
Ev. č. smlouvy: S-34-810/2021 

Č. j.: MD-5672/2021-810/1 

 

Smlouva o vypořádání závazků 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. Česká republika – Ministerstvo dopravy 

Sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 015 Praha 1 

IČO: 66003008 

DIČ: CZ66003008 

Zastoupená: Mgr. Jakubem Kopřivou, náměstkem pro řízení sekce 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel“) 

      a 

2. CENDIS, s. p. 

Sídlo: nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO: 00311391 

DIČ: CZ00311391 

Zastoupený: Ing. Janem Paroubkem, pověřeným řízením podniku 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Podnik je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, 

vložka 706 

(dále jen „Poskytovatel“)  

 

 

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2016 Rámcovou smlouvu, ev. č. S-186-330/2016 (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je plnění zakázek a poskytování odborných 

poradenských a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy. Ve smyslu ustanovení čl. 1 

odst. 1.2 a čl. 2 odst. 2.9 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 3. 8. 2017, bylo 

mezi smluvními stranami dohodnuto, že Poskytovatel je povinen poskytovat plnění 

dle Smlouvy výhradně za podmínek stanovených v konkrétních písemných objednávkách 

Objednatele, nebo ve speciálních prováděcích smlouvách v případě poskytování 

úklidových a stravovacích služeb.   

2. Objednatel je povinným subjektem pro uveřejňování smluv a jejich příloh v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a má povinnost Smlouvu včetně objednávek 



na poskytování služeb na základě ní uzavřených, uveřejnit postupem podle zákona 

o registru smluv.  

3. Smluvní strany shodně konstatují, že u objednávek uzavřených v souladu se Smlouvou 

uvedených v přílohách této smlouvy (dále jen „Objednávky“) nedošlo k jejich řádnému 

uveřejnění v registru smluv a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z Objednávek a Smlouvy 

s ohledem na skutečnost, že smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti Objednávek 

a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav 

vzniklý v důsledku skutečností uvedených v odst. 3 tohoto článku, sjednávají smluvní 

strany tuto smlouvu o vypořádání závazků. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si touto smlouvou vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv 

a povinností, který touto smlouvou sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen Smlouvou 

a textem Objednávek, které tvoří pro tyto účely Přílohu č. 1 – 8 této smlouvy.  

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Objednávek 

považují za plnění dle Smlouvy, dle této smlouvy a dle příloh této smlouvy 

a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním dle Smlouvy a Objednávek nebudou 

vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být 

ode dne jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 

závazků vyjádřeným v Objednávkách, budou splněna dle podmínek stanovených 

Smlouvou a Objednávkami. 

4. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv 

v souladu se zákonem o registru smluv.  

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Objednávka č. MD1700228 

Příloha č. 2 - Objednávka č. MD1701078 

Příloha č. 3 - Objednávka č. MD1701320 

Příloha č. 4 - Objednávka č. MD1701346 

Příloha č. 5 - Objednávka č. MD1701718 



Příloha č. 6 - Objednávka č. MD1701722 

Příloha č. 7 - Objednávka č. MD1800204 

Příloha č. 8 - Objednávka č. MD1800265 

 

V Praze dne 12. 3. 2021     V Praze dne 12. 3. 2021 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

    

                      Mgr. Jakub Kopřiva     Ing. Jan Paroubek 

náměstek pro řízení sekce         pověřený řízením podniku 

 

 

 

 



Objednávka č.:   MD1700228

Dodavatel:Fakturu zašlete:
Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 66003008
DIČ: CZ66003008

DIČ:
IČ:

Email:
Fax:
Tel.:

00311391
CZ00311391

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy
Odbor vnitřní správy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
Praha 1
110 15

14.12.2017Datum dodání: Měna: CZK
Datum vystavení: 28.2.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii 
objednávky!
Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury 
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu 
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 
340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této 
objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!
Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

104 544,00104544,00001,00 *1 V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové smlouvy o 
plnění zakázek a poskytování odborných poradenských 
a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. 
S-186-330/2016, č.j. 15/2016-330-SML ze dne 24. 6. 
2016 (dále jen "Smlouva") a na základě odsouhlaseného 
písemného pokynu č.  420/002/v1 ze dne 14.2.2017 u 
Vás objednáváme poskytnutí plnění týkající se 
projektového řízení ICT projektu ACTA (spisová služba 
MD) v období od 1.1.2017 do 14.12.2017. 

Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle 
požadavků objednatele a akceptované nabídky "ETAPA 
2: Projektové řízení ACTA"  verze CENDIS_17_010v1 ze 
dne 14.2.2017, která je přílohou písemného pokynu a 
této objednávky. 

Předmětem plnění této objednávky jsou zejména 
následující oblasti činností:
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Objednávka č.:   MD1700228

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena
- řízení projektů v souladu s časovým harmonogramem 
konkrétního projektu a zajištěni maximální možné 
korekce případné odchylky od harmonogramu;
- zajištění proaktivního řízení projektu směřující k 
maximalizaci šance prosadit potřebné kroky k dosažení 
stanovených cílů projektu;
-  zpracování analýz a návrhů řešení na základě 
projektových požadavků a implementačních změn;
- pravidelný reporting o aktuálním stavu projektů 
realizovaných Poskytovatelem;
- organizaci pravidelných projektoých schůzek a 
předáváni informací mezi jednotlivými členy 
projektového týmu v nezbytném rozsahu pro řádné 
plnění povinností Poskytovatele a řádný chod projektů;
- přípravu projektových plánů k projektům realizovaných 
Poskytovatelem a zajištění jejich pravidelné aktualizace;
- vedení kompletní projektové dokumentace, zejména 
zápísy z jednání, projektový plán, registr změnových 
požadavků, registr rizik, komunikační matice, 
konfigurační databáze, dokumentace k change 
managementu a release managementu, dokumentace k 
systému, status reporty;
- příprava projektových záměrů včetně související 
dokumentace např. zadávací dokumentace VŘ, smluvní 
vztahy atd. včetně spolupráce při hodnocení nabídek
veřejných zakázek.

Cena za předmět plnění bude fakturována měsíčně 
zpětně na základě pracovního výkazu akceptovaného 
objednatelem. Akceptovat bude ŘO 420. Kopie 
pracovního výkazu, který akceptoval objednatel, bude 
vždy nedílnou součásti faktury.

Cena objednávky nepřesáhne 86 400,-Kč bez DPH, tj. 
104 544,- Kč včetně DPH, což odpovídá cca 6 
pracovním hodinám za jeden kalendářní měsíc. V dané 
ceně je poskytnutí služeb v rozsahu maximálně 72 hodin 
služeb manažera projektu při hodinové sazbě 1 200 Kč 
bez DPH, resp. 1 452,- Kč včetně DPH. Služby budou 
poskytovány do 14.12.2017.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka ( CZK ) 104 544,00

PLÁTCI DPH
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Objednávka č.:   MD1700228

 / S-186-330/2016Číslo smlouvy: Za objednatele:
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Objednávka č.:   MD1701078

Dodavatel:

CENDIS, s.p.
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1
110 15
ČESKÁ REPUBLIKA

Fakturu zašlete:
Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 66003008
DIČ: CZ66003008
B.ú.: 

DIČ:
IČ:

Email:
Fax:
Tel.:

00311391
CZ00311391

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy
Odbor ICT
nábřeží Ludvíka Svobody 12
Praha 1
110 15
ČESKÁ REPUBLIKA
 

31.12.2017Datum dodání: Měna: CZK
Datum vystavení: 31.8.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii 
objednávky!
Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury 
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu 
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 
Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky 
souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

353 779,00353779,00001,00 *1 V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové smlouvy o 
plnění zakázek a poskytování odborných poradenských 
a dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. 
S-186-330/2016, č.j. 15/2016-330-SML ze dne 24. 6. 
2016 (dále jen "Smlouva") a na základě odsouhlaseného 
písemného pokynu č. 330/026/v1 ze dne 10. 8. 2017 u 
Vás objednáváme poskytnutí plnění týkající se 
zpracování analýzy souladu informačních systémů, 
agend a procesů v gesci O330 s požadavky Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 
23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce EU č. 
910/2014 (eIDAS) a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů neboli General Data 
Protection Regulation (GDPR) a návrhu nutných opatření 
včetně předpokládaného harmonogramu a odhadu 
nákladů jejich realizace.
 
Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle 
nabídky číslo "CENDIS_17_027_v3" ze dne 16. 8. 2017, 
která je přílohou písemného pokynu a této objednávky.

Nepřekročitelná cena objednávky je z 
technicko-rozpočtových důvodů rozdělena do tři řádků.

Čerpání cca v roce 2017 z rozpočtu roku 2017 
(9/2017-11/2017 - 3 měsíce)

226 440,00226440,00001,00 *2 Celková částka za poskytnuté plnění činí 599 400,- Kč 
bez DPH a vychází z předpokládané pracnosti 378 
člověkohodin a smluvních sazeb dle jednotlivých rolí 
specifikovaných v nabídce (200 hodin práce "Kozultant 
senior" při sazbě 1 662,- Kč bez DPH/1 hodina a 178 
hoidn práce "Odborný analytik" při sazbě 1500,- Kč bez 
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Objednávka č.:   MD1701078

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena
DPH/1hodina). 

Uvedená cena je cena maximální pro dané období. 
Fakturace bude probíhat měsíčně, po akceptaci 
skutečně poskytnutých služeb v daném kalendářním 
měsíci bez výhrad.

Čerpání cca v roce 2017 z nároků (9/2017-11/2017 - 3 
měsíce)

145 055,00145055,00001,00 *3 Přílohou akceptačního protokolu bude objednatelem 
odsouhlasený výkaz provedených činností. Akceptovat 
bude ŘO 330. Konečný termín dodání 31. 12. 2017.

Čerpání cca v roce 2018 z rozpočtu 2018 (za 12/2017  - 
1 měsíc).

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka ( CZK ) 725 274,00

 / S-186-330/2016Číslo smlouvy:
I
Ministerstvo dopravy

330/1 
Odbor ICT

Tel.: 2
Fax: 
Email: j

Za objednatele:

Vyřizuje:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:

PLÁTCI DPH
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Objednávka č.:   MD1701320

Dodavatel:

CENDIS, s.p.
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1
110 15
ČESKÁ REPUBLIKA

Fakturu zašlete:
Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 66003008
DIČ: CZ66003008
B.ú.: 

DIČ:
IČ:

Email:
Fax:
Tel.:

00311391
CZ00311391

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy
Odbor veřejné dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 12
Praha 1
110 15
ČESKÁ REPUBLIKA
 

18.12.2017Datum dodání: Měna: CZK
Datum vystavení: 13.10.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii 
objednávky!
Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury 
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu 
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 
Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky 
souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena
1 V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných poradenských a 

dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. S-186-330/2016, č. j. 15/2016-330-SML (dále jen "Smlouva") a 
na základě odsouhlaseného doplnění písemného pokynu č. 190/2016/03 ze dne 14.9.2017 a nabídky 
CENDIS_16_027v1 ze dne 18.9.2017 u Vás objednáváme poskytnutí plnění týkající se doplnění 2. fáze, která nebyla 
fakturoávna a realizována v MD o následující původně plánované body:

- Analýza povinností vycházejících z kontaktu s velkým množstvím osobních údajů, které budou podléhat režimu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR, a jejichž ochranu je vhodné zajistit na smluvní úrovni

- Návrh smluvního zajištění realizace projektu prostřednictvím CENDIS s.p. (v závislosti na závěrech porady ministra 
dopravy)

- Návrh přístupových smluv pro dopravce jako podklad pro přílohy do nabídkových řízení, včetně řešení práv 
cestujícího z přepravní smlouvy a regresní povinnosti dopravců, definovat strukturu a základní rámec shodného znění 
části přepravních podmínek pro přepravní smlouvy v tarifní integraci

- Návrh řešení problematiky mezinárodních jízdenek

- Upřesnění harmonogramu v závislosti na závěrech porady ministra (závisí na předpokládaném datu uzavření nové 
rámcové smlouvy)

- Finální podobu tarifu SNT včetně všech přiznaných slev.
3 605 626,003605626,0000*1,00

PLÁTCI DPH

Strana  1 / 2



Objednávka č.:   MD1701320

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena
- Návrh řešení jízdního dokladu a přepravní smlouvy (připomínky dopravců)

- Jasné určení odpovědnosti dopravců pro prognózované situace v rámci provozu SNT

- Monitoring požadavků a potřeb dopravců v návaznosti na SNT (probíhají diskuse)

- Koncepci mechanismu validace a autovalidace

- Nastavení definitivního mechanismu validací a autovalidací dle typů jízdních dokladů - jednotlivé jízdné, zpáteční 
jízdné, zvláštní jízdné, časové traťové jízdné, generalABO, a to v návaznosti na připomínky jednotlivých dopravců a 
zástupců krajů

- Stanovení konečné podoby využití jízdního dokladu generalABO s ohledem na rozdílné názory jednotlivých 
dopravců a jejich objektivní připomínky k této problematice

- Konečné stanovení nástupní sazby/sazeb v rámci rozdílného stanoviska dopravců a krajů na jeho výši

- Návrh realizace povinných rezervací v SNT

- Režijní jízdné a jeho akceptaci v rámci SNT 

- Odsouhlasení systému účtování SNT na základě konzultace s daňovým poradcem a jednání s dopravci.

-Případné další plnění v oblasti tvorby samotného SW k SNT včetně provozu bude řešeno případně samostatnou 
smlouvou. 

Služby budou poskytovány v rozsahu dle výše uvedené nabídky CENDIS a v termínu od 1.10.2017 do 18.12.2017.  

Celková částka za poskytnuté plnění dle této objednávky nepřekročí částku 2 979 856 Kč bez DPH. Uvedená cena je 
cena maximální, fakturována bude cena skutečná dle vykázané a objednatelem odsouhlasené pracnosti. 

Zadavatelem této objednávky je ministr dopravy. Výstupy bude přebírat a akceptova ŘO 190, fakturace bude možná 
až po akceptaci výkazu činností bez výhrad.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka ( CZK ) 3 605 626,00

Číslo smlouvy:
JUDr. Ondřej Michalčík ŘO
Ministerstvo dopravy

190/7 
Odbor veřejné dopravy

Tel.:
Fax: 
Email: 

Za objednatele:

Vyřizuje:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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Objednávka č.:   MD1701346

Dodavatel:

CENDIS, s.p.
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
Praha 1
110 15
ČESKÁ REPUBLIKA

Fakturu zašlete:
Ministerstvo dopravy
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 66003008
DIČ: CZ66003008
B.ú.:

DIČ:
IČ:

Email:
Fax:
Tel.:

00311391
CZ00311391

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy
Odbor provozu silničních vozidel
nábřeží Ludvíka Svobody 12
Ministerstvo dopravy
Praha 1
110 15
ČESKÁ REPUBLIKA
 

31.12.2017Datum dodání: Měna: CZK
Datum vystavení: 11.10.2017

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii 
objednávky!
Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury 
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu 
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 
Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky 
souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

342 220,00342220,00001,00 *1 Na základě Rámcové smlouvy o plnění zakázek a 
poskytování odborných poradenských a dalších služeb v 
resortu Ministerstva dopravy ev. č. S-186-330/2016 a 
Písemného pokynu č. 150/007/v1 ze dne 27.9.2017 u 
Vás objednáváme, v rámci ICT služeb, projektové řízení 
včetně administrace projektů, quality asserance a projekt 
assurance ohledně modulů RSV. 

Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech dle 
nabídky "Projektové řízení včetně administrace projektů, 
quality asserance a projekt assurance ohledně modulů 
RSV (CRV)" verze CENDIS_17_032_v1 ze dne 
1.9.2017, která je přílohou této objednávky. 

V rámci objednávky nebude dodán nebo rozvíjen žádný 
nehmotný majetek (SW).

Celková částka za poskytnuté plnění nepřekročí částku 
382 000,- Kč bez DPH, 
t.j. 462 220,- Kč včetně DPH. Uvedená cena je cenou 
maximální. Cena  vychází z předpokládané pracnosti 
300 člověkohodin. 

Fakturována bude cena skutečná podle vykázané a 
objednatalem odsouhlasené pracnosti a akceptace 
výkazu činností bez výhrad. Kopie schváleného 
akceptační protokolu (výkazu) musí být součástí faktury. 

Nejzazší termín dodání je do 31.12.2017.

Fakturace do 11/2017 nepřekročí částku 342 220 Kč vč. 
DPH (viz 1. řádek této objednávky) a

120 000,00120000,00001,00 *2 fakturace za 12/2017 (hrazená v roce 2018) nepřekročí 
částku 120 000 Kč vč. DPH (viz 2. řádek této 
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Objednávka č.:   MD1701346

Č. řádky Číslo položky dod. Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena
objednávky).

Dodavatel bude fakturovat měsíčně zpětně.
 
Výkaz činností bude akceptovat ŘO 150. Nedílnou 
součástí faktur musí bý kopie schváleného akceptačního 
protokolu.

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka ( CZK ) 462 220,00

Číslo smlouvy:

Ministerstvo dopravy

Tel.:
Fax: 
Email:

Za objednatele:

Vyřizuje:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 66003008

DIČ: CZ66003008

B.Ú.:

Dodavatel:
CENDIS, s.p.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

Odbor provozu silničních vozidel

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 00311391

DIČ: CZ00311391

Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 13.02.2018

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 31.05.2018 Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb.
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s
výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 Na základě Rámcové smlouvy o plnění zakázek a
poskytování odborných poradenských a dalších
služeb v resortu Ministerstva dopravy ev. č.
S-186-330/2016 a Písemného pokynu č. 150/004/v4
ze dne 3.1.2018 u Vás objednáváme, v rámci ICT
služeb, provedení vstupní analýzy stávajícího stavu
zpracování a ochrany osobních údajů včetně
analýzy dopadů z pohledu GDPR, provedení
rozdílové analýzy (GAP) a posouzení souladu s
GDPR a návrh opatření pro soulad s nařízením
GDPR.

Služby budou poskytovány v rozsahu a v termínech
dle nabídky "Analýza dopadů GDPR v rámci Odboru
150 MD" verze CENDIS_18_001_v3 ze dne
26.1.2018, která je přílohou této objednávky.

V rámci objednávky nebude dodán nebo rozvíjen
žádný nehmotný majetek (SW).

CENDIS s.p. posoudí dopad GDPR do činností O
150, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje,
především při výkonu působnosti správce
informačních systémů RSV a CIS STK.

Celková částka za poskytnuté plnění nepřekročí

1 * 1 208 185,0000 1 208 185,00

Objednávka č.: MD1800204
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

částku 998 500,- Kč bez DPH,
t.j. 1 208 185,- Kč včetně DPH. Uvedená cena je
cenou maximální. Cena  vychází z předpokládané
pracnosti 588 člověkohodin.

Fakturována bude cena skutečná podle vykázané a
objednatalem odsouhlasené pracnosti a akceptace
výkazu činností bez výhrad. Kopie schváleného
akceptační protokolu (výkazu) musí být součástí
faktury.

V případě osobních konzultací  vyhotoví
Poskytovatel záznam z tohoto jednání, ve kterém
bude uvedeno, o čem se jednalo, k čemu toto
jednání vedlo, jak dlouho trvalo a jaký zástupce
Poskytovatele (role Poskytovatele) se jednání
účastnil. Tyto záznamy z jednání zasílá
Poskytovatel vždy ŘO 150.

Nejzazší termín dodání je do 31.5.2018.

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 1 208 185,00

Číslo smlouvy: Za objednatele:
Ing. Bc. Ivan Novák ŘO 15

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:

Objednávka č.: MD1800204
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Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

B.Ú.:

Dodavatel:
CENDIS, s.p.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

Odbor ICT

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311391

DIČ: CZ00311391

Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 22.02.2018

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 31.12.2018 Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury
(daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu
objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb.
uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s
výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

1 V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové
smlouvy o plnění zakázek a poskytování odborných
poradenských a dalších služeb v resortu
Ministerstva dopravy, ev. č. S-186-330/2016, č.j.
15/2016-330-SML ze dne 24. 6. 2016 (dále jen
„Smlouva“) a na základě odsouhlaseného
písemného pokynu č. 330/027/v1 ze dne 12. 12.
2017 u Vás objednáváme plnění týkající se
poskytování služeb a konzultací, v rámci ICT služeb,
v oblasti kybernetické bezpečnosti, strategie a
architektury ICT, GDPR a operativní podpory
bezpečnosti provozu ICT v období od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018.

Služby budou poskytovány dle pokynů ŘO 330 v
rozsahu a v termínech dle nabídky „Poskytování
služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti,  GDPR,
architektury ICT a zajištění operativní podpory
bezpečnosti provozu“ verze CENDIS_17_045_v1 ze
dne 22. 12. 2017, která je přílohou písemného
pokynu a této objednávky.

Celková částka za poskytnuté plnění činí
9.798.000,- Kč bez DPH a vychází z předpokládané
pracnosti 5 736 člověkohodin a smluvních sazeb dle
jednotlivých rolí specifikovaných v nabídce.

1 * 10 867 614,0000 10 867 614,00

Objednávka č.: MD1800265
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

Uvedená cena je cena maximální pro dané období.

V případě osobních konzultací k významným
jednáním nebo k jednání, kde tak stanoví ŘO 330,
vyhotoví Poskytovatel záznam z tohoto jednání, ve
kterém bude uvedeno, o čem se jednalo, k čemu
toto jednání vedlo, jak dlouho trvalo a jaký zástupce
Poskytovatele (role Poskytovatele) se jednání
účastnil. Tyto záznamy z jednání zasílá nebo
předává Poskytovatel vždy ŘO 330.

Fakturace bude probíhat měsíčně, po akceptaci
skutečně poskytnutých služeb v daném kalendářním
měsíci bez výhrad.

Čerpání v roce 2018 max:

1/2018-11/2018 (11 měsíců)

2 Čerpání v roce 2019 za 12/2018 (1 měsíc) max:

Přílohou akceptačního protokolu bude objednatelem
odsouhlasený výkaz provedených činností.

Akceptovat bude ŘO 330. Konečný termín dodání
31. 12. 2018.

1 * 987 966,0000 987 966,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 11 855 580,00

Číslo smlouvy: Za objednatele:
I

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:
330/1

Odbor ICT

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:

Objednávka č.: MD1800265
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