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PŘÍLOHA Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO (JIS) 

 

Ekonomická část jednotného informačního systému (harmonogram) 
 Událost Čas 

1. Uzavření smlouvy o dílo. T 

 Mapování prostředí zadavatele. T + 1 měsíc (=T1) 

2. 
Provedení detailních analýz stavu a vytvoření návrhu 
ekonomické části jednotného informačního systému. 

T1 + 2 měsíce (=T2) 

3. 

Vytvoření, dodání a zprovoznění ekonomické části 
jednotného informačního systému v plném rozsahu jeho 
funkcionalit, a to včetně migrace dat do ekonomické části 
jednotného informačního systému a udělení příslušných 
uživatelských a souvisejících oprávnění dle smlouvy o dílo. 

T2 + 3 měsíce (=T3) 

4. 

„Pilotní“ (ověřovací) provoz zahrnující uživatelské 
testování, školení uživatelů a testy funkčnosti ekonomické 
části jednotného informačního systému v prostředí 
zadavatele. 

T3 + 3 měsíce (=T4) 

5. 

Závěrečná kompletní migrace dat včetně finální fáze 
implementace ekonomické části jednotného informačního 
systému ve smyslu smlouvy o dílo, akceptace „pilotního“ 
(ověřovacího) provozu. 

T4 + 1 měsíc (= T5) 

6. 
Akceptace plnění předmětu veřejné zakázky co do etapy 
nasazení ekonomické části jednotného informačního 
systému do prostředí zadavatele v plném rozsahu. 

T5 + 1 měsíc (= T6) 

7. 
Zahájení poskytování služeb podpory provozu ekonomické 
části jednotného informačního systému dle smlouvy dílo. 

T6 + 1 den  

Spisová část jednotného informačního systému (harmonogram) 
 Událost Čas 

1. Uzavření smlouvy o dílo. T 

 Mapování prostředí zadavatele. T + 1 měsíc (=T1) 

2. 
Provedení detailních analýz stavu a vytvoření návrhu 
spisové části jednotného informačního systému. 

T1 + 4 měsíce (=T2) 

3. 

Vytvoření, dodání a zprovoznění spisové části jednotného 
informačního systému v plném rozsahu jeho funkcionalit, a 
to včetně migrace dat do spisové části jednotného 
informačního systému a udělení příslušných uživatelských a 
souvisejících oprávnění dle smlouvy o dílo. 

T2 + 6 měsíců (=T3) 

4. 
„Pilotní“ (ověřovací) provoz zahrnující uživatelské 
testování, školení uživatelů a testy funkčnosti spisové části 
jednotného informačního systému v prostředí zadavatele. 

T3 + 2 měsíce (=T4) 

5. 

Závěrečná kompletní migrace dat včetně finální fáze 
implementace spisové části jednotného informačního 
systému ve smyslu smlouvy o dílo, akceptace „pilotního“ 
(ověřovacího) provozu. 

T4 + 2 měsíce (= T5) 

6. 
Akceptace plnění předmětu veřejné zakázky co do etapy 
nasazení spisové části jednotného informačního systému 
do prostředí zadavatele v plném rozsahu. 

T5 + 1 měsíc (= T6) 

7. 
Zahájení poskytování služeb podpory provozu spisové části 
jednotného informačního systému dle smlouvy o dílo. 

T6 + 1 den  

 


