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Projekt IS FF UK -
Číslo smlouvy dodavatele: S-6110 Číslo smlouvy objednatele: 2011/070 

DODATEK č.4 
K SERVISNÍ SMLOUVĚ 

I. Smluvní strany 

1. Dodavatel 2. Objednatel 

Název BBM spol. s r. o. Univerzita Karlova 
Název Filozofická fakulta 

Sídlo Kocínova 5 1 397 01 Písek1 

Česká republika 
Sídlo Náměstí Jana Palacha 1/21 

Praha 1 
Spis.zn. 386/C zaps. u OR v 

č. Budějovicích dne 
3.11.1991 

IČO 407 555 92 IČ 002 16 208 
DIČ CZ40755592 

Zastoupen Ing. Zdeněk Mareš1 

DIČ CZ000216208 
Zastoupen Ing. Jan Šebek, tajemník 

fakulty jednatel 

II. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2010 smlouvu F-6110 o dodávce ekonomických modulu iFIS a 
následně dne 15. 4. 2011 uzavřely servisní smlouvu S-6110 ve znění dodatktJ č. 1 až č. 3, dále jen 
"Servisní smlouva". 

III. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu výše uvedené Servisní smlouvy 
takto: 

a) Pro účely Servisní smlouvy se pojmem "software" rozumí tyto produkty poskytnuté 
Objednateli na základě smluv F-6110 a F-6812 a jejich dodatktl: 

~ r• : ~~ 
1 iFIS Finanční informační systém Internet FIS pro zpracování agend 

Objednatele v rozsahu: 
a) přístupová práva pro 35 současně pracujících uživatelů iFIS a 

časově neomezené licence k modulům: 
b) Správa systému a číselníky, Zakázky a projekty, Hlavní kniha, 

Hnancer Rozpočetr Objednávkyr Majetekr Registr smluv 
c) časově neomezené licence modulu Webmailer bez omezení 

počtu pasivních uživatelů, 
d) datové rozhraní iFIS-EGJE 
e) datové rozhraní iFIS-účetnictví RUK 
f) datové rozhraní iFIS/Saldo Studenta - poplatky SIS 
g) datové rozhraní íFIS/Sklady - eObchod a KOPLA 
h) datové rozhraní iFIS/ Zakázky - Granty a projekty GaP 
i) datové rozhraní iFIS/Osoby - WHO_IS 
j) datové rozhraní iFIS - elektronická spisová služba RUK 
k) datové rozhraní iFIS - VERSO/Žádanky a objednávky 
I) datové rozhraní iFIS- VERSO/Smlouvy 
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Projekt IS FF UK -
m) datové rozhraní iFIS- VERSO/MIS 
n) datové rozhraní iFIS- VERSO/SLR 
o) datové rozhraní iFIS- VERSO/Cestovní příkazy 
p) datové rozhraní iFIS- VERSO!Likvidační Jisty 
q) datové rozhraní iFIS- VERSO/Mobility 

2 Oracle Oracle aplikační server IAS/FORMS Runtime pro neomezený počet 
uživatelů iFIS na 1 CPU aplikačního serveru 

b) Cena paušálních služeb dle článku V. odst. 1. Servisní smlouvy činí: 

R v v Vv t v 21°A 
Předmět plnění oc;~ ce ';;PH Kt 

Roční podpora iFIS - HelpDesk, opravy chyb, nové verze, návaznosti 
na R-UK a rozhraní na EGJE pro 15 současně pracujících uživatelů 

Instalace roční upgrade a doškolení iFIS (do 28 hodin/rok) 

Roční podpora datového rozhraní SALDO studenta - poplatky SIS 
(ERUDIO) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS/Sklady - eObchod a KOPLA 
(DERS) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS/Zakázky- Granty a 
projekty (DERS) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS/Osoby - WHO_IS 
(RUK) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS - elektronická spisová 
služba (RUK) 

Roční podpora datového rozhrimí iFIS- -ÍIERSÓ)žiCianky-a --
objednávky a VERSO/Cestovní příkazy (DERS) 

, Roční podpora datového rozhraní iFIS- VERSO/Smlouvy 
(DERS) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS - VERSO/Likvidace 
faktur (DERS) 

Roční podpora datového rozhraní iFIS - VERSO/Mobility, SLR 
•a MIS 

Technická podpora Oracle iAS (1 CPU) 

Monitoring a správa Oracfe 1AS 

Celkem ročně 

Cena s DPH bude upravena podle aktuálních sazeb této daně k datu zdanitelného plnění. 
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Projekt IS FF UK 

c) Článek IV. Komunikace, odstavec 2. Kontaktní osoby objednatele nově zní: 

nDále uvedené osoby jsou oprávněny jednat za Objednatele pfi reaJJzad pfedmětu smlouvy v oblastech: 

Oblast 
Správa HW serveriJ, OS a 
zálohování 
Správa sítě a koncových 
stanic 
Administrace uživateliJ 

Hlášení chyb a požadavkiJ 

Objednávání dalších služeb 

Kontaktní osob S o·ení 

d) Příloha č. 2 Servisní smlouvy nově zní, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. 

-

e) Příloha č. 3 Servisní smlouvy se ruší a nahrazuje se odkazem do elektronické dokumentace 
iFIS: http://stella .bbm.cz/wiki1219/index.ohoLNastaveni koncoveho PC 

IV. Ostatní ustanovení Servisní smlouvy zďstávají v platnosti beze změny. 

V. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpísď (dále jen "zákon o registru smluv"), 
a to neprodleně po podpisu dodatku. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku nejsou údaje 
podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejíchž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv 
a povinností smluvních stran, jejich zástupe{} nebo jejích zaměstnancď, a souhlasí s uveřejněním tohoto 
dodatku jako celku. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím uveřejněním 
odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 
V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních 
stran, jejich zástupe{} či zaměstnanctl, odpovídá každá smluvní strana za újmu zptlsobenou pouze jí samé a 
jejím vlastním zástupcďm nebo zaměstnancďm. Smluvní strany zároveň berou na vědomí a souhlasí s tím, 
že Objednatel spolu s tímto dodatkem uveřejní stejným zpďsobem také Servisní smlouvu, k níž se tento 
dodatek váže, a dříve k ní uzavřené dodatky. Ustanovení předchozích odstave{} platí pro tuto smlouvu 
obdobně. 

VI. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a 
nabývá účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou 
výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku mďže nastat až po nabytí jeho účinností. 
Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie 
potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu: marcela.maresova@bbm.cz. 

VII. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Dodavatel. 

VIII. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že 
je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem vážné, pravé a 
svobodné vďle smluvních stran a nebyl uzavřena v tísni čí za nápadně nevýhodných podmínek. Na dďkaz 
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

Přílohy: Aktualizovaná příloha č.2 Servisní smlouvy 

)22 Dl. 2020 
V Praze, dne ____ _ 

za Objednatele 
Ing. Jan Šebek 
tajemník fakulty 
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/. 
V Písku dn/ ~~ I' '2(}2.1/ , 

<: 

' ·· · ·~Jn·g:.Zdenek Maréš'. ,, 
j ednatel společnosti - ., 

iM&WJ 



Příloha č. 2 Servisní smlouvy ve znění dodatku č. 4 

Oblast I Popis Import/Export Název externí Dodavatel externí I Typ I Vlastník objektu I Implementace I Ruční spuštění I Automatické spuštění 
aplikace aplikace rozhra ní iFIS 

Číselníky 
Kw-zovní lístek Denní kw'Zy ze;: serveru Import KURZCNB Česká národní banka Package FIS_XX PAFAM_IMPKL.IMP Ano 

ČNB a.s. ORT 
Import kw-zovního 
lístku 
J_KRS 

Organizace;: Aktualizace číselníld\ Import AD IS MFČR Klient Webservice WLS Agent DPH 
organizací Čteru z registru plůtcu 

DPH 

Orgaruzace Aktualizace čiselruld\ Import ARES MFČR Klient Webservice WLS Agent ARES 
organizací Č!eru z registru tírem 

Osoby Aktualizace číselníku Import WHO IS UK Packag.: FIS_XX PAFAM_lMP _EG2_U 9890 1 -Import Ano 
osob EG.TE NI zaměstnancú z 

9890 I - lmpm1 personalístil..-y Elanor 
zaměstuncťt z 
personulistiky 
Společná 

modul IMPPEOS 
Osoby - WHOIS Aktualizace čiselnil.:u Import WHO IS UK Tabulky VYMENIK ELA NS ORG 

osob Whoís Spoj;;vacl tabulka pro 
pr·evod z e>..1erillho 
systému 
organizaci(EGJE) na 
nákladová str·ediska 

Zakázky Poskytováni dat Export GAP DERS s.r.o. 
čisdruku zakúzek-
projektu o jejich 
rozpočtá do systému 
GAP (Granty 
projekty) 

DMS 

DMS*iFIS Dokwnent Import/Export CUL Alfresco DERS s.r.o. Webservíce WLS/AS FILELOADER 
management system Rozhraru pro 
DMS. Externí uložiště komunikací s CUL 
dokwnentťí iFIS 

Skenování dokwnentil Skenovúní Jokwnentil Import KOFAX Fujitsu T.:chnology Java WLS Agent SCAN 
SPSL SPSL Solutions s.r.o . Import shnovaných 

dokwn.:ntu do SPSL 



Oblast !Popis Import/Export Název externí Dodavatel externí I Typ I Vlastník objektu I Implementace I Ruční spuštění I Automatkké spuštění 
aplikace aplikace rozhraní iFIS 

Editor www 
Editor W\\W iFIS• Editor startovací •FIS Editor AS STARTEDIT 

stránky i!FS pro Editor startovací 
správce stránky iFIS pro 

správc~ 

Elektronické bankovnictví 

Banka-bankovní Import výpisů z banky Import KB MojeBanka Komerční banka a.s. Paclcage FIS_XX PA031 IMPBV ABO 031 12 - Import Ne 
výpisy (fmmat ABO) Import bunkovn~h bankovních výpisů KB 

výpisu 
modul IMP ABO 

Banku-bankovní Import výpisů z banky Import KB MojeBanka Komerční bunku a.s. Package FIS_XX PA031 IMPKARTYI 03 I 19 - Impo11 rozpisu Ne 
výpisy (ťmmát ABO) Import -;:ozpisu plateb plateb kartami 

km1arní 
modul IMPKAR I 

Banku-platební příkazy Export platebních Export KB SEPA (XML) Komerční banka a.s. Package FIS_XX PA03 l_)CMLGEN 3262 - Expm1 plat. Ne 
přilcazů Export bank. příkazy pr-ikazů 

ve formátu XML 

Banka-plate::bní příkazy Export platebních Export KB MojeBaoka Komerční banka a.s. Puckuge/Soubor FlS_XX P A031_ PRlK, 3 262 - Export Ne 
příkazů (!()!mát ABO) EKPRlKTl - sestava platebních příkazů 

03 262 - Expo11 
platebních pr-ikuzú 
TEKPRIKTI -sestava v 
binarním tvaru 

Finance 

VERSO*MOB Podpora celého View VERSO*MOB DERS s.r.o . 
procesu mobilit 
studentů u zaměstnanců 

Helpdesk 

Hclpdesk iFIS•Helpdcsk Import/Export HELPDESK BBM s.r.o. Modul AS HD 
Helpdesk 

Objednávky 

Eshop Rezervační objednavky Import VERSO DERS s.r.o. 
pro eshop 



Oblast !Popis Import/Export Název extemí Dodavatel externí I Typ I Vlastník objektu I lmpleltlentace I Ruční spuštění I Automatické spuštění aplikace aplikace rozhraní iFIS 

Objednávky a smlouvy 
VERSO ZAD Rozhrmú pro on-line VERSO ZAD DERS s.r.o. 

kontrolu stavu -rozpočtu 
pr-i sestaveni u 
schvalovaní 
elektronické 
žádunJ...-y/objednávky v 
systému VERSO/ZAD 

VERSO ZAD Import objednávek ze Import VERSO ZAD DERS s.r.o. 
systému elektmnického 
schvalovaní 
objednávek 
VERSO/ZADa 
alokace rozpočtu z 
objednávek 

Platební systém 
EET*iFIS Platební rozhraní EET Import/Export EET*iFIS BBM s.r.o. 

(Pokladny. Prodejny) 

Pohledávky 
E-Qbchod Import VERSO DERS s.r.o. 

Koncentrátor plateb Aplikace pro Import KOPLA DERS s.r.o. Package FIS_XX IMP_ODFA KOPLA zprostiedkovúni 
Převzetí pohledávek bezhotovostních plateb 
Rozhraní pro zápis dut nu internetu u 
do generováni pohledúvek 
iFIS*Pohledávkv/Záso 
bnik pohledávek 

Pohledávky Převzetí pohledávek ze Import SIS Erudio s.r.o. 
SIS 



Oblast I Popis Import/Export Názcv cxt.,mí Dodavatel externí I Typ I Vlastník objektu !Implementace I Ruční spuštění I Automatické spuštění aplikace aplikace rozhraní iFlS 

Saldo - výplaty 
Banku Informac~ o přijatých Export SIS Erudio s.r.o. 

platbách a úhradách 

Mzdy Soupis mezd k výplutií Import EGJE Elanor spol. s r.o. Package FIS_XX EGJE_TO _ZUCTLIST 989 !6 -Staženi dat pro Ne 
Staženi dat pro impmt import zúčtovací listiny 
zúčtovncí listiny z z EGJE do iFis 
EGJE do iFis 
modu!JMPEGJEIFIS 

Stipendia Soupis stipendii k Import SIS Erudio s.r.o. Package FIS_XX PA034_1MPEGMZSA 
v)' plat~ L 

Import mzdového salda 
TEKMZSAL,PMZSFI 
s 

Smlouvy 

Smlouvy Import Jo registm Import VERSO DERS s.r.o. Webse1vi..:e WLS BbmR:!Ws 
smluv Import do R~gist.ru 

smluv 

Zvd. smluv I Zvei't:Jňováni smluv I Import/Export ESS_UK DERS s.r.o. 
objednávek v registru objednávo::k ve 
ISRS ver·ejném registru ISRS 

Spisová služba 
ISDS-SPSL Komunikace ISDS a Import/Export ISDS MV ČR Klient Wt:bservice WLS Agent !SDS 

SPSL (impmtlexport Rozhranl pro 
DZ, vi:et.ně váhy a komunikaci ISDS <--
frankovacího stroje) > SPSL 

ISDS-SPSL Komunikace ISDS a Import/Export SPSL RUK BSS Praha s.r.o. WcbseJvice/Klient WLS BbmEssWs, Agent 
SPSL (impo1tlexpmt RUK 
DZ, vi:et.nč váhy a Rozhraní pro 
frankovu..:iho stroje) komunikaci DMS RUK 

<--> SPSL 

Rozhranl iFIS* proti Nové rozlu-ani mezi Import/Export ESS_UK DERS s.r.o. 
ESSUK iFIS, ESS_UK a ISRS. 



Oblast Popis Import/Export 

Správce 

Aktualizace DBA 
TEST 

Kopie reálná databáze Export 
do testovací 

Účetnictví 
Daňové doklady 

Účetní doklady 

Export daňových 
dokladů 

Export účetních 
dokladů 

Zilčtovaci listina mezd Přt:nos zilčtovaci 
listiny mezd 

Zúčtovací listina 
stipendii 

Přenos zúčtovací 

listiny stipendii 

VERSO MIS, SLR 
VERSO MIS, SLR Integrace na 

VERSOIMIS 
manažerské pT-ehlt:dy a 
VERSO/SLR služby 
r·ešitelilm (poskytováni 
dat o čerpání rozpočtů, 

pohledy do účetních 
knih s míběhy nu 
zakázky, pi·chledy 
majetku 
pracoviště/osoby 
apod.) 

Export 

Export 

Import 

Import 

Export 

Název externí 
aplikace 

*FIS 

JASU 

JASU 

EGJE 

SIS 

VERSO 

Dodavatel externí 
aplikace 

Múzo Praha s.r.o. 

Múzo Praha s.r.o. 

Elanor spol. s r.o. 

Erudio s.r.o. 

DERS s.r.o . 

Typ 

Cron/Puckuge 

Package 

Packago:: 

Package 

Packuge 

Vlastník objektu 
nnhraní iFIS 

FIS_XX 

FIS_XX 

FIS_XX 

FIS_XX 

FIS_XX 

lmpleruentace 

SYNCT, 
PAFAM_SYNC_TEST 
2 
Kopie reálné databáze 
do testovací 

PA02l_JASU 
Export účetních 
dokladů v TXT 
formátu přes FTPS na 
vzdúlt:ný server JASU 

PA02l_JASU 
Export účetních 
dokladů v TXT 
formátu přes FTPS na 
vzdálený server JASU 

Ruční spuštění 

PA02_IMPZUL 98915 - lmpm1 
98916 ·Převod zúčtovací Jistiny z 
zúčtovací listiny EGJE EG.IE 
modul IMPZUL_EGJE 

PA02_IMPZUL 
989 16 ·Převod 
zúčtovací listiny EGJE 

Automatické spuštční 

Ne 

Ne 

Ne 



Oblast I Popis 

Závazky 

Elektronické Rozhraní VERSO*e-
schvalování závazkťl Likvidační listy -

elektronické 
schvalováni závazku 

Přenos zúvazkťl k Převod závazku z 
zamt:stnaci DERS (Podklady pro 

vyřízeni služební cesty) 

I Import/Export 

Import/Export 

Import 

ELL*VERSO 

CP*VERSO 

Dodavatel externí 
aplikace 

DERS s.r.o. 

DERS s.r.o. 

Typ Vlastník objektu 
rozhraní iFIS 

Implementace Ruční spuštění Automatické spuštění 




