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VZOR  

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 

bez výhrad  
 

Objednatel:   STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

   se sídlem Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika 

   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

   oddíl ALX, vložka 296 

zastoupený:  Tomášem Hebelkou MSc, generálním ředitelem 

   IČO:   00001279 

DIČ:   CZ00001279 

 

Poskytovatel: [•] 

   se sídlem [•] 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [•] 

zastoupený: [•]  

IČO:  [•] 

DIČ: [•] 

 

Objednatel: 

a) tímto v souladu s čl. IV odst. 5 bod 5.1 Smlouvy o poskytnutí, implementaci a podpoře HR 

systému č. 010/OS/2020 (dále jen „smlouva“) potvrzuje akceptaci bez výhrad 

Předimplementační analýzy a Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace Fáze] a 

prohlašuje, že výše uvedená Fáze je připravena k zahájení produkčního provozu, že 

odpovídá této smlouvě, a je prostá jakýchkoliv vad a nedodělků; 

b) prohlašuje, že Předimplementační analýza a Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace 

Fáze] splňuje požadavky objednatele a veškeré technické parametry uvedené ve smlouvě; 

c) prohlašuje, že převzal následující položky (pokud relevantní zejména v případě multilicence, 

dokumentace, zdrojových kódů aj.): 

Název položky Výrobní/sériové/licenční číslo/jiný popis 

  

 

Poskytovatel: 

a) zaručuje, že Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace Fáze] je funkční a provedena tak, 

aby vyhovovala technickým a bezpečnostním normám platným v ČR, jakož i účelu, k němuž 

bylo objednáno. 
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Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán zmocněnci pro jednání věcná a 

technická obou smluvních stran. 

 

 

V Praze dne  .............       V [•] dne  .............  

 

 

 

Za objednatele:                  Za poskytovatele: 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

jméno   [•]       jméno  [•] 

funkce  [•]       funkce  [•] 

[za obě strany doplnit jméno a funkci zmocněnce pro jednání věcná a technická] 
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VZOR  

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 

s výhradami 
 

Objednatel:   STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

   se sídlem Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika 

   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

   oddíl ALX, vložka 296 

zastoupený:  Tomášem Hebelkou MSc, generálním ředitelem 

   IČO:   00001279 

DIČ:   CZ00001279 

 

Poskytovatel: [•] 

   se sídlem [•] 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [•] 

zastoupený: [•]  

IČO:  [•] 

DIČ: [•] 

 

Objednatel: 

a) tímto v souladu s čl. IV odst. 5 bod 5.2 Smlouvy o poskytnutí, implementaci a podpoře HR 

systému č. 010/OS/2020 (dále jen „smlouva“) potvrzuje akceptaci s výhradami 

Předimplementační analýzy a Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace Fáze] a 

prohlašuje, že ve výše uvedené Fázi se vyskytly vady a nedodělky, které však nebrání 

zahájení produkčního provozu této Fáze a rovněž nebrání užívání této Fáze obvyklým 

způsobem.  

Jedná se o následující vady a nedodělky, přičemž smluvní strany zároveň uvádějí termíny 

pro odstranění konkrétní vady: 

vada nebo nedodělek popis  termín k odstranění 

[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

  

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad nebo 

nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode 

dne vyhotovení Akceptačního protokolu. 

b) prohlašuje, že Předimplementační analýza a Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace 

Fáze] splňuje požadavky objednatele a veškeré technické parametry uvedené ve smlouvě, 

mimo výše vytknutých vad a nedodělků; 
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c) prohlašuje, že převzal následující položky (pokud relevantní zejména v případě multilicence, 

dokumentace, zdrojových kódů aj.): 

Název položky Výrobní/sériové/licenční číslo/jiný popis 

  

 

Poskytovatel: 

a) zaručuje, že Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace Fáze] je funkční a provedena tak, 

aby vyhovovala účelu, k němuž byla objednána, a technickým a bezpečnostním normám 

platným v ČR, mimo výše vytknuté vady a nedodělky. 

 

 

Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán zmocněnci pro jednání věcná a 

technická obou smluvních stran. 

 

 

V Praze dne  .............       V [•] dne  .............  

 

 

 

Za objednatele:                  Za poskytovatele: 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

jméno   [•]       jméno  [•] 

funkce  [•]       funkce  [•] 

[za obě strany doplnit jméno a funkci zmocněnce pro jednání věcná a technická] 
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VZOR  

ZÁPIS O NEAKCEPTACI 
 

Objednatel:   STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

   se sídlem Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika 

   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

   oddíl ALX, vložka 296 

zastoupený:  Tomášem Hebelkou MSc, generálním ředitelem 

   IČO:   00001279 

DIČ:   CZ00001279 

 

Poskytovatel: [•] 

   se sídlem [•] 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [•] 

zastoupený: [•]  

IČO:  [•] 

DIČ: [•] 

 

Objednatel: 

a) tímto v souladu s čl. IV odst. 5 bod 5.3 Smlouvy o poskytnutí, implementaci a podpoře HR 

systému č. 010/OS/2020 (dále jen „smlouva“) potvrzuje neakceptuje Předimplementační 

analýzu a Fázi I / Fázi II [bude doplněna identifikace Fáze], neboť v uvedené Fázi se 

vyskytují vady nebo nedodělky bránící nebo ztěžující zahájení produkčního provozu této 

Fáze nebo užívání této Fáze obvyklým způsobem jsou důvodem k neakceptování předmětu 

plnění. 

Jedná se o následující vady a nedodělky, přičemž smluvní strany zároveň uvádějí termíny 

pro odstranění konkrétní vady: 

vada nebo nedodělek popis  termín k odstranění 

[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

[•] [•] [•] 

  

Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 

pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne 

vyhotovení zápisu o neakceptaci předmětu plnění.  

b) prohlašuje, že převzal následující položky (pokud relevantní zejména v případě multilicence, 

dokumentace, zdrojových kódů aj.): 
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Název položky Výrobní/sériové/licenční číslo/jiný popis 

  

 

Poskytovatel: 

a) bere na vědomí, že je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v 

případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 

vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu poskytovatel. 

 

Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán zmocněnci pro jednání věcná a 

technická obou smluvních stran. 

 

 

V Praze dne  .............       V [•] dne  .............  

 

 

 

Za objednatele:                  Za poskytovatele: 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

jméno   [•]       jméno  [•] 

funkce  [•]       funkce  [•] 

[za obě strany doplnit jméno a funkci zmocněnce pro jednání věcná a technická] 


