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 okolnosti 

předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.  

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

se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 30 kalendářních 

dnů, přičemž Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel Cenu ne-

uhradí ani v dodatečně poskytnuté lhůtě v délce minimálně 15 kalendářních dní.  

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

a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, 

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

Smlouvy. Zhotovitel je zejména povinen navrátit funkčnost IS EDS do stavu před insta-

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

uzavřením této Smlouvy. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také pouze ohledně 

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 vznik-

nou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel 

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 dokon-

čeným 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 rozhodo-

vány 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 kterých 

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

tích 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 písem-

nými 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 vyhotoveno pí-

semně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí. 

(6) Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

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

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 neplatné 

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 EDS 

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 kaž-

dá 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 

Syscom Software spol. s r.o. 

Ing. Vladimír Němec 

prokurista 

 



 

 

Příloha č. 1: Vymezení úprav IS EDS 

 

č. p. Úkol/část Předmětu plnění Cena bez DPH DPH 21% 
Cena včetně 

DPH 

1. 

De minimis\veřejná podpora – pokud se jedná o režim De minimis, není mož-
né žádat v rámci některých výzev (aktivit) – např. veřejné osvětlení (bude ře-
šeno vazbou výzev na De minimis). 6 500 Kč 1 365 Kč 7 865 Kč 

2. 
Památkově chráněná budova – musí se odstranit pro některé rezorty nežá-
doucí 6 500 Kč 1 365 Kč 7 865 Kč 

3. 

Obsah výzvy – na titulní straně přibyde další sloupec s názvem „Obsah výzvy“ 
a zde bude umístěno PDF s podmínkami k dané aktivitě (výzvě), nebo www 
odkaz na stránky rezortu k danému dokumentu 6 500 Kč 1 365 Kč 7 865 Kč 

4. 

Právní forma – určité oblasti podpory jsou přípustné jen pro dané právní for-
my. Jakmile uživatel vybere určitou právní formu, bude následně umožněno 
vybrat jen některou oblast podpory -  požadavek na zapracování vazby číselní-
ku Právní forma – Oblast podpory. 62 400 Kč 13 104 Kč 75 504 Kč 

5. 

Typy žadatelů – Fyzická osoba nepodnikající bude pouze u aktivit (výzvy) 2F, 
Fyzická osoba podnikající a Právnická osoba může být u všech aktivit (výzev), u 
kterých tak bude uvedeno, včetně 2F. Požadavek na zapracování vazby číselní-
ku Právní forma – Výzev.  62 400 Kč 13 104 Kč 75 504 Kč 

6. Výkaz výměr konstrukcí – požadavek na přejmenování na Výkaz jednotek 62 400 Kč 13 104 Kč 75 504 Kč 

7. Výkaz výměr konstrukcí – požadavek na přejmenování na Výkaz jednotek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

8. Stav realizace podporovaných opatření 10 400 Kč 2 184 Kč 12 584 Kč 

9. Zvýhodnění EP – tato možnost výběru bude úplně odstraněna z formuláře 3 900 Kč 819 Kč 4 719 Kč 



 

 

10. 
Výkaz jednotek – Max. výše podpory, platí například v podobě, že max. výše 
podpory činí 70% z dané částky a to max. do 200 000,- 46 800 Kč 9 828 Kč 56 628 Kč 

11. 
Výkaz jednotek - Záložka Oblast podpory – výkaz výměr konstrukcí, musí se 
dopracovat konkrétní jednotky 10 400 Kč 2 184 Kč 12 584 Kč 

12. 
Výkaz jednotek - Text „V případě, že není …“  bude přepsáno na „V případě, že 
není některá výměra předmětem podpory, uveďte nulu“ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

13. 
Přílohy – u dané přílohy bude zobrazeno číslo, které je k dané příloze přiřaze-
no. 10 400 Kč 2 184 Kč 12 584 Kč 

14. 
Právní forma - pokud se bude zadávat právní forma, je potřebné zapracovat 
číselník s číselnými označeními daných právních forem (např. Obec 801 apod.) 18 200 Kč 3 822 Kč 22 022 Kč 

15. Vaše označení žádosti – položku přejmenovat na Název projektu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

16. 

Plátcovství DPH - pro účely programu EFEKT nutno upravit text: „Žadatel není 
nebo je plátce DPH, avšak na danou akci nebude uplatňovat odpočet daně na 
vstupu“ 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

17. 
Bankovní spojení – v případě, pokud žadatel vybere právní formu 801 nebo 
806 automaticky se do bankovního spojení načte kód banky ČNB 0710 10 400 Kč 2 184 Kč 12 584 Kč 

18. 

Adresa nemovitosti – nový typ identifikace nemovitosti - Přibyde nový typ 
identifikace nemovitosti ("Sídlo") – kde bude se zadávat pouze adresa dle po-
žadavků RÚIAN bez předchozí identifikace nemovitosti (Katastrální název 
apod.) 20 800 Kč 4 368 Kč 25 168 Kč 

19. 

Stav žádosti – pokud bude podaná žádost odeslaná, bude nad ní přístupný 
pouze Náhled, v případě pokud bude žádost rozpracovaná, bude nad ní pří-
stupná Oprava, každou žádost bude možné filtrovat dle stavu 41 600 Kč 8 736 Kč 50 336 Kč 

20. 
Vygenerování Excel – v případě schválené žádosti bude možné vygenerovat 
sestavu zvlášť pro každou výzvu (12 vzorů) 413 400 Kč 86 814 Kč 500 214 Kč 

21. 

Vznikne nová záložka (Bonita/Hodnocení) – rezorty musí vydefinovat, co je 
Bonita/Hodnocení a zároveň kde je možné vybrat několik checkboxů a kde je 
možné vybrat pouze jeden radiobutton. V tomto duchu upravit i podklady, co 
jsou skutečné Výměry, kde se budou zadávat jednotky. 165 100 Kč 34 671 Kč 199 771 Kč 



 

 

22. 
Čestná prohlášení –znění textů do sekce čestná prohlášení, které je zobrazuje 
v Náhledu žádostí 41 600 Kč 8 736 Kč 50 336 Kč 

23. PDF - Tiskový výstup vygenerované žádosti (PDF). 83 200 Kč 17 472 Kč 100 672 Kč 

24. 

Součtový řádek – v případě, pokud se zadá více řádků celkových a způsobilých 

výdajů, bude se na webu zobrazovat jeden součtový řádek s dvěma sloupci 

sčítající Celkové a Způsobilé výdaje 20 800 Kč 4 368 Kč 25 168 Kč 

25. 

Odeslání žádostí 
• Text při odeslání žádostí –  upraví znění textu dle požadavků 

• Checkbox Prohlašuji –  možnost zapracování na parametr (obecně Prohlášení 

se váže na číselník Poskytovatelů) 20 800 Kč 4 368 Kč 25 168 Kč 

26. 
Vygenerování projektů do přehledu EDS/SMVS – přepracování algoritmu 
podle agendy hodnocení 413 400 Kč 86 814 Kč 500 214 Kč 

27. 

Posuzování žádosti  – Formulář s předem definovaným seznamem kontrol 
(Checklist – uživatelsky definovatelný seznam propojený s danou kontrolou), 
které se na žádosti a jejich přílohách musí vykonat.  413 400 Kč 86 814 Kč 500 214 Kč 

28. 

Seznam nedostatků – formulář bude doplněn o celkový seznam popsaných 
nedostatků, kde se budou generovat postupně externími poznámkami jednot-
livých položek, ale který lze editovat. 
U tohoto seznamu bude tlačítko na pře generování celkového seznamu nedo-
statků podle jednotlivých externích poznámek položek checklistu. 41 600 Kč 8 736 Kč 50 336 Kč 

Cena Celkem 1 992 900 Kč 418 509 Kč 2 411 409 Kč  



 

 

Příloha č. 2 - Akceptační protokol 

Akceptační protokol 
 

Číslo : …………………. 

 

 

Datum vystavení : ………………… Celkový počet stran : 1 

   

 

Předmět a rozsah akceptace : 

 

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro Zhotovitele a druhý pro Objedna-

tele. 

 

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

 

 akceptováno  akceptováno 

s výhradami* 

 neakceptováno* 

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

 

Akceptaci provedli: 

 

Příjmení jméno, titul  Funkce Podpis 

   

   

   

   

 

Objednatel : 

  

 Česká republika – Ministerstvo financí 

         

       Letenská 15 

       118 10 Praha 1 

       Tel.: +420 257 044 344 

       Fax:   

Zhotovitel : 
  

 SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. 

   

 Kytlická 818/21a 

 190 00 Praha 9 

 Tel.:  +420- 286 582 975 

 Fax:  +420- 286 892 961 

Předmětem akceptace je Předmět plnění  ____________ dle Smlouvy o úpravě software 

„Vývoj informačního systému EDS pro rok 2016“ 
 

  

 


