
Smlouva č. 165310285

SMLOUVA 
č. 165310285

na zpřístupnění datové základny aplikačního programového vybavení Automatizované 
spisové a archivní služby pro její využití v aplikačním programovém vybavení elektronického 
systému spisové služby v rámci licenčního modelu - edice DEFENCE.

I
Smluvní strany

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: ředitel odboru komunikačních a informačních systémů sekce

vyzbroj ování a akvizic MO 
Ing. Jiří NYKODÝM

se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen ,,ISDS“)
Identifikátor datové schránky:hjyaavk
vyřizuje: Ing. Jaroslav Skřivan, tel. 973 215 196, fax. 973 215 232
Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbroj ování a akvizic MO 
odbor komunikačních a informačních systémů 
náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel44) na straně jedné

a

GORDIC spol. s r. o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313 
Se sídlem: Erbenova 4, 586 01 Jihlava
Jejímž jménem jedná:Ing. Jaromír ŘEZÁČ, jednatel a generální ředitel společnosti
IČO: 47903783
DIČ: CZ47903783
Bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
Číslo účtu: 21409-681/0100
Identifikátor datové schránky: sxk8tap
Osoby oprávněné k jednání:

* ve věcech plnění předmětu Smlouvy a ve věcech smluvních: MUDr. Mgr. Petr Kos,
Telefon: 602 508 311,

* ve věcech plnění předmětu Smlouvy a ve věcech smluvních: Ing. František Macháček,
Telefon: 606 653 766,

(dále jen „poskytovatel44) na straně druhé vav. o-
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v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen ,,OZ“) uzavírají tuto smlouvu na zpřístupnění datové základny aplikačního 
programového vybavení Automatizované spisové a archivní služby (dále jen „DZ APV 
ASAS“) pro její využití v aplikačním programovém vybavení elektronického systému spisové 
služby (dále jen „APV ESSS“) v rámci licenčního modelu - edice DEFENCE (dále jen 
„smlouva61).

II
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečit kontinuitu spisové služby vrezortu MO, prostřednictvím
bezchybného a efektivního zpřístupnění dat a metadat DZ APV AS AS pro jejich využití v APV
ESSS provozovaného v rámci licenčního modelu - edice DEFENCE.

III
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nabyvateli službu k zpřístupnění dat a metadat APV a 
DZ ASAS pro jejich využití v APV ESSS provozovaného v rámci licenčního modelu - edice 
DEFENCE. Zpřístupnění dat a metadat musí poskytovatel zabezpečit v plném rozsahu včetně 
funkcionalit pro práci s daty a metadaty vytvořenými v APV a DZ ASAS dle schváleného 
plánu funkčních testů, tj. plný životní cyklus dokumentů.

2. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit revizi zpřístupněné DZ APV ASAS v APV ESSS a 
případné automatické doplnění dat a metadat dle současných požadavků národního standardu 
pro elektronické systémy spisové služby a dle schváleného návrhu poskytovatele.

3. Poskytovatel se zavazuje, že jím poskytnutá služba zabezpečí dostupnost a kontinuální práci 
s dokumenty, které byly vytvořeny a uloženy v APV a DZ ASAS po ukončení provozu APV a 
DZ ASAS. Zamezí ztrátě dat a zabezpečí jejich dostupnost v prostředí nového APV ESSS v 
souladu s právními normami.

4. Nabyvatel se zavazuje za řádně poskytnutou službu uhradit poskytovateli cenu sjednanou dle 
čl. VI této smlouvy.

IV
Doba a místo plnění

1. Plnění předmětu této smlouvy bude zahájeno dnem podpisu smlouvy a skončí dnem 
30. listopadu 2016.

2. Místem plnění je: Odbor bezpečnosti MO, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6,

V
Techničtí zástupci objednatele a poskytovatele

1. Pro zabezpečení realizace činností, které povedou k praktickému plnění předmětu 
smlouvy, jsou u nabyvatele a poskytovatele stanoveni následující techničtí zástupci jako 
oprávněné a odpovědné osoby nabyvatele a poskytovatele:

úU
n V *
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Technickými zástupci nabyvatele jsou:
a) Mgr. Jana PODDANÁ, Ph.D., OB MO,

číslo telefonu 
číslo faxu

b) Ing. Vlastimil TKADLEČEK OB MO,
číslo telefonu 

číslo faxu

973 210 130, 
973 210 109,

973 210 135, 

973 210 109

Techničtí zástupci poskytovatele jsou:

a) MUDr. Mgr. Petr Kos vedoucí projektu ISSP a IS SSL

číslo telefonu: 227 201 761,
číslo mobilu: 602 508 311,

e-mail: petr_kos@gordic.cz
b) Vojtěch Rychtecký zástupce vedoucího projektu IS SSL,

číslo telefonu: 567 303 601

číslo mobilu: 725 840 795,

e-mai 1: voj tech_ry chtecky @gordic. cz“
Technický zástupce nabyvatele má právo specifikovat a schvalovat závazná zpřesnění 
poskytovaných služeb, která má poskytovatel v rámci plnění předmětu této smlouvy 
poskytnout a dále má právo kontrolovat průběh plnění, schvalovat a přebírat všechna 
poskytnutá plnění nebo jejich výsledky.

Změna technických zástupců poskytovatele a nabyvatele se řídí ustanovením čl. XIV odst. 4 
této smlouvy.

Nabyvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jména osob písemně pověřených 
technickým zástupcem nabyvatele a rozsah pověření dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, nebo 
jejich změny.

VI
Cena

Cena za splnění předmětu smlouvy, který je uveden v čl. III. této smlouvy, je sjednána 
dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů.

Maximální celková cena za splnění závazku dle čl. III této smlouvy činí
s DPH 1941411,12 Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetjedentisícčtyřistajedenáct korun českých 12 haléřů). 

Cena bez DPH činí 1 604 472 Kč, DPH ve výši 21 % činí 336 939,12 Kč.

V ceně bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související se splněním 
závazku dle čl. III této smlouvy.

Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

Daň z přidané hodnoty bude po celou dobu platnosti této smlouvy uplatňována v sazbě podle 
účinného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

mailto:petr_kos@gordic.cz
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VII
Podmínky plnění služby

1. Po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran dodá poskytovatel do 3 (tří) pracovních dnů 
plán realizace opatření a harmonogram prací s vyznačením klíčových momentů realizace 
předmětu této smlouvy zahrnující minimálně tyto body:
1.1 Analýza aktuálního stavu DZ APV AS AS včetně plánu funkčních testů dle vzoru 

v příloze č.l smlouvy;
2.1 Zpřístupnění DZ ASAS pro APV a DZ ESSS v testovacím prostředí DEFENCE;
3.1 Zpřístupnění DZ ASAS pro APV a DZ ESSS v provozního prostředí DEFENCE;
4.1 Ověřovací provoz APV ESSS v DEFENCE nad zpřístupněnou DZ ASAS.

2. Po splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy poskytovatel vyhotoví protokol dle vzoru 
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy ve třech výtiscích o úspěšném provedení služby 
zpřístupnění dat APV a DZ ASAS pro APV a DZ ESSS a dokumentaci skutečného provedení. 
Součástí protokolu budou dílčí akceptační protokoly provedených prací, s nimiž byl 
objednatel seznámen při kontrolních dnech. Protokol podepíše technický zástupce nabyvatele 
uvedený v čl. V odst. 1 této smlouvy. Podpisem technický zástupce nabyvatele schvaluje 
vykázaný počet odpracovaných hodin a pracovníků, kteří se podíleli na plnění závazku dle 
přílohy č. 1 této smlouvy a potvrzuje oprávněnost a přiměřenost vykázaného počtu hodin a 
pracovníků. Poskytovatel obdrží dva výtisky každého z předávacích protokolů (originál a 
jednu kopii), originály obou protokolů přiloží k faktuře - daňovému dokladu. Třetí výtisky 
obou protokolů obdrží technický zástupce nabyvatele.

3. Poskytovatel obdrží dva výtisky schváleného výkazu, z nichž jeden - originál, přiloží jako 
přílohu k faktuře - daňovému dokladu. Třetí výtisk obdrží technický zástupce nabyvatele.

4. V případě prodlení nabyvatele s poskytováním součinnosti, která brání poskytovateli 
v řádném plnění této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů, je poskytovatel oprávněn 
bez ohledu na další nároky přerušit dílčí plnění, ke kterému nebyla součinnost včas a řádně 
poskytnuta, dokud nebude taková součinnost nabyvatelem poskytnuta, aniž by neposkytování 
plnění z tohoto důvodu bylo považováno za prodlení poskytovatele. Poskytovatel je povinen 
na tuto možnost objednatele písemně upozornit nejméně 5 pracovních dní před tím, než 
z tohoto důvodu plnění smlouvy přeruší.

VIII
Postup při vyřizování reklamací a odstraňování vad

1. Technický zástupce nabyvatele nahlašuje vady, a to
a) na adrese: GORDIC spol. s r. o.

Erbenova 4, 586 01 Jihlava 
Identifikátor datové schránky: sxk8tap

b) na e-mail : esss_mo@gordic.cz

2. Poskytovatel je povinen potvrdit příjem hlášení o vadě technickému zástupci nabyvatele do 2 
(dvou) hodin v pracovní dny v době od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

3. Vady DZ APV ASAS v APV ESSS jsou klasifikovány do 2 tříd:

a) Nesoulad (nekonzistence) dat po zpřístupnění mají za následek výpadek APV 
a DZ ESSS (SSL) nebo jejich částí vyžadující restart systému.

b) Nefunkčnost APV a DZ ESSS (SSL) takového charakteru, že zpracování 
předepsaných výstupů musí být zajištěno pomocí mimořádných opatření 
kombinací ručního a strojového zpracování.
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4. Vady třídy a) a b) jsou hodnoceny jako neprovozuschopnost APV a DZ ESSS (SSL). 
Jednotlivé vady musí být odstraněny nejpozději do 24 hodin od jejich nahlášení.

5. V případě, kdy ze zvlášť závažných důvodů nebude možno tuto lhůtu dodržet, může ředitel 
OB MO cestou technického zástupce výjimečně lhůtu v daném konkrétním případě písemně 
prodloužit.

6. Výše uvedené lhůty běží jen v pracovní dny. Po dobu sobot, nedělí a dnů pracovního klidu se 
tyto lhůty staví.

7. Jakékoliv nesrovnalosti spojené se službu a rozsahem jejího poskytnutí uvedeném ve výkazu 
uplatní technický zástupce nabyvatele vůči poskytovateli formou reklamace do 5 pracovních 
dnů od data, kdy technický zástupce nabyvatele obdržel výkaz. Pokud tak nabyvatel neučiní, 
má se za to, že výkaz schvaluje v plném rozsahu a potvrzuje jeho oprávněnost a přiměřenost.

8. Poskytovatel je povinen rozhodnout o uznání nebo neuznání reklamace služby a to písemným 
vyjádřením doručeným na adresu nabyvatele do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné 
reklamace technického zástupce nabyvatele. Pokud tak poskytovatel neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznal v plném rozsahu.

IX
Platební a fakturační podmínky

1. Úhrada ceny dle čl. VI této smlouvy, bez možnosti zálohové platby, bude provedena 
nabyvatelem po akceptaci služby poskytnuté poskytovatelem.

2. Faktura bude vystavena na částku vypočtenou jako součet všech násobků rozsahu služeb 
v hodinách a příslušných hodinových sazeb, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Poskytovatel je povinen doručit fakturu - daňový doklad (originál + kopie) nabyvateli 
v termínu nejdéle do 12. prosince 2016 na adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví smlouvy a na fakturu - daňový doklad uvést tuto adresu:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
odbor komunikačních a informačních systémů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

4. Splatnost faktury - daňového dokladuje 30 dnů od jejího doručení nabyvateli. Bude-li faktura 
doručena v období od 15. prosince do 15. ledna následujícího roku, prodlužuje se splatnost 
takové faktury o 30 dnů. Faktura - daňový doklad je považována za uhrazenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu nabyvatele a jejím směrováním na účet poskytovatele.

5. Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále 
označení faktura - daňový doklad. Kromě zmiňovaných náležitostí je poskytovatel povinen 
uvést tyto další údaje a respektovat níže uvedené skutečnosti:

a) číslo smlouvy, uvedené nabyvatelem v záhlaví smlouvy,
b) razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele,
c) číslo bankovního účtu poskytovatele,
d) v příloze faktury - daňového dokladu poskytovatel přiloží originál dokladu dle
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přílohy č. 1 této smlouvy.

6. Všechny částky v Kč poukazované mezi nabyvatelem a poskytovatelem na základě smlouvy 
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem 
na jejich účty.

7. Nabyvatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli bez zaplacení 
fakturu — daňový doklad, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 
údaje nebo není doložena požadovanými doklady nebo není doručena v požadovaném 
množství výtisků. Při vrácení faktury - daňového dokladu musí nabyvatel uvést důvody jejího 
vrácení. Vrácení faktury - daňového dokladu ve lhůtě její splatnosti je splněno, byla-li tato 
v uvedené lhůtě odeslána poskytovateli na adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen doručit nabyvateli novou fakturu - daňový doklad 
do 10 pracovních dnů od doručení vrácené faktury - daňového dokladu od nabyvatele. 
Oprávněným vrácením faktury - daňového dokladu (dnem odeslání) přestává běžet původní 
lhůta její splatnosti a běží znovu nová lhůta splatnosti dle čl. IX odst. 4 této smlouvy ode dne 
doručení opravené faktury - daňového dokladu poskytovateli.

8. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
nabyvatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona.

X
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení poskytovatele s řádným splněním závazku dle čl. III v termínu dle čl. IV 
této smlouvy uhradí poskytovatel nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny 
včetně DPH dle čl. VI této smlouvy za každý započatý den prodlení až do splnění závazku.

2. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od poskytovatele převzal nabyvatel 
k úhradě, se nabyvatel zavazuje poskytovateli uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.

3. V případě prodlení poskytovatele u konkrétního požadavku na odstranění vady, tj. nedodrží 
čas vyřešení požadavku dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy, zaplatí poskytovatel smluvní pokutu 
ve výši 14 000,-Kč za každých započatých 24 hodin prodlení u konkrétního požadavku až do 
splnění závazku (odstranění vady).

4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy 
oprávněné strany k jejich zaplacení.

5. Smluvní pokutu a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní 
pokuty a úroku z prodlení v plné výši.

6. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká poskytovateli a 
nabyvateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

7. Náhrada skutečně vzniklé škody z plnění této smlouvy nepřekročí částku ve výši 1.941.411,- 
Kč.

XI
Záruční podmínky

1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli záruku za jakost výsledku poskytnutých služeb po dobu 30 
dnů ode dne jejich převzetí nabyvatelem.
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2. Pokud nabyvatel v záruční době zjistí, že poskytnutá služba nebyla provedena v požadovaném 
rozsahu a kvalitě, uplatní její reklamaci písemně do 5-ti pracovních dnů na adresu 
poskytovatele.

3. Záruka se vztahuje na takový stav podporované DZ ASAS v APV ESSS, jaký byl v den 
převzetí služby nabyvatelem. Stav bude zdokumentován formou revizní DZ ASAS, jejíž 
vytvoření zajistí nabyvatel.

XII
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Při poskytnutí služby je poskytovatel povinen řídit se pokyny nabyvatele.

2. Poskytovatel je povinen upozornit nabyvatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
pokynů daných mu nabyvatelem k poskytnutí služby, jestliže poskytovatel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Poskytovatel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy pouze ve vztahu 
k podporovaným verzím APV a DZ.

4. Nabyvatel je oprávněn prostřednictvím technického zástupce nabyvatele dle čl. V odst. 2 této 
smlouvy kontrolovat průběh plnění služby poskytovatelem. Zjistí-li nabyvatel, že 
poskytovatel postupuje při plnění služby v rozporu se svými povinnostmi, bude nabyvatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným plněním 
služby a službu plnil řádným způsobem.

5. Poskytovatel může pověřit plněním závazků ze smlouvy jinou osobu pouze se souhlasem 
nabyvatele nebo jím písemně pověřené osoby. Při plnění závazků ze smlouvy jinou osobou 
má poskytovatel odpovědnost, jako by závazky ze smlouvy plnil sám.

6. Pracovníci poskytovatele, kteří se budou podílet na plnění závazků ze smlouvy, podléhají 
písemnému schválení technického zástupce nabyvatele dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 
Poskytovatel je povinen nahlásit jména výše uvedených osob technickému zástupci 
nabyvatele do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Změny jmen je poskytovatel 
povinen hlásit technickému zástupci nabyvatele neprodleně.

7. Osoby určené poskytovatelem k plnění závazků ze smlouvy jsou povinny při plnění závazků 
ze smlouvy v objektech nabyvatele:

• dodržovat veškeré platné právní předpisy, vztahující se k vykonávané činnosti, zejména 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a požární bezpečnosti, se kterými bude 
poskytovatel nabyvatelem seznámen,

• dodržovat interní předpisy nabyvatele a předpisy o vstupu do objektů nabyvatele 
a o bezpečnosti systémů, se kterými bude poskytovatel nabyvatelem seznámen,

• řídit se organizačními pokyny zmocněných pracovníků nabyvatele,

• zachovávat mlčenlivost o neveřejných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti 
s plněním této smlouvy a které nabyvatel jako neveřejné označil.

*ib-
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XIII
Zánik smluvního vztahu

1. Smlouva zaniká:

1.1 splněním všech závazků ze smlouvy;

1.2 písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním účelně a 
prokazatelně vynaložených nákladů;

1.3 jednostranným odstoupením v případě, že některá ze smluvních stran poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem; podstatným porušením smlouvy ze strany 
poskytovatele je prodlení poskytovatele s plněním jeho závazku podle čl. III smlouvy, 
je-li prodlení poskytovatele delší než 1 (jeden) měsíc od doručení písemného 
upozornění nabyvatele.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně a je účinné dnem 
doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně. Dále se postupuje v souladu s ustanovením 
§ 2004 - 2005 OZ.

XIV
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 9 (devíti) listech a 2 (dvou) přílohách 
o 4 (čtyřech) listech. Oba výtisky mají stejnou platnost. Nabyvatel a poskytovatel obdrží 
každý jeden výtisk.

2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, s výjimkou informací označených 
poskytovatelem jako obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění.

3. Smluvní strany se dohodly, že korespondence mezi nimi bude doručována datovou zprávou 
v systému ISDS každé smluvní straně na její adresu pro doručování korespondence uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.

4. Doplňování nebo změnu smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, 
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, přičemž 
nesmí dojít ke změnám v rozporu se zákonem. Takto uzavřené dodatky tvoří nedílnou součást 
smlouvy. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze 
smluvních stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena na adresu pro 
doručování korespondence.

5. Poskytovatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas nabyvateli jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účel naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
OZ.

7. Nedílnou součástí smlouvy j sou:
Příloha č. 1 Plán funkčních testů, zpráva o výsledku a akceptační protokol - 3 listy 

Příloha č. 2 Podrobný rozklad celkové ceny služby - 1 list

Kli
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8. Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim 
nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se záměrně v 
omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z 
vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

V Praze, dne /(Z. ř. 2016 V Jihlavě, dne 2016

Za nabyvatele: Za poskytovatele:

Ing. Jiří NYKODYM 
Ředitel

Ing. Jaromír ŘEZÁČ 
Jednatel - generální ředitel



Příloha 1 ke smlouvě č. 165310285 
Počet listů: 3

PLÁN FUNKČNÍCH TESTŮ 
ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DZ APV ASAS V APV 
ESSS

ID plánu testů

xxxxxxxxxxx

Vypracoval:
xxxxx

List/Listů:
x/xx

Dílčí
test

Název dílčího testu Datum
testu

Hodnocení
A V N

Legenda:
A Akceptováno
A* Akceptováno (test nemohl být z vnějších příčin uskutečněn v celém rozsahu) 
A+D Akceptováno + Doporučení k úpravě
A+Z Akceptováno + Změnové řízení
V Výhrada, nebrání provoznímu nasazení v rutinním provozu
N Nesrovnalost, brání provoznímu nasazení v rutinním provozu



ZPRÁVA 0 VÝSLEDKU 
ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DZ APV ASAS V APV 
ESSS

PID zprávy o výsledku

XXXXXXXXXXXX

Vypracoval: Označení plánu dílčích testů
xxxxxxxxxxxx

List/Listů:
x/xx

Hodnocení:

Údaje o složení testovacího týmu pro ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Zařazení Jméno Podpis Útvar
Vedoucí

; Člen

Člen

Člen

Člen

Člen

Údaje o schválení Zprávy o výsledcích ZKUŠEBNÍHO PROWOZU
Schválil Podpis Dne i

Předal:

Převzal:
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Akceptační protokol o poskytnutí služby zpřístupnění dz apv asas v apv esss 
V RÁMCI LICENČNÍHO MODULU - EDICE DEFENCE

Název dodávky:

Smlouva:

Zhotovitel:

Objednatel:

Zodpovědná osoba:

Datum: Podpis:

Zodpovědná osoba:

Datum: Podpis:

Popis

Závěr akceptace
Při akceptaci nebyly zjištěny závady.
Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příleze-c-
Závady budou odstraněny do:
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