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odbor archivní správy a spisové služby 
Nad Štolou 3 

170 34  Praha 7 

 
Č. j. MV- 15358-25/AS-2021 

Praha 15. října 2021 
Přílohy: 1/      

InQoool a. s. 
Svatopetrská 35/7 
617 00  Brno 
 
 
Objednávka rozvoje systému PEVA II nad limit předplacených služeb rozvoje. 
 
 

Odbor archivní správy a spisové služby (dále též jako „Objednatel“) tímto 
v souladu s bodem 5.3 servisní smlouvy č. j. MV-106586-42/OPF-2018 objednává 
u společnosti InQoool a. s. (dále též jako „Poskytovatel“) provedení víceprací nad 
smluvený objem služeb rozvoje systému PEVA II, jejichž objem pro rok 2021 byl již 
zcela vyčerpán k 15. 10. 2021. 

 
Požadavky na vícepráce vycházejí primárně ze změn v dokumentu „Základní 

pravidla pro zpracování archiválií ver. 3.0,“ který je součástí Metodického pokynu 
č. 1/2021 odboru archivní správy a spisové služby, č. j. MV- 23313-5/AS-2021 
vydaného v roce 2021. Změny v tomto základním metodickém materiálu se promítají 
i do oblasti evidence Národního archivního dědictví, tj. evidence vedené v IS PEvA II, 
a to především do oblasti evidence původců a geografických entit. Dokument 
„Základní pravidla pro zpracování archiválií ver. 3.0“ je dostupný 
na https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-c-1-2021-odboru-archivni-spravy-a-
spisove-sluzby-kterym-se-vydavaji-zakladni-pravidla-pro-zpracovani-archivalii-ver-3-
0.aspx. 

 
Tato objednávka není podstatnou změnou závazku ze smlouvy uzavřené 

v rámci veřejné zakázky s názvem „Dodávka IS Evidence Národního archivního 
dědictví na Národním portálu“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. v účinném znění 
(zákon o zadávání veřejných zakázek). Objednávka nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, který činil 
9 720 000,- Kč bez DPH. 
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Objednávka a její plnění se uskuteční za níže uvedených podmínek: 
 

1. Soupis objednaných prací: 

ID tiketu Název tiketu 

#010902 Rozšíření označení třídy osoba/bytost 
#010903 Generování geografického doplňku u GEO entit 
#010904 Zohlednění délky řetězců podle CAM 
#010905 Automatizace stavu synchronizace u GEO a PUV 
#010906 Změna pravidel u třídy rod/rodina 
#010907 Kulaté závorky v uživatelském označení entity 
#010908 Omezení "bílých" a speciálních znaků v textových polích 
#010909 Přehled oprávnění „zápis do CAM“ 
#010910 Oprava obecných doplňků (našeptávače) 
#010911 Vše z tiketu #010910 pro PRFE a VAR (našeptávače) 
#010912 Kontrola duplicity variantního označení entity 
#010913 Zavedení notifikací 
#010914 Změna povinnosti doplňků pro třídu Událost 
#010915 Při importu z CAM zohlednit nové identifikátory 
#010916 Rozšíření možnosti hledání v CAM 
#010917 Ošetření chyb při editaci záznamů v evidenci NAD 
 

2. Termín zhotovení a předání k akceptaci: 

Nejzazší možný termín zhotovení požadovaných prací a jejich předání zástupci MV 
ČR k akceptaci je 30. 11. 2021. 
 

3. Objem a cena provedených prací: 

Objem objednávaných prací je 184 hodin. 
 
Podle bodu 5.3 servisní smlouvy č. j. MV-106586-42/OPF-2018 s odkazem 
na Přílohu č. 3 zmíněné smlouvy, bude za hodinu práce účtováno 1125,- Kč bez 
DPH (1361,25 Kč s DPH). 
 
Celková cena objednaných prací tak bude činit 207 000,- Kč bez DPH (250 470,- Kč 
s DPH). 
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4. Fakturace 

Fakturace objednaných prací proběhne nejpozději 6. 12. 2021, kdy bude faktura 
doručena Objednateli. Při vystavení faktury budou použity následující fakturační 
údaje – Ministerstvo vnitra ČR, Nad štolou 3, poštovní schránka 21/AS, 170 34, 
Praha 7, IČ 00007064, DIČ CZ00007064, bankovní spojení ČNB Praha 1, číslo účtu 
3605-881/0710. 
 

5. Ostatní podmínky 

Tento objednávkový dokument představuje dodatek č. 1 servisní smlouvy č. j. MV-
106586-42/OPF-2018  ve smyslu § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v účinném 
znění (občanský zákoník). 
 
Objednávkový dokument nabyde platnosti v okamžiku jeho podpisu oběma stranami. 
 
Poskytovatel bere na vědomí, že tato objednávka a metadata z ní odvozená, 
podléhají povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. v účinném znění (zákon 
o registru smluv). 
 
Objednávka nabyde účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
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