
Příloha č. 3 

Harmonogram 

Implementace, instalace a školení doplňkových 9 modulů 
proběhne ve 4 fázích: 

1. fáze: 
Licence modulu pro ověřování kvalifikovaného elektronického podpisu dle elDAS 
Licence modulu Bezpečnostní kategorie 
Licence modulu Předtištěné štítky 
Licence modulu eDeSka 

Termín plnění 1. fáze: do 14. 12. 2018 

2. fáze: 
Licence modulu Automatizace procesů 
Licence modulu Vizualizace e|.podpiSu 

Termín plnění 2. fáze: do 31. 1.2019 

3. fáze: 
Licence modulu REX 
Licence modulu Integrace ICZ e-SpiS® na MS Outlook 

Termín plnění 3. fáze: do 28.2. 2019 

4. fáze: 
Licence modulu Integrace CzechPO|NT@Offìce 

Termín plnění 4. fáze: do 1. 4. 2019 

Součástí každé fáze bude Pilotní provoz se zvýšenou vzdálenou podporou po 
dobu min. 5 pracovních dní u každé fáze projektu. 

Výstupem každé fáze bude podpis dílčího Akceptačního protokolu odborným 
garantem ÚKZÚZ. 

Po ukončení 4. fáze bude podepsán výsledný Akceptační protokol



Příloha č. 4 
Součinnost Objednatele 

Předpokládá se, že zákazník bude postupovat při realizaci tohoto projektu ve vzájemné důvěře 
a součinnosti se Zhotovitelem s vstřícným vztahem k řešenívyskytnuvších se problémů. 

Modul elDAS 

0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-spis® 2.32.03. 
0 Vlastní modul eIDAS nevyžaduje žádné dodatečné HW/SW prostředky. 
0 Pro vytváření kvalifikovaných podpisů a kvalifikovaných pečetíje nutné pořídit 

kvalifikované prostředky na vlastní náklad. 
0 Jsou nutné prostupy do veřejného internetu pro stahování CRL listů. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 

pracovníky dodavatele. 
0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 

Modul pro integraci S CzechPOINT@0ffice 

0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-spis® 2.32.03. 
0 Nákup komerčního Serverového certifikátu pro autorizaci ke službě Czech Point. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. ' 

0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 
pracovníky dodavatele. 

0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 
0 Zaregistrování AIS 
0 Zaregistrování komerčního certifkátu (přístupový) k AI5u. 
0 Nadefinování uživatelů v JIP/KAAS, přiřazení rolí (podmínkou je login jednotný s 

loginem e-spis). 

Modul Předtištěné štítky 
0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-SpiS® 2.32.03. 
0 Zajištění si tisku štítku dle masky dodané ICZ 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 

pracovníky dodavatele.



0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 

Modul automatizace procesů 

0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-spiS® 2.32.03. 
0 Účast administrátora a metodika ICZ e-spis® na konzultaci ke konfiguraci modulu, 
0 Účast vybraných uživatelů proškolení. 
0 Školící prostory S příslušným HW vybavením. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 

pracovníky dodavatele. 
0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 

Modul Vizualizace el. podpisu 

0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-spis® 2.32.03. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-Spis® pro 

pracovníky dodavatele. 
0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 

integrační modul REX 

0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-spis® 2.32.03. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 

pracovníky dodavatele. 
0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 
0 Zajištění certifikátu pro přístup do ISZR (generuje ISZR) a nastavení ve správě 

certifikátů 

Modul eDeska 

0 Připravenost infrastruktury pro instalaci systému. 
0 Pro instalaci systému (na serveru) zabezpečit přítomnost správce systému a 

správce sítě. 
0 Přípravu dat pro naplnění číselníků pro Zkušební provoz ve formátu Specifikovaném 

zhotovitelem (včetně seznamu uživatelů, kteří budou vykonávat správu číselníků).



0 Zabezpečit před zahájením zkušebního provozu proškolení klíčových uživatelů, 
kteří budou účastní na zkušebním provozu. 

0 Zabezpečit účast uživatelů při zkušebním provozu. 
0 Zajistit nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla, a to ijednotlivých 

etap jeho plnění. 
0 Založení DB schématu dle definice ICZ 

Modul Bezpečnostní kategorie 

0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-spis® 2.32.03. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 

pracovníky dodavatele. 
0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizaci a předání Díla. 

Modul integrace ICZ e-spis® na MS Outlook a MS Word 
0 Podmínkou implementace je minimálně instalovaná verze ICZ e-SpiS® 2.32.03. 
0 instalovaná verze MS Office na stanici uživatele verze 2013 nebo 2016. 
0 Zajištění uživatelů pro testovací provoz. 
0 Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-spis® pro 

pracovníky dodavatele. 
0 Nezbytnou součinnost nutnou pro realizací a předání Díla. 
0 Instalace pluginu zákazníkem na vybraná pracoviště (PC) 

IV Základní součinnost objednatele pro realizaci školení klıcových 
uživatelů: 

0 Přítomnost klíčových pracovníků e-spis při školení. 
0 Koordinace školených zaměstnanců. 
0 Předpokládané vstupní znalosti účastníků školeníjsou v rozsahu základní orientace 

práce v systému e-spis dle aplikačních rolí. 
0 Standardně vybavená učebna (PC/NB, projektor, plátno). 
0 Přítomnost administrátora e-spis před zahájením a na konci školení (popřípadě po 

celou dobu) 
0 Zajištění funkčního testovacího prostředí ICZ e-spis 
0 Přihlašovací údaje pro lektora do testovacího/školícího prostředí objednatele. 
0 Instalace SW na PC lektora



Standardní SW (kancelář) 
Zástupce adresy do školícího prostředí e-Spis 
Acrobat Reader pro tiskové výstupy Z e-Spis 
SW602fiIer pro Zobrazení DS v org. Formátu 
Java 1.8 pro podepisování el. Dokumentů 
Vzdálený přístup do testovacího/školícího a produkčního prostředí ICZ e-SpìS® pro 
pracovníky dodavatele.



Příloha č. 5 

Vzor předávacího protokolu 

Předávací protokol 
PROJEKT 

I 
SPP.P.RV.E.K - Označení projektu podle SAP 

SMLOUVA 
I 

Č. Smlouvy / objednávka ze dne 

/,l|Ĺ,Jl(JV| l 
l'l l,)L'nJl'|ìl*l/\'l[l 

ICZ a.S. Název Společnosti 
Na hřebenech II 1718/10 Adresa 

140 OO Praha 4 - Nusle PSČ Mësrø 

Místo předání 
| 
Adresa, PSČ Město 

Datum předání 
| 
D. M. RRRR 

Předmět předání 
| 
Co se předává 

1. Nadpis oddílu (Styl „Nadpis 2") 
Bližší popis předmětu předání, je-li třeba (Styl ,,Normální”/„NormaI"): 
Číslovaný Seznam (Styl „Číslovaný SeZnam"). 

a. Druhá úroveň číslovaného Seznamu (Styl ,,ČíSlovaný SeZnam”). 
Číslovaný seznam. 

Pokračování běžného textu (Styl ,,Normální"/„Normal“). 
Poslední odstavec běžného textu (Styl „NormáIní- poslední blok"). 

2. Podrobný rozpis položek 

II) I'[)l'l“› PUÍÍ 

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. Celkem 9. 

r›ıˇ‹Eı>/\l, ı›ı<ı,\/.č/ıı 

Jméno 
I 
Jméno Příjmení Jméno 

| 
Jméno Příjmení 

Podpis 
I 

Podpis
|



Příloha smlouvy č. 6 

Seznam poddodavatelů 

vıv ı ı v 
Veřejná zakázka název: „ROZSIRENI SPISOVE SLUZBY ıcz E-SPIS O 9 
DOPLŇKOVÝCH MODULŰ - 2018", Evidenční čísıø ve vvzz 22018-029991 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

l _ Název: 

IČO/DIČz 

Sídlo: 

Tel:/Email: 

Osoba oprávněná jednat Za 
poddodavatele: 

Část pınčni VZ (včøná p1nčni)z 

Finanční hodnota plnění 
poddodavatele V Kč bez DPH: 

% podíl na plnění VZ: 
% podíl na plnění VZ: 

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele: ICZ a.S. 

J meno a funkce: Ing. Jiří Votruba, na základě plné moci



vı Prıloha smlouvy č. 7 

Prohlášení účastníka 0 akceptaci požadavků a podmínek zadavatele 

Názøv vøřøjnć zakázky; „ROZŠÍŘENÍ SPISOVÉ SLUŽBY ICZ E-SPIS O 9 
DOPLŇKOVÝCH MODULŰ - 2018“, Evidenční čiflıø ve vvzz z2018-029991 

Účastník přijímá veškeré požadavky a podmínky zadavatele uvedené V zadávací 
dokumentaci. Zároveň se uchazeč zavazuje dodržet veškeré návrhy Svých závazků 
uvedených ve své nabídce. V případě, že dojde v rámci Smlouvy k neupravení některého 
závazku či údaje nebo podmínky, plně platí požadavky zadávací dokumentace. 

Toto prohlášení tvoří nedílnou přílohu Smlouvy. 

V Praze dne : 

podpis



vı Prıloha smlouvy 

Seznam členů realizačn 

XVIII. 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ÚKZÚZz „ROZŠÍŘENÍ spısov 
MODULŮ - 2018", Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-029991 

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU 

č. 8 

ího týmu 

É SLUŽBY ıcz E-SPIS O 9 DOPLŇKOVÝCH 

Jméno: E-mail, telefonní Funkce: 
číslo: 

Vztah k Pozn. 
dodavateli 
(Zaměstnanec, 
p0dd0davatel): 

1 Ing Luděk |udek.nOvaI<@i.cZ 

Novák +420 604 793 276 
Projektový 
manažer 

Zaměstnanec 

ˇ , 
' 

. 
I. 

2- Matuskova tereza matuS|<ova@ı cz 

Tereza +420 724 429 819 
Metodik 
zavádění IS 

Zaměstnanec
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PLNÁ Moc 
ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, sp. Zn. B 484 (dále jen „Zm0cnitel“) 

tímto uděluje plnou moc 
Ing. Jiřímu Votrubovi, dat. nar. 18. července 1969, trvale bytem V Chobotě 1884/28, 251 O1 Ríčany (dálejen ,,Zmocněnec“), 

aby Za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony v Obchodních vztazích (včetně vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení Zákona č. 134/2016 Sb., zákon O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku 13.000.000,-Kč (Slovy třináct miliónů korun českých) s tím, že půjde-li O opakující se plnění, je Základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH. 

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat Smlouvy O prodeji části nebo celého podniku, Zprostředkovatelské Smlouvy, smlouvy o Sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, Smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat Směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právníıni závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitelejakýmikoli ručitelskými závazky. 
Tato plná moc nahı`azuje jakoukoli plnou moc dříve udělenou Zmocněnci Zmocnitelem ohledně výše uvedeného předmětu plné moci. 

V Praze dne 

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou. 

:Ú 

Ing. Bohuslav Cempírek 
předseda představenstva 

ICZ a.s. 

Zmocnění 

/
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