
Smlouva o dílo 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle

ı ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnı pozdějších předpisů (dále jen ,,0Z“), smlouva níže uvedeného znění na akci 

„Rozšíření MobilChange aplikace - kontrolní hlídka“ 

Smluvní strany 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 
lC:ˇ71214011 
DIC: CZ71214011 

Zastoupená:

Spojení: 

ęankovní spojení: ČNB Praha 1 
CÍSIO ÚČIZLIZ 1020011/0710 

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4 

(dále jen ,,objednatel“) 

Poskytovatel : 

DATASYS, s.r.o. 
Sve sídlem: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 
IC:ˇ61249157 
DIC: CZ61249157 

Zastoupené: Bc. Martin Novák, prokurista 

Spojení: 

ęankovní spojení: Komerční 
Císlo účtu

Adresa pro doručování korespondence: Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28862 

(dále jen ,,Zhotovitel“) 



Objednatel a zhotovitel též společně jako ,,sm|uvní strany“. 

Smluvní strany prohlašují, že shora uvedené údaje jsou v souladu S platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku. 

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky Z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla. 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“). 
Smluvní strany se dohodly, že se jejich Závazkový vztah řídí OZ S použitím příslušných ustanovení zákona č.121/2000 Sb., ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ”autorský zákon”) a zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“). 

I. Předmět smlouvy 
Předmětem sm|ouv\Lje závazek: 
1 1 Zhotovítele že na základě požadavků objednatele v rozsahu specifikovaném v příloze 

č. 1 „Předmět plnění díla“ zajistí ve stávající aplikaci “Kontrolní hlídka“ další funkčnost. 
Závazek zhotovitele je dále označován souhrnně jako ,,dílo“. 

1.2. Ob`|ednate|e bezvadně dílo převzít a uhradit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu 
dle článku VI. této Smlouvy. 

Il. Povinnosti smluvních stran 
2.1. Povinnosti zhotovitele: 

a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této smlouvy bez faktických a právních vad. 

b) Zhotovitel je povinen Zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo 
listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednatelí prokazatelně předat, nebo je se souhlasem objednatele prokazatelně zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí Straně nebo užity ve prospěch třetí strany. 

c) Veškeré podklady, které byly objednavatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak. 
d) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednatelí všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, a které mohou mit vliv na Změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele. 
e) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech záležitostech, O nichž se dozvěděl v souvislosti S prováděním předmětných činnosti.



f) Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a 
pečlivostí, která je s touto odbornosti spojena. 

g) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem díla, dokumentací S ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 
2.2. Zaměstnanci zhotovitele podílející se na plnění předmětu díla jsou povinni: 

a) zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem 
přijdou do styku při plnění předmětu díla, 

b) Zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu díla, 
c) Zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla, 
d) Zdržet se jakýchkoliv aktivit vobjektech objednatele, které nesouvisejí S plněním předmětu díla. 

2.3. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele). Vtomto 
případě má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost 
neprodleně informovat objednatele o tom, že pověřil provedením díla nebo jeho části subdodavatele. 

2.4. Pracovníci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné 
další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele pro řešení předmětu této smlouvy ani tyto jiné pracovníky seznamovat se stavem řešení projektu bez předchozího 
rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele. 

2.5. Povinnosti objednatele: 

a) umožnit přístup pracovníků zhotovitele do prostor objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají Z plnění předmětu díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům, 
b) poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci plnění díla podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami pro příslušná plnění, 
c) převzít dílo ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
d) dodržovat provozní podmínky užívání dodané Zhotovitelem a písemná doporučení zhotovitele, 

e) realizovat příslušnou součinnost v rozsahu této smlouvy, 
f) realizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci smluvních stran. 

2.6. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající Z této smlouvy, má Zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání dílčích prací O dobu trvající maximálně počet dní, po které zhotovitel nemohl řádně smlouvu 
plnit. 

2.7. Vyžaduje-li plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy uskutečnění právních či jiných úkonů jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit včas zhotoviteli písemně potřebnou plnou moc.



2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11 

3.1. 

3.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

5.1. 

5.2. 

Objednatel je oprávněn schvalovat změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na 
díle, a to formou číslovaného dodatku smlouvy, prvotní Seznam takových zaměstnanců 
je uveden ve čl. X. této smlouvy. Pro doplňování dodatků platí pravidla uvedená v čl. XIV. - Závěrečná ustanovení. 
Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 4 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. VIII - Smluvní sankce podle této smlouvy. 
Zaměstnancem zhotovitele odpovědným nostních podmínek 
specifikovaných Objednatelem j
Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 4 tohoto článku  Objednatelem a plněných Zhotovitelem j

III. Způsob plnění díla 
Zhotovitel plní dílo v rozsahu dle Přílohy č. 1, s postupem prací je Zhotovitel povinen seznamovat objednatele na kontrolních dnech. 
Termíny kontrolních dnů budou určeny dohodou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, určí závazný termín kontrolního dne Objednatel. 

IV. Převzetí díla, záruční doba 
Dílo bude předáno jako celek. Zhotovitel je povinnen dodat dílo v požadované kvalitě v termínu uvedeném v čl. V. odst. 5.2. Objednatel není povinen dílo převzít, bude-li mít vady. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 2 roky. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků Objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla a za jeho kvalitu, která bude v souladu S touto smlouvou. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí Objednatelem a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla. 
V průběhu záruční doby budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně všechny vady díla ve lhůtě do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin od jejich nahlášení. 
Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 4.2. tohoto článku smlouvy. 

V. Místo a termín plnění díla 
Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Budějovická 7, 140 96 Praha 4. 
Doba plnění díla je stanovena od účinnosti této smlouvy do 30.11.2019. Termín provedení (tj. dokončení a předání bez vad a nedodělků) díla je 30. 11. 2019.



VI. Cena díla 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena dila podle této smlouvy O dílo činí: 
Cena bez DPH ............ _. 1 953 605,- Kč 
(slovy: jeden milion devět set padesát tři tisíc šest set pět korun českých) 
DPH ve Výši 21 % ........... _. 410 257,- Kč 
Cena vč. DPH ............. .. 2 363 862,- Kč 
(slovy: dva miliony tři sta šedesát tři tisic osm set šedesát dva korun českých) 
Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Cena za plnění díla 
zahrnuje veškeré Související náklady zhotovitele, např. náklady na dopravu, pojištěni, 
předání a Záruční servis. 

VII. Platební podmínky 
Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo jednorázově, a to po jeho předání objednateli, na 
základě předávacího protokolu podepsaného Oprávněnýmí Zástupci obou smluvních 
stran. Částka je stanovena v čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy. 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
§ 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech 
(Zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušný předávací 
protokol a identifikaci Zástupce zhotovitele. Faktura včetně příslušného předávacího 
protokolu musí být zaslána elektronicky - cestou datové schránky S následujícím 
parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství ce|": 7puaa4c 
Faktura musí obsahovat evidenční číslo této Smlouvy a jako přílohu předávací protokol. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ni nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (slovy: 
deseti) pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude faktura Zhotovitelem opravena a nová 
lhůta splatnosti Začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti 
obsahuje, Zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud objednatel fakturu 
nezaplatí v původním terminu splatnosti, je v prodlení. 
Doba splatnosti faktury je sjednána na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu objednatele. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li 
průkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. Vpřípadě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se Za den splatnosti považovat nejblíže následující pracovní den. 

vv Penezní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné 
částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uvedený na faktuře. 
Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané 
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
Zhotovitel stane ke dni poskytnutí úplaty Za uskutečněné Zdanitelné plnění nespolehlivým



plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VIII. Smluvní sankce 
V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní sankce ve výši 4.500,- Kč (slovy: čtyři tisíce pět set korun českých) za každý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady vzniká objednatelí právo na smluvní sankcí ve \/ýší 200,- Kč (Slovy: dvě stě korun českých) za každou izapočatou hodinu prodlení. 
V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou dle této smlouvy O více než 30 (slovy: 
třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že Zpoždění spočívá vsystémových překážkách objednatelem neovlivnitelných, je Zhotovitel oprávněn žádat po objednatelí zaplacení úroku Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna 
Iikvídátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob. Smluvní strany výslovně ujednaly, že vtakovém případě výše úroků odpovídá náhradě škody. 
Ustanoveními o smluvní sankcí není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. 

V případě porušení povinností mlčenlivosti dle článku IX. odst. 9.2. a 9.3. je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní Sankce ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody. 
Smluvní sankcí je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše stanovené smluvní sankce. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že kjíným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním Sankcím, jakož i ksmluvním Sankcím sjednaným dodatečně nebude příhlíženo. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ, tzn. že úroky Z úroků nelze požadovat. 

IX. Omezení odpovědností zhotovitele, mlčenlívost 
Zhotovitel neodpovídá za nemožnost plnit předmět této smlouvy a případnou škodu Z toho vzniklou v případě, že objednatel: 
a) neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost a informace, 
b) ani po písemné výzvě zhotovitele nepředal zhotoviteli pravdivé a úplné podklady nebo poskytl zhotoviteli nevhodné podklady a tyto nedoplnil či 

nenahradil na základě oznámení dle čl. Il. odst. 2.1. písm. d) vhodnými 
podklady,



9.2. 

9.3. 

9.4. 

10.1 

10.2. 

11.1 

c) nerespektoval písemná doporučení a pokyny zhotovitele vydaná v souladu se Zákonem. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, jakož i po jejim uplynutí 
respektovat a dodržovat mlčenlivost O skutečnostech dle čl. Il. odst. 2.1. písm. e). 
V této souvislosti se zejména zavazuje: 

nesdělit údaje, které objednatel označil jako důvěrné či neveřejné, ani jiné 
údaje, které se od objednatele při plnění této smlouvy dozvěděl, třetím osobám, 
S výjimkou osob uvedených V čl. X. odst. 10.1. této smlouvy, 

2) 

b) zajistit, aby uvedené údaje nebyly zpřístupněny třetím osobám, s výjimkou osob 
uvedených v čl. X. odst. 10.1. této smlouvy, 

c) zabezpečit listiny včetně fotokopií obsahující uvedené údaje před zneužitím 
třetími osobami. 

Smluvní strany se Zavazují, že obchodni a další údaje, S nimiž se při plnění závazků Z této smlouvy seznámily, nezpřístupní třetím osobám, mimo osob uvedených v čl. X této smlouvy, bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy povinnost poskytnutí takových údajů vyplývá Z právních předpisů nebo 
je dána rozhodnutím orgánu veřejné moci. 

X. Součinnost a komunikace smluvních stran 
Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele pověření rolí by 
ve věcech 

ve aktu:

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se Zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, a to ve věcech smluvních (S právem předávat zhotoviteli všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, O které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá, a přebírat od něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy). 

Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověření rolí oprávněné osoby: 

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, okteré ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této Smlouvy). 

Xl. Platnost a účinnost smlouvy 
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. 
Shledá-li objednatel nebo zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu smlouvy druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od Smlouvy, jehož písemné 
vyhotovení musí být druhé straně doručeno. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se zejména považuje, pokud 
objednatel: 

a) nevystaví pro zhotovitele plnou moc dle čl. ll odst. 2.7 této smlouvy, 
b) bude v prodlení S úhradou ceny déle než 30 dní, 
c) poruší obchodní tajemství nebo jiný závazek mlčenlívosti dle této smlouvy. 
Za podstatné porušení slouvy ze strany zhotovitele se zejména považuje, pokud 
zhotovitel: 

bude v prodlení S předáním bezvadného díla déle než 30 dní, 
opakovaně nesplní některou Z povinností dle této smlouvy, 

poruší obchodní tajemství nebo jiný závazek mlčenlívosti dle této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení O odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo kodstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit 
odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: 
čtrnácti) dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto přímý důsledek odstoupení od smlouvy. 

Ustanovení článků této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními 
stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná i po ukončení této smlouvy. 

XII. Zvláštní ujednání 
Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel má právo Zmiňovat tuto smlouvu jako referencí vůči třetím stranám, avšak při současném zachování závazků mlčenlívosti dle této smlouvy. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je v plném rozsahu pojištěn minimálně do výše 10 mil. Kč pro případ škody způsobené porušením závazků zhotovitele dle této smlouvy. Tuto pojistnou ochranu se zhotovitel zavazuje udržovat po celou dobu možnosti trvání této smlouvy a po celou dobu možnosti kontroly ze strany finančního úřadu nebo jiného kompetentního orgánu, víz ust. § 44a odst.8 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jej může Zveřejnit, Zejména vrozsahu a za podmínek vyplývajících ze Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., O Zpracování osobních údajů.
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Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré doklady související s realizací projektu a plněním závazných ukazatelů V rámci předmětu činnosti zhotovitele, které si vyžádají příslušné kontrolní orgány, zejména příslušný finanční úřad, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad. 

XIII. Okolnosti Vylučující odpovědnost 
Pro účely této Smlouvy ,,okolnosti Vylučující odpovědnost“ znamenají událost, vymezenou V § 2913 odst. 2 OZ. 
Jestliže vznikne situace zaviněná okolnostmi vylučujícimi odpovědnost, dotčená strana okamžitě uvědomí druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich 
příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní 
strana pokračovat V realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné a bude 
hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci částí, kde nebrání okolnosti 
Vylučující odpovědnost. 
Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle této smlouvy či jejich dodatků V důsledku okolností vylučujících 
odpovědnost. Platební Závazky vzniklé před okolností Vylučující odpovědnost nebudou 
okolností Vylučující odpovědnost prominuty. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce druhou smluvní stranou za porušení povinností Z této smlou\/y okolnostmi vylučujícimi odpovědnost. 
Tr\/ají-li okolnosti Vylučující odpovědnost déle než 3 (slovy: tři) měsíce, smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy písemně s účinností ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2914 OZ. 

XIV. Závěrečná ujednání 
vv .Veškeré právní jednání smerující ke změně i části této smlouvy, jakož i k jejímu zrušení, musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, schválených Statutárními 

zástupci smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedílnou součástí této smlouvy. 
Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové 
ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery. 
Tato smlouva a veškeré Záležitosti Z ní vyplývající nebo S ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se 
zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a V souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních 
stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání 
možností jejich vyřízení mimosoudní cestou. 
Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve Znění 
pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní Soud pro Prahu 1; V



případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v pn/ním stupni příslušný 
krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný Soud Městský soud v Praze. 

14.5. Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží 
či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy 
náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo 
uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat 
takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy. 

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu se ZZVZ. 

14.7. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
deset let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

14.8. Vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, se strany dohodly, že 
objednatel zašle tuto smlouvu Správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě stanovené 
tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů. 

14.9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem. 

14.11. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou 
a jejími přílohami platí smlouva. V případě rozporu mezi přílohou č. 1 a přílohou č. 3 má 
aplikační přednost příloha č. 1. 

14.12. Tato smlouva obsahuje následující přílohy: 
Příloha 1 „Předmět plnění díla“ 
Příloha 2 Formulář ,,Předávací protokol“ 
Příloha 3 Nabídka zhotovitele 

14.13. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy. 

za zhotovitele 

V Praze dne: 27.8.2019 
Digitally Sígned B C. by Bc. Martin 
Novák 
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Příloha č. 1 „Předmět plnění díla“ 

Návrh funkčnosti - Klientská aplikace Kontrolní hlídka Il 

v vı Nově je pozadováno rozsıření O tyto funkce: 
~ Anonymizace aplikace - odstranit zjevné odkazy na GŘC tak aby vzhled aplikace 
neprozradil identitu 
kontrolní hlídky. 
° Automatické Zapínání a povolování Zjišťování vysoké přesnosti polohy. 
- Optimalizace zobrazení i na telefony S menším displejem 
- OCR čtení dokladů a SPZ. 
- Práce S nasnímaným obrazem pomocí fotoaparátu telefonu. 
- OCR funkčnost musí být na mobilním Zařízení dostupná offline a data nebudou ukládána nikam mimo prostor 
klienta nebo interních systémů GŘC. 
- Zobrazení výsledků nalezených dat v centrálním vyhledávacím nástroji. 

Aplikace bude vyvíjená a testovaná na domluvených typech mobilních telefonů S operačním systémem Android verze 4.4 a vyšší. Minimální požadavky na hardware budou upřesněny během realizace. 

Do aplikace bude přidána funkčnost čtení obrazu pomocí interní kamery telefonu, a jeho automatické čtení systémem 
OCR. V uživatelském rozhraní přibude tlačítko pořízení fotografie a toto otevře obrazovku s více volbami nabízející 
snímání specifických dat: 

- osobni doklady (MRZ) 
- RZ vozidla 
- IČO 
~ Obecné foto 

Podrobnosti viz Nabídka zhotovitele



Příloha č. 2 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Objednatelz Generální ředitelství cel 
ˇ

' 

ZHOIZOVÍÍEII Název firmy 
_; 

5

7 

Předmět předání a převzetí 
j 

(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software) 

Š1. 

;2. 
...t .

~ 

É3.
ž 

š4. 

Předáno dne: 

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně předala Oprávněne' osobě Objednatele. 
Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Obj ednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně převzala V souladu S ustanoveními Smlouvy. 

Ob jednatel: 
Oprávněná osoba: Telefon, E-mail: Datum: 

Zhotovitel: 
Oprávněná osoba: Telefon, E-mail: Datum:

z

l

Í

S

J

l

1

Š



Příloha č. 3 - Nabídka zhotovitele



NABÍDKA 
Røzšíření MObilChange aplikace 

Zadavatel: 
Generální ředitelství cel 
Budějovická 7 
140 00 Praha 4 

kontrolní hlídka“



DATA . . . . . . . . . ._ 

1 . Obsah 
1. Obsah ................................................................................................................................. .. 2 
2. úvøøı - Předmět nabidky ................................................................................................... _. 3 
3. Nabízené řešení .................................................................................................................. ..3 
3.1 Návrh funkčnosti- Klientská aplikace Kontrolní hlídka Il ....................................................................... ..3 

4. Návrh řešení ....................................................................................................................... .. 3 
4.1 Technické řešení .................................................................................................................................... ..3 
4.2 Integrace OCR funkcí ............................................................................................................................. ..4 
4.3 OCR ..................................................................................................................................................... ..4 
4.4 Služba rozhraní ............................................................................................................................ ..5 
4.5 Zobrazení výsledku dotazů ...................................................................................................... ..5 
4.6 Omezení aplikace ..................................................................................................................... .. _ ..... ..5 

5. Cena ...................................................................................................................... .. 5 
6. Závěr ................................................................................................................................... .. 5 

Stránka 2



DATA . . . . . . . . . .. 
' SVS 

2. Úvod - Předmět nabídky 
Tato nabídka obsahuje návrh rozvoje aplikace pro monitoring pohybu a stavu hlídek v terénu, která byla dodána naší 
společností, dle požadavků GŘC o funkce podporující hlídky vjejich činnosti. 

3. Nabízené řešení 
Základem řešení je stávající produkt MobilChangeT”' který společnost GŘC dlouhodobě používá a její nadstavby - 
aplikace DataSMS a „Kontrolní Hlídka“. Stávající aplikace „Kontrolní hIídka" nabízí funkčnost PUSH komunikace 
kombinované se SMS, monitoringu pohybu, přihlašování jednotlivých hlídek, nouzové tlačítko, Zobrazení pozice na mapě a volání na centrální pult. Aplikaci „Kontrolní Hlídka“ naprogramovala a dodala Společnost DATASYS S.r.o. a 
je Zároveň vlastníkem kódu aplikace DataSMS a jediným oprávněným zasahovatelem do tohoto kodu. 

3.1 Návrh funkčnosti - Klientská aplikace Kontrolní hlídka II 
Nově je požadováno rozšíření O tyto funkce: 

Anonymizace aplikace - odstranit zjevné odkazy na GŘC tak aby vzhled aplikace neprozradil identitu 
kontrolní hlídky. 

Automatické zapínání a povolování Zjišťování vysoké přesnosti polohy. 
Optimalizace Zobrazení i na telefony s menším displejem 
OCR čtení dokladů a SPZ. 
Práce S nasnímaným obrazem pomocí fotoaparátu telefonu. 

›\ OCR funkčnost musí být na mobilním Zařízení dostupná offline a data nebudou ukládána nikam mimo 
prostor klienta nebo interních systémů GŘC. 

“ Zobrazení výsledků nalezených dat v centrálním vyhledávacím nástroji. 

Aplikace bude vyvíjená a testovaná na domluvených typech mobilních telefonů S operačním systémem Android verze 
4.4 a vyšší. Minimální požadavky na hardware budou upřesnëny během realizace. 

4. Návrh řešení 
4.1 Technické řešení 
Anonymizace aplikace: 
Cílem je odstranit zjevné odkazy na GŘC, tak aby vzhled aplikace neprozradil identitu kontrolní hlídky. Bude 
realizováno jako Změna ikony a barev aplikace dle požadavku GŘC. 
Automatické zapínání a povolování zjišťování vysoké přesnosti poloh y: 
Aktuálně je povolení Zjišťování vysoké polohy Zjišt'ováno pouze při spouštění aplikace. Toto bude Zjišťováno i během 
a pokud uživatel tuto možnost vypne, bude na to upozorněn výrazným nápisem v aplikaci. 
Optimalizace zobrazeníi na telefony s menším displejem: 
V případě detekce nižšího rozlišení obrazovky bude Zmenšen font tak aby se názvy tlačítek vešly do prostoru tlačítek. 

„z _ , _ _ ___._,_._._._ ___... _______ .._._...........,-..___ _

Š
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4.2 Integrace OCR funkcí 
Do aplikace bude přidána funkčnost Čtení obrazu pomoci interní kamery telefonu, a jeho automatické čtení systémem OCR. V uživatelském rozhraní přibude tlačítko pořízení fotografie a toto otevře obrazovku S více volbami nabízející snímání specifických dat: 

osobní doklady (MRZ) 
RZ vozidla 
IČO 
Obecné foto 

Na základě požadované funkce se otevře obrazovka s předem definovaným OCR filtrem. MRZ - snímání strojově čitelné zóny Z občanského průkazu, pasu nebo povolení k pobytu; dohledání informaci o člověku na sen/eru; zobrazení načtených informaci na mobilním zařízení 
Na serverové straně bude komunikovat pomocí služby rozhraní S centrálním vyhledávacím nástrojem zákazníka. 
Na klientské straně se zobrazí okno s prostorem pro průhled na doklad. Po vložení dokladu je strojová část naskenována, přeložena do znakové podoby a po potvrzení obsluhou odeslána jako datová Zpráva na server, který předá do služby rozhraní. 

~ Odpověď nebude očekávána synchronné, ale bude doručena po nalezení odpovědi jako nová zpráva do klienta 
Nasnímání a dohledání SPZ automobilu. 

“ stejná funkčnost jako předcházející bod, a přes stejnou službu rozhrani bude předáváno 
k dohledání SPZ nasnímané pomocí OCR 
vyžaduje Ze strany zákazníka přístup Ze serveru ke službám, které mu na předané identifikátory 
vrátí odpovídající informace 

Nasnímání IČO Z obecného dokumentu 
Zobrazí průhledové okno fotoaparátu telefonu, do kterého uživatel nasměřuje obraz obsahující ICO. 
Pokud bude skenování / OCR úspěšné zobrazí výsledek v text-číselné podobě a po potvrzení uživatelem předá do centrální služby rozhraní k dohledání. 
Odpověd' je doručena asymetricky jako příchozí zpráva. 

=“ Obecné foto -fotografie pořízena fotoaparátem je odeslána pomocí sen/eru do služby rozhraní a ta zajistí předání na OC a zpracování obsluhou OC nezávisle na aplikaci. 
S fotografii mohou být posílány metadata v podobě GPS souřadnic případně popisu který bude umožněn hlídce vložit. 

s Na serverové straně může být zařazeno do Zpracování volání serverové OCR funkce, a případné Zpracování takto získaného textu. Tato funkčnost ale není blíže specifikována, proto není součásti nabídky. 

4.3 OCR 
OCR bude řešeno, po dohodě a seznámení S možnostmi, pomocí Open OCR konkrétně OpenALPR a Tesseract. 

Nevýhodou tohoto řešení je vyšší pracnost (náklady) v prvotní fázi projektu a nutnost vývoje některých požadovaných částí. 
Nevýhodou je pravděpodobná nižší kvalita rozpoznávání, která se ale vzhledem k rozvoji produktu bude 
zlepšovat. 

Výhodou jsou nižší licenční náklady a lepší přizpůsobitelnost řešení dalším požadavkům. 
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4.4 Služba rozhraní 
Získaná data budou předávána na serverové straně pomocí databázového rozhraní, které bude společné pro všechny typy zpráv. Přesná definice rozhraní vznikne ve spolupráci S pracovníky zadavatele. 

4.5 Zobrazení výsledku dotazů 
Aplikace bude nově nabízet možnost Zobrazit příchozí zprávy, které budou odpověďmi na odeslaný dotaz, jako 
Strukturovanou zprávu s přílohou. Na jeden odeslaný dotaz může asymetricky dorazit více odpovědí. Stejným způsobem je možné poslat Z externího systému OC Zprávu na klienta/klienty bez jejich dotazu. 

Přijaté zprávy jsou ukládány v klientských zařízeních do DB a mohou být odstraněny manuálně, nebo po nastaveném 
čase automaticky. (konfigurace svázaná S konfigurační skupinou na serveru). 

4.6 Omezení aplikace 
Vzhledem k systémovým a bezpečnostním omezením Systému Android nebude možné vzniklou aplikaci distribuovat pomoci služby Google Play ale pouze interními nezávislými cestami. 

5. Cena 
Cenová nabídka za dílo uvedené výše je 1 953 605 Kč beZ DPH. 

6. Závěr 
Jménem společnosti DATASYS si dovolujeme vyjádřit přesvědčení, že výše uvedená nabídka bude po technické i ekonomické stránce vyhovovat potřebám Vaší organizace a její realizace přispěje ke zkvalitnění prostředí a služeb provozovaných informačních technologií a systémů. 
Věříme současně, že náš výklad Zadání, navržené postupy, stejné tak jako know-how, technické i lidské zdroje, kterými společnost DATASYS disponuje, skýtají Záruky realizace předmětného projektu v nejvyšší kvalitě a k plné spokojenosti Vaší společnosti. 

V Praze dne 10. 7. 2019 

Nabídku zpracoval 
Bc. Martin Novák 
Prokurista 
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J*:~ı`ne cloclavateıem i:›eZpeCno.Stı`ıı'ch řešeni. nastrojú 
ža :„|Lıże|:›. Nażnı Specializacı je sieclovčını vzcialenych 
prısttıpťı. Umıme vsak Zabezpecit a monitorovat 

infc›rma<Í:r`vı systemy na mnoha L'ırOvnı‹:h, nať: pristupje 
i:›ragı`nati<:i<y vyvażeny. realizace důsledné. 

ìxihz 
INFRASTRUKTU RA 

|nfOrma‹':nı :,y5teı`ny nemohou fungovat bez pevny‹:h 
Zai<|a‹:|ù. Infı“astrı_ıktura pıˇ`eciStavLıje pater každého 
inforınaıżrıiho *.`>y.:ztemLı a my se Zam‹-í-ıˇ“u_ier`ne na 
kompiexnı implemeıwtaćıwı a integraćni Služby. 

Take v I T rm/ezrıete rodinné společnosti. DA TASYS 
je jednou Z ních. Na trhu pčısobınve od roku 1994 

cv pr/ncı5';ırne spolehlivá řešení V Imsledtıjıcıch Ob/‹:1Stec`h: 

VÝVOJ A INOVACE 
|I>OkrOkc›ve napaciy pi"eva‹1iime v rea|ít\_ı. Dc›c.iavan“ıe 
serverove ba‹:i<-end aplikace, kiierıt/serveı“ ı"eŠzeni. 
webové aplikace i aplikace pro ı`nobiInı' telefony. 

Dokážeme integrovat Oddělené* .Systémy i navrhovat 
Zcela nova ıˇ`e<ľ>eı`ıı'. 

LÍ-JŠ 

IT AS A SERVICE 
Umíme se postarat O vžfvechny vaše IT. Vy'f‹šš$iı'ne 
vaše pı'Oi3|emy se sořtwa rem i nar‹:IWaren“ı. jsme 
na příjmu 24 hodin cienne, 7 cini V t_\'/‹.`inu. Budeme 
vaâim opravdovým partnerem pro inovace a IT varn 

dOrucın`ıeja|<O spolehlivou Službu. 
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