
 
 
 Prováděcí smlouva č. : PPR-34068-6/ČJ-2019-990656 
 

 
 k Rámcové dohodě č. : PPR-14638-34/ČJ-2016-990656 
 
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 
IČO:       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, ŘPVS - pošt. schr. 62/ŘPVS, 

170 89 Praha 7 
 

 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a  
 
HEWLETT-PACKARD s.r.o. 
Sídlo:   Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4 – Michle 
IČO:  17048851 
DIČ:  CZ17048851 
Zastoupená:  jednatelem 
 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
  č.ú. , 
Korespondenční adresa: Za Brumlovkou 1559/5, PSČ 140 00, Praha 4 – Michle 
 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě Č.j.: PPR-
14638-34/ČJ-2016-990656, ze dne 30. 5. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu 
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“, nebo „zákon o 
veřejných zakázkách“) k veřejné zakázce s názvem „Propojení systému MBP a systému 
EURODAC z RS“ č.j. PPR-34068/ČJ-2019-990656 
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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 řádně dodané Plnění převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu, a to způsobem 
definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

2. CENA 

Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 4 991 500,00 Kč bez DPH, slovem 
čtyři milióny devět set devadesát jeden tisíc pět set korun českých, 21 % sazba DPH 
1 048 015 Kč, tj. celkem 6 039 715 Kč včetně DPH, slovem šest miliónů třicet devět 
tisíc sedm set patnáct korun českých. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena 
v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ  

Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 6 měsíců od účinnosti této Prováděcí 
smlouvy. 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1. 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.  

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4.3. 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 podepsán oběma Smluvními stranami vlastnoručně a Dodavatel obdrží 1 (jeden) 
stejnopis s platností originálu podepsán oběma Smluvními stranami vlastnoručně tj. ne 
elektronicky.  

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 
Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 
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V Praze dne …………. V Praze dne …………. 

Objednatel: Dodavatel: 

 …………….………………………… 

 plk. Mgr. Pavel Osvald 
ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby jednatel 
 Policejního prezidia České republiky HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 



Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění 

 Rozvoj MBP z rámcové dohody PPR-14638-34/ČJ-2016-990656 tak, aby byly splněny následující 

požadavky: 

1. Pomocí koncových zařízení systému MBP se zprostředkuje dotaz/odpověď do/z EURODACu 

(viz dále) - v případě odpovědi EURODACu „possible hit“, EURODAC již nečeká na odpověď ze 

zařízení, které odeslalo dotaz. 

2. Kontrolovaná osoba třetí země bude automaticky zapsána do CIS a její otisky uloženy do AFIS.  

3. Pro kontrolované osoby zasílané k prověření do EURODACu (kategorie 3) na straně ČR budou 

v případě pořízení prostřednictvím MBP (snímání na mobilním zařízení) uložena v logicky 

samostatném úložišti dat (alfanumerické a biometrické údaje). V případě snímání na LSS budou 

data uloženy v CIS (alfanumerické) a v AFIS (biometrické). 

Dotazy musejí splňovat podmínky EURODACu 

Analýza 

V rámci analýzy bude ověřen stav prostředí a požadavků na implementaci a soulad se zadáním. V rámci 

této fáze bude také proveden návrh designu/návrh řešení a implementace, včetně akceptačních 

kritérií  pro ověření  funkčnosti. 

Výstupy-dodávka: 

- Analytické služby 
- Služby návrhu 
- Dokument: Analýza a návrh 

 
Vývoj 

V rámci fáze vývoje bude realizováno samotné kódování a tvorba SW. Vývoj bude prováděn v souladu 

s návrhem a analýzou dle předchozí fáze. Vývoj bude prováděn u následujících komponent stávajícího 

řešení MBP: 

PMZ – bude provedena úprava aplikace  pro vytvoření a odeslání dotazu na Eurodac 

PMS - Realizace napojení na systém AFIS prostřednictvím komponenty ESB/Message Router. Validace 

a směřovaní. Ukládaní záznamu o kontrole. 

Bude realizováno rozhraní na AFIS a upraveno workflow pro transakční zpracování dotazů z MBP (AFIS 

není rozvíjen) 

Výstupy-dodávka: 

- Služby vývoje a kódování 
- Služby unit testů ve vývojovém prostředí 
- Aplikační balíček/nová verze aplikačního vybavení 
 

 



Implementace a nasazení 

V rámci této fáze budou přeneseny vyvinuté aplikační bloky do testovacího a následně produkčního 

prostředí u Objednatele (PČR). Po otestování bude provedena integrace jednotlivých komponent (viz 

výše dotčené úpravy) a následně budou provedeny integrační testy. V případě nalezení chyb, nebo 

nedodělků (například z důvodů nejasností detailních integrací) budou chyby a nedodělky odstraněny. 

Výstupy-dodávka: 

- Služby deploymentu 
- Integrační služby 
- Služby testování 
- Služby vývoje a kódování 
- Aplikační balíčky nasazené v prostředí PČR 

 
Testy,předání do produkce,zaškolení 

V rámci této finální fáze budou provedeny finální testy dle navržených testovacích scénářů a budou 

zaprotokolovány. V případě neúspěšných testů budou chyby opraveny a testy opětovně provedeny. 

Následně bude finální verze nasazeny do produkčního prostředí.  Bude následovat zvýšená podpora, 

aktualizace dokumentace a představení/zaškolení uživatelů a administrátorů. 

Výstupy-dodávka: 

- Služby deploymentu 
- Služby testování 
- Aplikační balíčky nasazené v produkčním prostředí PČR 
- Dokumentace 

o Protokol o provedených testech 
o Aktualizovaná  dokumentace systémů a dotčené dokumenty 

 

- Posílají se otisky 10ti prstů válených a kontrolních 10 prstů píchaných; celkem tedy 20ti. 10 

kontrolních píchaných musí být nasimulováno tak, aby byly správně umístěny do polí formuláře 

(valené a kontrolní otisky prstů) stanovené ICD k EURODACu 

- Otisky (píchané) musejí být na zasílané kartě správně situovány (pod úhlem 45°) 

- Otisky v požadované kvalitě a rozlišení (500 ppi) 

- Musí být opatřeny jedinečným identifikátorem kód státu, kategorie 3 čtyřmístný kód koncového 

zařízení, šestimístné pořadové číslo a dvoumístná koncovka (např. CZ317xx123456yy) 

- Před započetím testování je nutné informovat Centrální jednotku EURODACu o změně workflow 

– napojení MBP na NAP server sloužící ke komunikaci se systémem EURODAC. Musí být zajištěno, 

že jakákoliv změna, ale i testování nesmí narušit workflow systému EURODAC. Centrální jednotka 

musí být také informována o termínech provádění testování.  

- Dotazy budou realizovány napojením platformy MBP na rozhraní serveru NAP (sloužící ke 

komunikaci se systémem EURODAC).  

- Dotazy budou pouze kategorie 3 (neoprávněný pobyt, není porovnáváno se všemi otisky, pouze s 

otisky kategorie 1 (žadatel o azyl)). 



- Bude využito standardní workflow systému AFIS 

- Bude zajištěna možnost odděleného (paralelního) pokládání dotazů do EURODACu (AFIS vs. MBP) 

se směřováním odpovědí dle autora dotazu (např. AFIS neobdrží odpověď na dotaz, který 

nepoložil). 

- V koncových mobilních zařízeních nebudou otisky ukládány (po dokončení operace nezůstávají 

uloženy v zařízení) 

- Nesmí být ohroženo workflow AFISu 

- V případě paralelního pokládání dotazů do EURODACu, musí řešení být schopno odpovědi 

EURODAcu na své dotazy zachytit, aby nedošlo k jejich doručení do AFISu (AFIS nesmí obdržet 

odpověď na dotaz, který nepoložil). 

 



Příloha č. 2 – Rozpočet ceny 

Stránka 1 z 1 
 

Kalkulace ceny 

Aktivita 
Pracnost v 
hodinách 

Cena za 
hodinu 

Základ (Kč) Celkem (Kč) 

Analýza 670 1 490,00 998 300,00 1 207 943,00 

Vývoj 1 340 1 490,00 1 996 600,00 2 415 886,00 

Implementace a nasazení 1 005 1 490,00 1 497 450,00 1 811 914,00 

Testy, předání do produkce, 
zaškolení 

335 1 490,00 499 150,00 603 971,00 

Celkem 3 350 1 490,00 4 991 500,00 6 039 715,00 

 


