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VZOR 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

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 čl. IV odst. 6 Smlouvy o poskytnutí, implementaci a podpoře HR systémuč. 

010/OS/2020 (dále jen „smlouva“) potvrzuje předání a převzetí Předimplementační analýzy 

a Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace Fáze] v předávacím řízení; 

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

Fáze] je dokončená, má vlastnosti stanovené smlouvou, je plně funkční a způsobilá pro 

použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednaným funkčním požadavkům a parametrům 

uvedeným ve smlouvě a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

c) prohlašuje, že 

- poskytovatel dodal aktualizovanou dokumentaci; 

- poskytovatel poskytl hromadnou licenci (tzv. multilicenci) pro správný a bezproblémový 

provoz HR systému, resp. jeho částí nebo Fází, která odpovídá licenčním ujednáním dle 

čl. VIII této smlouvy; 

- poskytovatel předal v elektronické podobě na sjednaném datovém médiu (např. CD, 

DVD) elektronicky čitelné a kompletní zdrojové kódy oddělitelných, na základě 

požadavků objednatele vytvořených částí HR systému a další podklady (např. datový 

model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě a úpravám všech částí včetně 

dokumentace; 

 

 

Poskytovatel: 
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a) zaručuje, že Fáze I / Fáze II [bude doplněna identifikace Fáze] je dokončená, má 

vlastnosti stanovené smlouvou, je plně funkční a způsobilá pro použití ke smluvenému 

účelu, odpovídá sjednaným funkčním požadavkům a parametrům uvedeným ve smlouvě a 

je bez jakýchkoliv vad a nedodělků 

 

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] 


