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P R O V Á D Ě C Í  S M L O U VA Č .  3  ( MV-186637-14/SIK5-2020)  

Smluvní strany: 

název:  Česká republika – Ministerstvo vnitra 
se sídlem: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 
IČO:   00007064 
DIČ:  CZ 00007064 
Bank. spojení:  Česká národní banka 

Číslo účtu:  5600881/0710 

jednající: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací 
 

číslo Rámcové dohody Objednatele: MV-38905-32/VZ-2021, MV-186637-4/SIK5-2020 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

název:  CS-PROJECT spol. s r.o. 
se sídlem: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
IČO:   41690206 
DIČ:  CZ41690206 
Bank. spojení:  ČSOB 

Číslo účtu:  3422081/0300 

jednající: Ing. Jaromír Šída, MBA; Ing. Pavel Brož 

zastoupená:  Ing. Pavlem Brožem, jednatelem společnosti 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 3852 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s Rámcovou dohodou o poskytování 
konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících pro rok 2021 

(dále jen „Prováděcí smlouva“ či „Smlouva“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dne 4. srpna 2021 Rámcovou dohodu o 

poskytování konzultačních a poradenských služeb, služeb znaleckých a souvisejících 

(dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž účelem je poskytování Služeb dle čl. 3.1 

Rámcové dohody pro potřeby Objednatele. 
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1.2 Objednatel vyzval Poskytovatele k podání nabídky a uzavřením této Prováděcí 
smlouvy mu na základě Rámcové dohody zadává příslušnou veřejnou zakázku.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat níže uvedené expertní a konzultační 
služby: 

2.1.1 Zpracování pasportizace a vyhodnocení smluv k CMS. 

2.2 Podrobný popis poskytování Služeb, tedy konkrétní plán realizace Služeb dle 
této Smlouvy (dále jen „Plán plnění“), který podrobně specifikuje druh služby, pracnost 
dle jednotlivých rolí realizačního týmu, časový harmonogram a další náležitosti 
požadovaného plnění, je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

2.3 Maximální rozsah Služeb: 35 člověkodnů role PROCESNÍ MANAŽER. 

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnuté Služby cenu ve 
výši uvedené v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Cena“) a způsobem uvedeným v čl. 7 
Rámcové dohody. 

3. CENA SLUŽEB 

3.1 Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena v Kč bez DPH / MD Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH / MD 

7.200 Kč bez DPH 21 % 8.712 Kč vč. DPH 

 
3.2.         Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění předmětu smlouvy dle Čl. 3.1 
poskytnuté řádně ve sjednané kvalitě podle této smlouvy je ve výši 252 000,00 Kč 
(slovy: dvě stě padesát dva tisíc korun českých, nula haléřů) bez DPH, tj. 304 920,00 
Kč (slovy: tři sta čtyři  tisíc devět set dvacet korun českých, nula haléřů) včetně 21% 
DPH.  

4. TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ 

4.1 Termín plnění je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle 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. Poskytovatel 
prohlašuje, že tato Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím 
Poskytovatele ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

5.2 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí 
Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou 
dohodou se použijí ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či 
z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak. 

5.3 Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 
veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v Prováděcí smlouvě stejný 
význam jako v Rámcové dohodě. 
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5.4 Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové dohody představuje 
úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy. 

5.5 Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Plán plnění  

5.6 Prováděcí smlouva je vyhotovena a uzavřena výhradně elektronicky. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Objednatel 

 

V Praze dne dle el. podpisu 

 

 

Poskytovatel 

 

V Praze dne dle el. podpisu 

........................................................................ 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Mgr. Bohdan Urban 

Ředitel OPITK MV ČR 

........... ............ 

CS-PROJECT spol. s r.o. 

Ing. Pavel Brož 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy č. 3 – Plán plnění 
 
Plnění spočívá v realizaci následujících úkolů v daných termínech: 

1) Provést inventuru dokumentace CMS 2.0 

Provést inventarizaci jednotlivých smluv, jejich příloh a dalších dokumentů k CMS 2.0 (projektová 
žádost/ záměr; Feasibility study; prováděcí technický projekt) (dále též „dokumentace CMS 2.0“), které 
jsou dostupné/váží se k projektu CMS 2.0. 

Výstup úkolu: Přehled smluv ve formátu MS Excel či obdobném 

Součinnost Objednatele: 

 Poskytnutí dokumentace k projektu CMS 2.0; 

 Schválení struktury pasportizace. 

Termín plnění: Do 10 dnů od poskytnutí dokumentace k projektu CMS 2.0 

 

2) Vytvoření pasportu dokumentace k CMS 2.0 

Výstup úkolu: Pasport dokumentace CMS 2.0 ve formátu MS Excel, který vznikne z přehledu smluv 
doplněním významných charakteristik jednotlivých smluv a dalších relevantních/významných 
dokumentů (projektová žádost/ záměr; Feasibility study; prováděcí technický projekt). 

Součinnost Objednatele: Odsouhlasení charakteristik, které bude pasport obsahovat, ještě před tím, 
než bude naplněn. Opřipomínkování naplněného pasportu. 

Termín plnění: Do 20 dnů od splnění úkolu č. 1 

 
3) Vytvoření, naplnění a ověření úložiště dokumentů k CMS 2.0 

Výstup úkolu: 

 Vyselektované dokumenty k CMS v adresářové struktuře zpracované v návaznosti na pasport 
dokumentace CMS 2.0. Vytvořená metodika (příručka) k úložišti, která bude popisovat strukturu 
úložiště a postup aktualizace dokumentace v čase; 

 Naplněné úložiště na přenosném nosiči dat. 

Součinnost Objednatele: 

 Odsouhlasení adresářové struktury úložiště; 

 Převzetí přenosného nosiče a nahrání dat do interního úložiště MV; 
 Ověření funkčnosti úložiště na pracovní stanici MV. 

 

Termín plnění: Do 30 dnů od splnění úkolu č. 2 

 
4) Oprávněné osoby Objednatele 
Pro plnění prováděcí smlouvy č. 3 stanoví Objednatel v souladu s ustanoveními 8.6 a 10.5 Rámcové 
dohody nad rámec její Přílohy č. 2 jako kontaktní osobu pro technické upřesnění zadání pana .  

, e-mail: . 

 


