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Prováděcí smlouva č. 6 

 č.j. : PPR-2964-182/ČJ-2018-990640 

 

k Rámcové dohodě č.j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu 
služby Policejního prezidia České republiky  

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                               poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

YOUR SYSTEM spol. s r.o. 
Sídlo:    Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00  

IČ:    00174939 

DIČ    CZ00174939 

Zastoupená:   

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Česká republika, a.s. 
Číslo účtu:   381610004/2700 

Korespondenční adresa: 
 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2964-65/ČJ-

2018-990640, ze dne 3. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce 
s názvem „Rámcová dohoda - technická podpora, provoz a rozvoj systému operačního řízení Policie 
ČR“ č. j. PPR-2964/ČJ-2018-990640. 
 

 

 

 

 



1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění 
v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to 
způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

2.1 Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 258 160,-- Kč bez DPH. Cena za 

jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

2.2 Dodavatel vystaví platební doklad do 10 dnů od ukončení dílčího akceptačního řízení.  

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Termín plnění bude určen v závislosti na specifikaci konkrétního rozvojového požadavku, max. 
4 týdny od doručení požadavku dodavateli.  

3.2. Místem plnění je Pracoviště systému JITKA PČR – Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 
Praha 7  

4. SOUČINNOST 

4.1. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli při plnění této Prováděcí smlouvy nezbytnou 

součinnost. Požadavek na nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění, pokud jejich potřeba 
vznikne v průběhu realizace, bude Dodavatelem vznášen na Objednatele písemnou formou. V 
případě, že Dodavatel neobdrží tyto nové údaje nutné pro realizaci dílčích Plnění bez zbytečného 
odkladu, nenese odpovědnost za posuny termínů, které tím vzniknou. 

4.2. Objednatel, resp. Uživatel, pro realizaci dílčích Plnění pro Plnění B – rozvoj systému JITKA dle 
Přílohy č. 1 Rámcové dohody č. j. PPR-2964-65/ČJ-2018-990640 zajistí  

▪ přístup pro pracovníky Dodavatele do prostor určených pro plnění předmětu díla (sál 
operačního střediska a přilehlé prostory, technologická místnost, atd.) 

▪ pracovní místo pro pracovníky Dodavatele, ze kterého budou moci provádět plnění předmětu 
díla, například připojení k serverům systému, kontrolu logů aplikací a služeb systému JITKA 
a další úkony.  

▪ po dobu plnění předmětu díla účast pracovníků MV ČR a Policie ČR - specialistů OIKT s 
odpovídajícími kompetencemi dle předmětu díla. 

▪ přístupové účty a oprávnění k provádění předmětu díla. 

▪ pro body Plnění, které vyžadují napojení na systémy mimo IS JITKA, vše potřebné pro 
realizaci, zejména: dokumentaci rozhraní, datové propojení, přístupové údaje a kontakt na 
osoby s kompetencemi k externím systémům.  

▪ pro body Plnění, které vyžadují HW prostředky nad rámec stávající technologie, jejich 
adekvátní doplnění.  

▪ pro body Plnění, které vyžadují zpracování dat, jejich zdroj a popis (metadata).  



4.3. Po dobu, po kterou je Objednatel, resp. Uživatel, v prodlení s plněním podmínek součinnosti dle 
odst. 4.1 a 4.2 tohoto článku, není Dodavatel v prodlení s plněním této Prováděcí smlouvy, resp. o 
stejnou dobu se prodlužuje doba Plnění Dodavatele, a to pro každé dotčené dílčí Plnění zvlášť.  

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této 
Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této 
Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má 
ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové 
dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě.  

5.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru 

smluv zajistí objednatel.  

5.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena tak, že je podepsána oběma Smluvními stranami 
elektronickým podpisem s tím, že zároveň Objednatel obdrží 1 (jeden) stejnopis s platností 
originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platností originálu podepsány oběma Smluvními stranami vlastnoručně tj. ne 
elektronicky.  

 

5.4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace a rozsah předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpis ceny“ 

 

V Praze dne V Praze dne  

Objednatel: Dodavatel:           

Ministerstvo vnitra – Česká republika YOUR SYSTEM, spol. s r.o. 

Zástupce: plk. Mgr.Pavel Osvald 

Funkce: ředitel 
 Ředitelství pro podporu výkonu služby 

 Policejního prezidia České republiky 

 

 
 
 
 

  

  



Příloha č. 1 - Specifikace a rozsah předmětu plnění  
 

 

 

Předmětem plnění je smluvní zajištění 20 MD v rámci řízení rizik – plnění B. 2, rozvojové práce 

charakteru A. 2 (kód RP2). 

 

IS JITKA je uveden v „Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační 

jednotka státu“ a je jedním z nejdůležitějších informačních systémů PČR. Z těchto důvodů musí mít 

věcný gestor vzhledem k nebezpečí z prodlení zajištěnou prakticky okamžitou možnost částečných 

úprav systému pro bezprostřední reakci na aktuální bezpečnostní situaci ČR nebo jiné události přímo 

ovlivňující operační řízení PČR (požadavky vlády ČR, změny v příjmu lokalizačních údajů, migrace, 

terorismus, reakce na nově zaváděné informační systémy v rámci PČR, …). 

 

Předmět plnění bude dodavatelem předán minimálně dva pracovní dny před akceptačním řízením, které 

bude trvat maximálně pět pracovních dní.  



Příloha č. 2 - Rozpis ceny 

 

 

Plnění B - rozvoj systému JITKA

Rozvojové práce charakteru A.2 – kód RP2

kód plnění cena / jedn DPH počet bez DPH DPH vč.DPH
[Kč] [%] [MD] [Kč] [Kč] [Kč]

č. položky funkcionalita

RP2 1

Rozvoj systému JITKA pro bezprostřední reakci na aktuální bezpečnostní 
situaci ČR 12 908,00 / MD 21 % 20 258 160,00 54 213,60 312 373,60

CELKEM: 20 258 160,00 54 213,60 312 373,60

  

název
Rozvoj systému JITKA


