
 

 

Č. j.: MV- 33952-22/OSR-2022 

 

 

 

 

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI 

INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA 

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“) 
(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017) 

  

Objednatel:      Česká republika – Ministerstvo vnitra 

se sídlem:       Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  

IČO:          00007064 

DIČ:         CZ00007064 

bankovní spojení:   účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky 

zastoupen:  Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického 
rozvoje a koordinace veřejné správy 

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

Dodavatel:       Asseco Central Europe, a.s. 

se sídlem:       Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4    

IČO:         27074358 

DIČ:         CZ27074358 

bankovní spojení:         

zastoupená:      Davidem Šindelářem, prokuristou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 

(dále jen „Dodavatel“) 

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“) 
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prvotní identifikátor 



 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního 
systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-

2017 (dále jen „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné 
zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „Implementátor technického řešení 
projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt 

elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních 
předpisů)“ (dále jen „Projekt eSeL“).  

B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky 

ke Smlouvě: 

a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), 

b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019), 

c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019), 

d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),  

e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019), 

f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019), 

g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019) a 

h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022). 

 

C. Strany činí nesporným, že v období od uzavření dodatku č. 8 v průběhu realizace 
Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází 
k okolnostem stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí 
nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu objektivně brání realizaci některých 
částí plnění předmětu Smlouvy buď vůbec, nebo v časových harmonogramech 
předvídaných Smlouvou (dále jen „Okolnosti“).  

D. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu C tohoto článku 
Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti: 

a. V průběhu analytických prací při přípravě realizace části Díla e-Legislativa 

RC3c byl identifikován okruh nezbytných potřebných úprav Díla zvyšující 
časovou náročnost realizace Díla a vyžadující realizaci víceprací nezbytných 
pro dokončení Díla v rozsahu odpovídajícím jeho účelu a cílům. Uvedené 
změny, popsané v příloze č. 1 tohoto Dodatku, vyplynuly z prohlubujících 
analytických prací k zadání spadajících do akceptačního milníku RC3c a nebo 

jsou nezbytné pro plné a úspěšné zapojení nástrojů systému e-Sbírka 
a e-Legislativa do legislativní praxe, a tedy i pro dosažení původně 



 

 

zamýšlených cílů a účelu systému e-Sbírka a e-Legislativa. Realizace 

a zapracování výše uvedených úprav zvyšuje časovou náročnost realizace 
a dodání této části Díla, což je třeba dále rovnoměrně zohlednit 
v harmonogramu dodání této i dalších částí Díla.  

b. Objednatel informoval Dodavatele o stavu řešení další podpory a rozvoje 
systému Czech POINT a Strany shodně konstatují, že aktuální stav řešení další 
podpory a rozvoje systému Czech POINT neumožňuje realizovat propojení 
systémů e-Sbírka a e-Legislativa a Czech POINT v termínu milníku Integrace 2 

a Kompletní akceptace díla (KAP) dle Smlouvy.  

c. Realizace Díla v oblasti integrací s jinými systémy je dále negativně 
ovlivňována stavem realizace samostatné veřejné zakázky v oblasti integrace 

systému Registr práv a povinností a přípravných prací v oblasti integrace 

Tiskárny Ministerstva vnitra, které neumožňují dokončení jejich integrace 

v původně plánovaných termínech stanovených pro realizaci milníku 
Integrace 2 a současně ani v rámci KAP.   

E. S ohledem na potřebu zajištění digitalizace aktů Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv vyhlášených po 31. 7. 2022 a na potřebu zajištění vyšší míry 
aktuálnosti dat pro období ověřování systému e-Sbírka a e-Legislativa před 
přechodem do ostrého provozu je nezbytné zajistit postupnou digitalizaci 

dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, a to od 1. 10. 2022. 

Rozsah veřejné zakázky je tak nezbytné rozšířit o provádění průběžné digitalizace 
dat v období od 1. 10. 2022 do KAP tak, aby byl zajištěn rozsah digitalizace 
dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv fakticky předvídaný 
Smlouvou. Současně je třeba nastavit odlišná a náročnější časová a organizační 
pravidla pro provádění přírůstkové digitalizace po jednotlivých aktuálně 
vyhlašovaných částkách obou sbírek, včetně souvisejících věcných, termínových, 
akceptačních, fakturačních a sankčních podmínek. 

F. Strany dále s ohledem na zavedení postupné digitalizace od 1. 10. 2022 a potřebu 

reagovat na termín uzavření smlouvy na základě realizace veřejné zakázky „Služby 
verifikace dat pro projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)“ a tohoto 

Dodatku, ve vzájemné shodě rozšiřují rozsah milníku Digitalizace část 4E, a to 

o 2 měsíce.    

G. Strany shodně konstatují, že vzhledem k probíhající realizaci projektu eSeL, 
předpokládanému zahájení pilotního provozu po akceptaci milníku Nasazení, 
povinnosti (a faktické nemožnosti) Dodavatele vytvořit uživatelskou a projektovou 

dokumentaci systému e-Sbírka a e-Legislativa dříve než k termínu milníku 



 

 

Dokumentace (17. 2. 2023) a vzhledem ke kapacitním možnostem Objednatele, lze 

podporu systému úrovně L1 a technickou, aplikační a metodickou podporu úrovně 
L2 v době jeho pilotního provozu zajistit pouze prostřednictvím Dodavatele.  

H. V průběhu realizace milníku Integrace 2 byla ze strany partnerských institucí 
vyžádána zvýšená podpora v průběhu realizace integrace informačních systémů 
partnerů se systémem e-Sbírka a e-Legislativa a pilotního provozu jako nezbytný 
předpoklad pro včasné a úspěšné dokončení integrace informačních systémů 
partnerů se systémem e-Sbírka a e-Legislativa.  

I. Strany konstatují, že výše popsané skutečnosti s dopadem na realizaci Díla je třeba 
zohlednit následujícím způsobem: 

a) upravit harmonogram a rozsah Díla v návaznosti na skutečnosti uvedené 
v písmenech C a D, zejména vyloučit z rozsahu díla realizaci integrace 
systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Czech POINT, se systémem 
Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva vnitra a upravit a rozšířit 
je o vícepráce a upřesnění zadání uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku, 

b) doplnit předmět díla rozšířením milníku Digitalizace 4E o období 1. 8. 2022 až 
30. 9. 2022, 

c) doplnit předmět díla o průběžnou digitalizaci dat Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv vyhlášenou v období 1. 10. 2022 až do KAP, 

d) doplnit rozsah díla o poskytování zvýšené podpory partnerských institucí do 

KAP, 

e) doplnit předmět díla o poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační 
a metodické podpory úrovně L2 v průběhu pilotního provozu systému e-

Sbírka a e-Legislativa, a 

f) v návaznosti na uvedené doplnit a upravit milníky realizace Díla i Díla jako 
celku a doplnit a upravit akceptační a fakturační milníky relevantní pro výše 
popsaná plnění. 

J. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že je připraven Projekt eSeL dokončit v níže 
stanoveném rozsahu a termínech.  

K. Dodavatel dále prohlašuje, že je v budoucnu připraven realizovat integraci se 
systémem Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou 
Ministerstva vnitra dle původního zadání za částku, o kterou je v souvislosti s jejich 

vyloučením z rozsahu Díla tímto Dodatkem snižována cena Díla.  

L. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 



 

 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak 

je uvedeno výše, v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, kdy provedené změny současně nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 30 % 

původní hodnoty závazku. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je: 

2.1.1. úprava a rozšíření Díla o vícepráce a upřesnění zadání vymezené v příloze 
č. 1 tohoto Dodatku, 

2.1.2. rozšíření obsahu milníku Digitalizace část 4E zavedeného dodatkem č. 7 
Smlouvy o data obou sbírek vyhlášená v období 1. 8. 2022 až 30. 9. 2022, 

včetně digitalizace souvisejících dat tezauru CzechVoc, 

2.1.3. doplnění díla o postupnou digitalizaci dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky 
mezinárodních smluv vydávaných v období 1. 10. 2022 až 31. 3. 2023, včetně 
digitalizace souvisejících dat tezauru CzechVoc, 

2.1.4. doplnění Díla o poskytování zvýšené podpory integrace a testování 
rozpracovaného Díla ze strany partnerských institucí v období od podpisu 

tohoto Dodatku do KAP, 

2.1.5. doplnění Díla o poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa 

úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu 

pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa Dodavatelem, včetně 
přípravy nezbytného prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů,  

2.1.6. vyloučení realizace integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem 
Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou 
Ministerstva vnitra z rozsahu Díla, 

2.1.7. úprava a doplnění relevantních částí Smlouvy, včetně akceptačních 
a fakturačních milníků, v návaznosti na výše popsané skutečnosti, 

2.1.8. závazek Dodavatele předat Objednateli na elektronickém nosiči zdrojové 
kódy Díla vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od uvolnění každé vývojové 
iterace Díla. 

2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 

následujících změnách Smlouvy: 



 

 

2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

realizovat vícepráce a upřesnění zadání, a to v rozsahu a za podmínek 
vymezených v tomto Dodatku a v jeho příloze č. 1. 

2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

provést pro Objednatele digitalizaci dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky 

mezinárodních smluv ročníků 2021 a 2022 zavedenou dodatkem č. 7 Smlouvy, 
a to v rozsahu rozšířeném o dokumenty obou sbírek vydané od 1. 8. 2022 

do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za 
toto období, a to v terminech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro 

digitalizaci v rámci Díla, v tomto Dodatku (zejména v kapitole č. 3 přílohy č. 2 

tohoto Dodatku) a podle vzájemně odsouhlasených pravidel digitalizace.   

2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 
provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek 

ve Smlouvě a v tomto Dodatku stanovených, postupnou digitalizaci dokumentů 
Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 

do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za 

toto období, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou pro 
digitalizaci v rámci Díla, v tomto Dodatku v čl. 2.5 (zejména v kapitole č. 2 přílohy 
č. 2 tohoto Dodatku) a podle vzájemně odsouhlasených pravidel digitalizace. 

2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

poskytovat zvýšenou podporu partnerských institucí v období od podpisu tohoto 

Dodatku do 31. 3. 2023, a to v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 2.6 
a v příloze č. 4 tohoto Dodatku. 

2.2.5. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.5 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje 

poskytovat podporu systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a technické, 
aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu pilotního provozu systému e-

Sbírka a e-Legislativa, tj. mezi 1. 1. 2023 a 30. 3. 2023, včetně přípravy nezbytného 
prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů, a to v souladu 

s podmínkami stanovenými v čl. 2.7 a v přílohách č. 5 až 10 tohoto Dodatku. 

2.2.6. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.6 tohoto Dodatku Strany vylučují realizaci 
integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Czech POINT, se 
systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva vnitra z rozsahu 

díla a dohodly se, že hodnota díla v části Integrace se snižuje o částku vymezenou 
v čl. 2.3.6. 

2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto 
Dodatku dohodly, že cena za: 



 

 

2.3.1. realizaci víceprací dle čl. 2.1.1 a Přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí maximálně 
(slovy: 

) bez DPH, tj. Kč (slovy: 
korun českých haléřů) včetně DPH ve výši 21 %, kdy 

cena víceprací bude hrazena postupem dle čl. 2.4 tohoto Dodatku. 

2.3.2. provedení Digitalizace 4E dle ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku, tj. za doplnění 
digitalizace dokumentů vydaných období od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022, včetně 
doplnění a domapování CzechVoc za toto období, činí  Kč (slovy:  

korun českých) bez DPH za měsíc, tj. 

Kč (slovy korun 
českých a haléřů) včetně DPH za měsíc; celková cena za provedení 
digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 
1. 9. 2021 do 30. 9. 2022 včetně doplnění a domapování CzechVoc za období 
1. 3. 2021 až 30. 9. 2022 činí Kč (slovy: 

korun českých) bez DPH, tj.  Kč (slovy 
korun českých a haléře) 

včetně DPH ve výši 21 %; 

2.3.3. provedení postupné digitalizace dle ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku včetně 
doplnění a domapování terminologie CzechVoc činí Kč (slovy: 

korun českých) bez DPH, tj. Kč 
(slovy korun českých) 
včetně DPH měsíčně; za celé období od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 činí 
Kč (slovy: korun českých) bez DPH, 
tj. Kč (slovy korun 

českých) včetně DPH ve výši 21 %; 

2.3.4. poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto 

Dodatku do KAP dle ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku činí nejvýše 
Kč (slovy: korun českých a 
haléřů) bez DPH, tj. Kč (slovy: korun 

českých) včetně DPH ve výši 21 %; hodinová sazba poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí činí  Kč (slovy: korun 

českých a haléřů) bez DPH, tj.  Kč (slovy  
korun českých a  haléřů) včetně DPH. 

2.3.5. poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a technické, 
aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu pilotního provozu systému e-

Sbírka a e-Legislativa dle ustanovení čl. 2.1.5 tohoto Dodatku pro období 
pilotního provozu systému Dodavatelem činí Kč (slovy: 

korun českých) bez DPH, 



 

 

tj. Kč (slovy: 

korun českých a haléřů) včetně DPH ve výši 21 %; z této 
částky tvoří maximálně Kč (slovy: korun 
českých) bez DPH, tj. Kč (slovy: 
korun českých) včetně DPH ve výši 21 % vytvoření prostředí sběru a správy 
požadavků a procesů, kdy tato část bude hrazena postupem dle čl. 2.7.2 tohoto 

Dodatku, a Kč (slovy: 

 korun českých) bez DPH, tj. Kč (slovy: 
 korun českých a haléřů) 

včetně DPH ve výši 21 % poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa 

úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 po dobu 
pilotního provozu systému e-Sbírka a e-Legislativa.  

2.3.6. snížení rozsahu díla o integraci systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem 
Czech POINT, se systémem Registr práv a povinností a s Tiskárnou Ministerstva 
vnitra z rozsahu díla. Snížení ceny díla v návaznosti na snížení jeho rozsahu činí 

Kč (slovy: korun českých) bez 
DPH, tj. Kč (slovy

korun českých a haléřů) včetně DPH, přičemž o tuto částku bude 
ponížena hodnota části Díla Integrace (příloha č. 4 Smlouvy) jako součást 
fakturačního milníku č. 4E. 

2.4. Strany se dohodly, že cenu za poskytnutí víceprací dle čl. 2.1.1 a přílohy č. 1 tohoto 
Dodatku bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Faktury vystavené 
Dodavatelem vždy po poskytnutí víceprací dle tohoto Dodatku (tj. víceprací 
poskytovaných v rámci fakturačního milníku 4J  a nového fakturačního milníku 5A 
dle tohoto Dodatku) Dodavatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně 
provedených víceprací vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve 
výši Kč (slovy: korun českých) bez DPH, 
tj. Kč (slovy: korun českých a haléřů) 
včetně DPH ve výši 21 %, nejdříve však po akceptaci víceprací dle příslušného 
akceptačního milníku dle čl. 5.1.1 tohoto Dodatku ze strany Objednatele. Na akceptaci 
víceprací se aplikují analogicky pravidla vymezená v čl. 7.11 Smlouvy. 

2.5. Strany se dohodly, že realizace plnění podle čl. 2.2.3 se bude obecně řídit 
ustanoveními Smlouvy, přičemž současně přijímají následující odlišná pravidla 

dílčí aspekty tohoto plnění: 

2.5.1. Digitalizace a následná verifikace dat bude probíhat po balíčcích dat tvořených 
jednotlivými částkami obou sbírek. Tato služba zahrnuje i verifikaci doplnění 
slovníku pojmů definovaných právním řádem České republiky jako součásti 
tezauru CzechVoc realizované dodavatelem digitalizace na základě obsahu 



 

 

zpracovávané částky. Přesný rozsah této části plnění, jednotlivých období 
postupné digitalizace a termínů jejich akceptace je uveden v kapitole č. 4 přílohy 
č. 2 tohoto Dodatku. 

2.5.2. Plnění dle ustanovení čl. 2.2.3 tohoto Dodatku je Dodavatel povinen poskytnout 

Objednateli v termínech vymezených pro jednotlivé období postupné digitalizace 
v této Smlouvě, v této Smlouvě, zejména potom v kapitole č. 4 přílohy č. 2 tohoto 
Dodatku. 

2.5.3. Vyúčtování ceny za provedení Plnění (Dílčí plnění) provede Dodavatel na 
základě daňových dokladů – faktur vystavených Poskytovatelem (dále jen 
„faktura“ či „faktury“) za řádně provedené a Objednatelem akceptované plnění 
v rozsahu konkrétního období postupné digitalizace stanoveného v kapitole č. 4 
přílohy č. 2 tohoto Dodatku, přičemž výše fakturace bude určena součinem počtu 
kalendářních měsíců zahrnutých do období postupné digitalizace a měsíčním 
paušálem postupné digitalizace. Vyúčtování ceny dle čl. 2.5.3 tohoto Dodatku 
v sobě bude zahrnovat i případné ponížení ceny o výši udělených sankcí 
vyměřených Objednatelem Dodavateli na základě trestných bodů (čl. 2.5.5.4 

tohoto Dodatku). Předchozí věta se netýká jiných sankcí vyplývajících z jiných 
skutkových základů ve Smlouvě nebo v tomto Dodatku, než jsou trestné body, 
pro které se použije čl. XII Smlouvy. 

2.5.4. Řádné provedení činností podle čl. 2.2.3 (dále jako „Výstupy digitalizace“) 
Dodavatelem bude ověřeno Objednatelem na základě akceptačního řízení 
popsaného níže:  

2.5.4.1. Před samotným zahájením akceptačního řízení Objednatelem projdou 
Výstupy digitalizace procesem digitalizace, verifikace a dílčích akceptací, 
které jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě a v příloze č. 2 tohoto 

Dodatku.  

2.5.4.2. Dodavatel je povinen nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před termínem 
akceptace dílčího období postupné digitalizace předložit Objednateli 
Seznam všech dílčích elektronických akceptací Výstupů verifikace (dále 
jako „Seznam dílčích akceptací“) vztahujících se k akceptovanému plnění. 
Dodavatel předloží Objednateli Seznam dílčích akceptací v listinné formě 
a skrze datovou schránku. Tímto okamžikem je zahájeno akceptační řízení.                   

2.5.4.3. Objednatel ověří správnost Seznamu dílčích akceptací ve lhůtě 10 (deseti) 
pracovních dnů ode dne jeho předání Dodavatelem Objednateli. 

2.5.4.4. Pokud Seznam dílčích akceptací neobsahuje žádné vady (tj. odpovídá 
podmínkám této Smlouvy), Objednatel podepíše ve lhůtě dle čl. 2.5.4.2 

tohoto Dodatku Akceptační protokol. Za vadu je typicky považováno např. 
uvedení provedené elektronické akceptace bez výhrad v Seznamu dílčích 



 

 

akceptací, ačkoliv elektronická akceptace nebyla provedena (ukončena) 
bez výhrad.   

2.5.4.5. Pokud Seznam dílčích akceptací obsahuje vady, nepodepíše Objednatel 
Akceptační protokol a ve lhůtě dle čl. 2.5.4.2 tohoto Dodatku oznámí 
Poskytovateli identifikované vady. 

2.5.4.6. Dodavatel odstraní vady Seznamu dílčích akceptací ve lhůtě 5 (pěti) 
pracovních dní ode dne oznámení vad Objednatelem, a předá jej v této 
lhůtě Objednateli k novému posouzení. Objednatel opětovně ve lhůtě 5 
(pěti) pracovních dnů ode dne doručení Seznamu dílčích akceptací ověří, 
zda odpovídá podmínkám této Smlouvy a zda došlo k odstranění 
oznámených vad. Pokud Seznam dílčích akceptací neobsahuje žádné vady, 
Objednatel podepíše v uvedené lhůtě Akceptační protokol. Pokud Seznam 
dílčích akceptací opětovně obsahuje vady, Objednatel opětovně 
nepodepíše Akceptační protokol a v uvedené lhůtě oznámí Dodavateli 
identifikované vady. Strany postupují dle tohoto odstavce Smlouvy až do 
okamžiku podepsání Akceptačního protokolu. 

2.5.4.7. Objednatel v Akceptačním protokolu vždy uvede celkový počet trestných 
bodů přidělený dle jednotlivých kategorií ve smyslu čl. 2.5.5.4 tohoto 

Dodatku, a v případě naplnění podmínek čl. XII. Smlouvy a tohoto 

Dodatku vyčíslí z ní vyplývají sankci. 
2.5.4.8. Podpis příslušného Akceptačního protokolu Výstupů verifikace 

Objednatelem je podmínkou pro vystavení příslušné faktury 
Poskytovatelem v souladu s čl. 2.5.3 tohoto Dodatku.  

2.5.5.  V případě, že plnění podle čl. 2.2.3 nebude poskytnuto řádně a včas, uplatní se 
smluvní pokuty podle čl. XII Smlouvy. Nově se zavádějí následující sankce, které 
nahrazují v případě plnění podle čl. 2.2.3 tohoto Dodatku ustanovení čl. 12.20 

až 12.24 Smlouvy: 

2.5.5.1. V případě prodlení Dodavatele s dokončením plnění jednotlivého období 
postupné verifikace dle termínu stanoveném podle Smlouvy a v kapitole 4 
přílohy č. 2 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 
ve výši 25 000,00 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý 
i započatý den prodlení za každý jednotlivý případ. 

2.5.5.2. V případě prodlení Dodavatele s dokončením verifikace jednotlivé částky 
dle termínu a/nebo lhůt stanovených podle Smlouvy a v kapitole 4 přílohy 
č. 2 tohoto Dodatku, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení za každý jednotlivý případ. 

2.5.5.3. V případě prodlení Dodavatele s dokončením jednotlivého kola verifikace 
vyhlášených a konsolidovaných znění částky nebo CzechVoc dle termínu 



 

 

stanoveném podle Smlouvě a v kapitole 4 přílohy č. 2 tohoto Dodatku, 

vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč (slovy: 
dva tisíce pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení za každý 
jednotlivý případ. 

2.5.5.4. V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelem v rámci 
procesu akceptace tvorby a verifikace datové báze, vzniká Objednateli vůči 
Poskytovateli právo na následující smluvní pokuty: 

2.5.5.4.1. Za každý další trestný bod kategorie 1 přidělený Objednatelem podle 

přílohy č. 2 Smlouvy ve spojení s kapitolou 4 přílohy č. 2 tohoto 
Dodatku Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve 
výši 110,00 Kč (slovy: sto deset korun českých). 

2.5.5.4.2. Za každý další trestný bod kategorie 2 přidělený Objednatelem podle 
přílohy č. 2 Smlouvy ve spojení s kapitolou 4 přílohy č. 2 tohoto 
Dodatku Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu 
70,00 Kč (slovy: sedmdesát korun českých). 

2.5.5.5. Maximální výše sankce ve svém součtu za obě odrážky dle čl. 2.5.5.4 tohoto 

Dodatku činí 50 % z ceny bez DPH za celé jednotlivé dílčí období postupné 
digitalizace specifikované v kapitole 4 přílohy č. 2 Smlouvy, v jehož rámci 
je sankce uložena. 

2.5.6.  Prodlení s dodáním jednotlivého období postupné verifikace a jednotlivé částky 
se považuje za důvod, který umožňuje Objednateli za podmínek čl. 14.5 písm. a) 
Smlouvy od této Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 
porušení.  

2.6. Strany se dohodly, že podmínky poskytování zvýšené podpory partnerských 
institucí v období od podpisu tohoto dodatku do KAP (dále „Zvýšená podpora“) se 

obecně řídí Smlouvou a přílohou č. 4 tohoto Dodatku, přičemž se stanovují 
následující specifická pravidla: 

2.6.1. Partnerskou institucí se rozumí Poslanecká sněmovna, Senát a jejich kanceláře, 
Úřad vlády, Kancelář Prezidenta republiky a Ústavní soud.  

2.6.2. Zvýšenou podporu poskytuje Dodavatel zásadně na základě předchozí 
objednávky Objednatele.  

2.6.3. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o skutečnosti, že 
objem služeb objednaných nebo poskytnutých překračuje částku 1 850 000,00 Kč 
(slovy jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH, 2 238 500,00 

Kč (slovy dva miliony dvě stě třicet osm tisíc pět set korun českých) s DPH. 



 

 

2.6.4. Dodavatel neposkytne Zvýšenou podporu, pokud by celková hodnota 
poskytnuté Zvýšené podpory překročila maximální hodnotu zvýšené podpory 
partnerských institucí podle čl. 2.3.4.  

2.6.5. Součástí ceny Zvýšené podpory jsou i veškeré náklady s ní spojené, zejména čas 
a cestovní náklady nezbytné pro poskytnutí služby v sídle partnerské instituce. 

2.6.6. Akceptace Zvýšené podpory probíhá tak, že nejpozději 5 (slovy pět) pracovních 
dní po skončení kalendářního měsíce zašle Dodavatel Objednateli výkaz všech 
služeb za tento měsíc poskytnutých. Objednatel má právo nejpozději do 5 (slovy 
pěti) pracovních dní od doručení výkazu zaslaný výkaz ověřit a odmítnout jeho 
akceptaci v případě uvedení nesprávných údajů nebo v případě, kdy nerozhodl 

podle čl. 2.6.2. tohoto Dodatku o poskytnutí zvýšené podpory. 

2.6.7. Dodavateli vzniká právo fakturovat skutečný objem Zvýšené podpory za období 
daného akceptačního milníku Podpory partnerských institucí v rozsahu 

uznaném Objednatelem, přičemž výši fakturované částky se určí jako součin 
hodinové sazby poskytování zvýšené podpory partnerských institucí podle 

čl. 2.3.4 tohoto Dodatku a Objednatelem uznaný skutečný objem Zvýšené 
podpory za dané období akceptačního milníku. 

2.7. Strany se dohodly, že podmínky poskytování podpory úrovně L1 a technické, 
aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému eSeL dle ustanovení čl. 2.2.5 

tohoto Dodatku pro období pilotního provozu systému Dodavatelem se řídí 
analogicky podmínkami pro poskytování Služeb provozní podpory podle Smlouvy, 

zejména jejích čl. 6.4 písm. b), čl. 7.10, čl. 8.6, čl. 11.11, čl. 11.12, čl. 12.8, čl. 12.19, čl. 
XIII. a čl. 14.5 písm. d) s tím, že za řádně poskytnutou podporu úrovně L1 a L2 
systému eSeL se považuje současné řádné poskytnutí podpory úrovně L1 
a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2, a obdobím plnění služby, 
sloužícím pro vyhodnocení naplnění parametrů její kvality i fakturaci, je období 
Pilotního provozu. Podrobnosti poskytování podpory úrovně L1 a aplikační, 
technické, a metodické podpory úrovně L2 dle ustanovení čl. 2.2.5 tohoto Dodatku 

pro období pilotního provozu systému Dodavatelem jsou stanoveny v přílohách č. 5 

až 10 tohoto Dodatku. Nad rámec výše popsaných pravidel se uplatňují tato 
specifická pravidla: 

2.7.1. Podmínkou zahájení poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační 
a metodické podpory úrovně L2 systému eSeL pro období pilotního provozu je 
řádná dodávka nezbytného prostředí sběru a správy požadavků a procesů 

(ServiceDesk nástroj v souladu s přílohou č. 9 tohoto Dodatku a procesy 

v souladu s přílohou č. 10 tohoto Dodatku) Dodavatelem a jeho akceptace 

Objednatelem. 



 

 

2.7.2. Strany se dohodly, že cenu za vytvoření prostředí sběru a správy požadavků 
a procesy dle čl. 2.1.5 a příloh č. 9 a 10 tohoto Dodatku uhradí Objednatel 

Dodavateli na základě Faktury vystavené Dodavatelem po fakturačním milníku 
4G, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených prací 
vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden ve výši Kč 
(slovy: korun českých) bez DPH, tj. Kč 
(slovy: korun českých a haléřů) včetně DPH 
ve výši 21 %.  

2.7.3. Dodavatel předloží Objednateli prostředí sběru a správy požadavků a procesy 

nejpozději 10 (slovy „deset“) pracovních dní před termínem akceptačního 
milníku „Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů“ dle 

přílohy č. 3 Smlouvy. Pokud prostředí sběru a správy požadavků a procesy 

splňují požadavky příloh č. 9 a č. 10 tohoto Dodatku, Objednatel je nejpozději do 
10 pracovních dnů akceptuje.  

2.7.4. Akceptací prostředí sběru a správy požadavků a procesů vzniká Dodavateli 
právo fakturovat přípravu prostředí sběru a správy požadavků a tvorbu procesů.  

2.8. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na 

úpravě termínů akceptačních milníků (bod 5.1.1 tohoto Dodatku) a jejich 
následujícím doplnění: 

2.8.1. nového akceptačního milníku „Digitalizace 4F“, jakožto součásti 
Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 30. 3. 2023, 

jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022, 

včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto 

období; 

2.8.2. nového akceptačního milníku „Digitalizace 4G“, jakožto součást 
Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 30. 6. 2023, 

jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky 
zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně 
doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období; 

2.8.3. nových akceptačních milníků Poskytování zvýšené podpory partnerských 
institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022, Poskytování 
zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022, 

Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2022 
do 30. 11. 2022, Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí 
v období od 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022, Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023, Poskytování 



 

 

zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023 

a Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí  v období 1. 3. 2023 
do 31. 3. 2023 jako součást nového Akceptačního milníku Poskytování 
zvýšené podpory partnerských institucí; 

2.8.4. nových akceptačních milníků Příprava prostředí sběru a správy požadavků 
a tvorby procesů a Poskytování podpory úrovně L1 a technické, aplikační 
a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e Legislativa po dobu 
pilotního provozu jako součást nového Akceptačního milníku Poskytování 
podpory úrovně L1 a technické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 
systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu pilotního provozu. 

2.9. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly 
úpravách termínů fakturačních milníků (čl. 5.1.2 tohoto Dodatku) a na následujících 
doplněních a úpravách fakturačních milníků: 

2.9.1. stanovuje se nový fakturační milník č. 5A reflektující plnění, které je 
Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníkům e-Legislativa RC3c 

a Integrace 2, 

2.9.2. stanovuje se nový fakturační milník č. 6 reflektující plnění, které je Dodavatel 
povinen poskytnout dle čl.  2.2.5; 

2.9.3. stanovuje se nový fakturační milník č. 7 reflektující plnění, které je Dodavatel 
povinen poskytnout dle čl. 2.2.3; 

2.9.4. upravuje se výše fakturačních milníků č. 4E, 4G, 4J a č. 5, která reflektuje 

plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 

a 2.2.5 a snížení rozsahu plnění podle čl. 2.2.6; 

2.9.5. stanovují se nové fakturační milníky č. 5B, 5C, 5D, 5E, 5F a 5G reflektující 
plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.4. 

 

3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ) 

3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní: 

6.1.1 celková cena za provedení Díla činí: 432 721 865,20 Kč (slovy: čtyři sta třicet dva 

milionů sedm set dvacet jedna tisíc osm set šedesát pět korun českých a dvacet 

haléřů) bez DPH, tj. 523 593 456,89 Kč (slovy: pět set dvacet tři milionů pět set 
devadesát tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a osmdesát devět haléřů) 
včetně DPH ve výši 21 %; 

3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy 
ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní: 



 

 

 

 

Fakturační milník 
Akceptační milník Díla 

(obsah plnění) 
Výše fakturované částky 

z celkové ceny Díla 

fakturační milník č. 1 dle přílohy č. 3 Smlouvy  15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

fakturační milník č. 2 dle přílohy č. 3 Smlouvy 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy 

fakturační milník č. 3A dle přílohy č. 3 Smlouvy 20 % z ceny dle bodu 6.1.1 

Smlouvy ponížené o částku 
780 900,00 Kč bez DPH 

(944 889,00 Kč včetně DPH) 
fakturační milník č. 4A dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4B dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4C dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4D dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4E dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 4F dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4G dle přílohy č. 3 Smlouvy 



 

 

fakturační milník 4H dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4I dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník 4J dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 5 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník 5A Dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník 5B Dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník 5C Dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník 5D Dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník 5E Dle přílohy č. 3 Smlouvy 

Fakturační milník 5F Dle přílohy č. 3 Smlouvy 



 

 

Fakturační milník 5G Dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 6 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

fakturační milník č. 7 dle přílohy č. 3 Smlouvy 

 

 

4. ZMĚNA ČLÁNKU Č. XII SMLOUVY (SANKČNÍ UJEDNÁNÍ) 

4.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 12.24 Smlouvy se mění a nově zní: 

12.24 V případě výskytu chyb Dodavatele zjištěných Objednatelem v rámci procesu 
Akceptace tvorby a verifikace datové báze, jak je specifikován v kapitole 12.1.4 
Detailního návrhu a jejích podkapitolách, vzniká Objednateli právo na 
následující smluvní pokuty: 
• Za prvních 357 trestných bodů kategorie 1 přidělených Objednatelem 

Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli 
žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 1 
přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 22 000,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých). 

•  Za prvních 476 trestných bodů kategorie 2 přidělených Objednatelem 
Dodavateli dle uvedené kapitoly Detailní analýzy nevzniká Objednateli 
žádný nárok na smluvní pokutu. Za každý další trestný bod kategorie 2 
přidělený Objednatelem Dodavateli vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu 7 000,00 Kč (slovy: sedm tisíc korun českých). 

 

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY) 

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační 
a fakturační milníky): 



 

 

5.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší 
a nově zní: 

Název akceptačního milníku Popis akceptačního milníku (obsah 
dodávky) 

Termín akceptace 

Implementační analýza Analýza a návrh řešení 
Návrh datového modelu 

Návrh uživatelského rozhraní 
Detailní návrh integrace  
Detailní metodika digitalizace včetně 
tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex 

Návrh HW, SW 

Návrh akceptačních scénářů (smluvní) 
Rámcový návrh testovacích scénářů  

T + 3 měsíce + 5 
pracovních dnů 

Implementace hardwarové 
infrastruktury 

Dodávka HW a SW pro testovací 
prostředí 
Instalace HW a SW 

T + 5 měsíců + 5 

pracovních dnů 

Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí 
Instalace HW a SW  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik 
kybernetické bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Dodání komponent HW nad rámec Díla 
do datového centra Objednatele v 
lokalitě Malešic 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace (Tvorba datové 
báze) 

Datový model - vytvoření 
Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů 
ročník 1945-1989 včetně 

T + 8 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Digitalizace 1. část B – Úřední listy 
ročník 1945-1956 včetně  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů  

Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 

1990-2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-

2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-

2019, Úřední listy ročník 1957-1961 

včetně) 

T + 20 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3A část – normalizace 

a tezaurus CzechVoc 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 3B část – normalizace do 

upraveného modelu dat e-legislativy v T 

+ 25 měsíců, normalizace Úředního listu 
a Sbírky mezinárodních smluv 
namapování terminologické části 
tezauru CzechVoc na data vytvořená 
v rámci digitalizace 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 



 

 

Digitalizace 3C část – normalizace do 

upraveného modelu dat e-legislativy v T 

+ 28 měsíců, integrace současného 
Věcného rejstříku a Právních oblastí, 
včetně přemapování indexace 
současného věcného rejstříku na nový 
věcný rejstřík, doplnění a domapování 
tezauru terminologie CzechVoc za 

využití výstupů CzechVoc v T+ 22 

měsíců a v T + 25 měsíců  

T + 29 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 
vydané do 30. 6. 2020 

T + 25 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2020 
vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 

1. 3. 2021 

(Akceptace) 

Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 

1. 6. 2021 

(Akceptace) 

Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 

30. 9. 2021 

(Akceptace) 

Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a 
mezinárodních smluv ročník 2021 
vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období, 
a dále doplnění a domapování 
terminologie CzechVoc za období od 
milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 
30. 9. 2021 

14. 12. 2022 

(Akceptace) 

Digitalizace 4 část F - provedení 
postupné digitalizace dokumentů 
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 

2022, včetně doplnění a domapování 
tezauru terminologie CzechVoc za toto 

období 

30. 3. 2023 

(Akceptace) 

Digitalizace 4 část G - provedení 
postupné digitalizace dokumentů 
Sbírky zákonů a mezinárodních smluv 
vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, 

včetně doplnění a domapování tezauru 
terminologie CzechVoc za toto období 

30. 6. 2023 

(Akceptace) 



 

 

Implementace e-Sbírka RC1 Vývoj (eŠablona-mínusová osa, 
CzechVoC), návrh detailních testovacích 
scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 9 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Implementace e-Sbírka RC2 Vývoj (portál e-Sbírky), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 19 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC1 

Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh 

detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 22 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC2 

Vývoj (Generátor novel, související 
dokumenty), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

T + 26 měsíců + 10 
pracovních dnů 

Implementace e-Legislativa 

RC3a 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

18. 2. 2022 

Implementace e-Legislativa 

RC3b 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

31. 5. 2022  

Implementace e-Legislativa 

RC3c 

Vývoj (funkční celky a související 
vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), 
návrh detailních testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

2. 12. 2022  

Implementace e-Legislativa 

RC4 

Vývoj (Veřejný web), návrh detailních 
testovacích scénářů 

Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

2. 12. 2022 



 

 

Implementace e-Legislativa 

RC5 

Zapracování požadavků zákona č. 
222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv 

30. 3. 2023 

Integrace 1 Vývoj (technická integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem 
oDok, a to na úrovni testovacích volání 
izolovaných integračních operací), 
návrh detailních testovacích scénářů, 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

29. 3. 2022 

Integrace 2 Vývoj (zbývající část integrace 
s informačním systémem Poslanecké 
sněmovny, s informačním systémem 
Senátu a s informačním systémem 
oDok, integrace mezi ostatními 
systémy), návrh detailních testovacích 
scénářů (včetně otestování nástrojů 
systému v rámci integrovaných 
nástrojů, systémů a procesů) 
Nasazení do testovacího prostředí 
Testy dle detailních testovacích scénářů 

Akceptace dle akceptačních scénářů 

23. 12. 2022 

Nasazení Nasazení do produkčního prostředí 
Testy v produkci (UAT) 

23. 12. 2022 

Školení Školení administrátorů 

Školení L1 a L2 podpory 

Školení odborné podpory (legislativní 
Help Desk a odborných aparátů) 

30. 3. 2023 

Pilot Migrace pro Pilotní provoz  
Pilotní provoz (ověření funkčnosti 
celého dodávaného informačního 
systému eSeL Objednatelem) 

Migrace dat po ověřovací provoz 

30. 3. 2023 

 

Dokumentace Stručný popis obsahu školení  T + 12 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Architektonická technická 
dokumentace 

14. 12. 2022 

Provozní, instalační dokumentace 14. 12. 2022 

Uživatelská a školící dokumentace  17. 2. 2023 

Projektová dokumentace 17. 2. 2023 



 

 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období od 

podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022 

15. 10. 2022 

(Akceptace) 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 10. 
2022 do 31. 10. 2022 

15. 11. 2022 

(Akceptace) 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 11. 
2022 do 30. 11. 2022 

15. 12. 2022 

(Akceptace) 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 12. 
2022 do 31. 12. 2022 

15. 1. 2023 

(Akceptace) 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 1. 
2023 do 31. 1. 2023 

15. 2. 2023 

(Akceptace) 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 2. 
2023 do 28. 2. 2023 

15. 3. 2023 

(Akceptace) 

Poskytování zvýšené podpory 
partnerských institucí v období 1. 3. 
2023 do 31. 3. 2023 

15. 4. 2023 

(Akceptace) 

Poskytování podpory 
úrovně L1 a technické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 systému 
e-Sbírka a e-Legislativa po 

dobu pilotního provozu 

Příprava prostředí sběru a správy 
požadavků a tvorby procesů 

15. 12. 2022 

(Akceptace) 

Poskytování podpory úrovně L1 
a technické, aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu pilotního 
provozu 

15. 4. 2023 

(Akceptace) 

Kompletní akceptace díla 
(KAP) 

Předání kompletních výstupů projektu 
31. 3. 2023 

 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 
 

5.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro 
Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) 

stanovuje nově termíny a výše splátek následovně: 

 

 

Fakturační milník Výše splátky Akceptační milník Termín 

Fakturační milník č. 1 15 procent Implementační analýza T + 3 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 2 15 procent Implementace HW a SW – 

test. část 
T + 5 měsíců + 5 
pracovních dnů 



 

 

Fakturační milník č. 3 A 20 procent 

ponížených 
o částku 780 

900,00 Kč bez DPH 
(944 889,00 Kč vč. 
DPH ve výši 21 %) 

Implementace e-S RC1 

Dodávka HW a SW – 

ostatní 
Digitalizace 1  

T + 17 měsíců + 5 
pracovních dnů 

Fakturační milník č. 4A Implementace e-S RC2 

Implementace e-L RC1 

Digitalizace 2 

Digitalizace 3A 

Úprava Díla plynoucí z 
analýzy rizik kybernetické 
bezpečnosti provedené na 
základě Varování NÚKIB. 
Dodání komponent HW 
nad rámec Díla do 
datového centra 
Objednatele v lokalitě 
Malešic. 

T + 22 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4B Implementace e-L RC2 

 
T + 26 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4C Digitalizace 3B 

Digitalizace 4 – část A 

 

T + 26 měsíců + 
10 pracovních 

dnů 

Fakturační milník č. 4D Digitalizace 3C 

Digitalizace 4B  

Digitalizace 4C 

 

1. 6. 2021 

Fakturační milník č.4F Digitalizace 4D 

 
30. 9. 2021 

(Akceptace) 

Fakturační milník č.4H Vícepráce dodané v rámci 
milníku Implementace 
e-Legislativa RC3a 

18. 2. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č.4I Vícepráce dodané v rámci 
milníku Implementace e-

Legislativa RC3b a 

Integrace 1 

31. 5. 2022 

(Akceptace) 



 

 

Fakturační milník č.4G Digitalizace 4E 

Příprava prostředí sběru a 
správy požadavků a tvorby 
procesů 

Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 11. 

2022 do 30. 11. 2022 

15. 12. 2022 

 

Fakturační milník č.4J Vícepráce dodané v rámci 
milníku Implementace e-

Legislativa RC3c a 

Integrace 2 (příloha č. 1 a 2 
Dodatku č. 7 a příloha č. 1 
Dodatku č. 9 Smlouvy) 

23. 12. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č. 4E Implementace e-L RC3a až 
RC3c 

Implementace e-L RC4 

Integrace 1 a 2  

Nasazení 

23. 12. 2022 

(Akceptace) 

Fakturační milník č. 5 Pilot 

Dokumentace 

Implementace e-Legislativa 

RC5 

Školení 
Digitalizace 4F 

 

31. 3. 2023 

Fakturační milník č. 5A Vícepráce dodané v rámci 
milníku KAP (příloha č. 1 
Dodatku č. 9 Smlouvy) 31. 3. 2023 

Fakturační milník č. 5B Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 
podpisu tohoto Dodatku 

do 30. 9. 2022 
15. 10. 2022 

Fakturační milník č. 5C Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 10. 
2022 do 31. 10. 2022 

15. 11. 2022 



 

 

Fakturační milník č. 5D Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 12. 

2022 do 31. 12. 2022 15. 1. 2023 

Fakturační milník č. 5E Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 1. 
2023 do 31. 1. 2023 15. 2. 2023 

Fakturační milník č. 5F Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 2. 
2023 do 28. 2. 2023 15. 3. 2023 

Fakturační milník č. 5G Poskytování zvýšené 
podpory partnerských 
institucí v období od 1. 3. 
2023 do 31. 3. 2023 15. 4. 2023 

Fakturační milník č. 6 Poskytování podpory 
úrovně L1 a technické, 
aplikační a metodické 
podpory úrovně L2 
systému e-Sbírka 
a e-Legislativa po dobu 

pilotního provozu 

 

30. 4. 2023 

Fakturační milník č. 7 Digitalizace 4G 

 
30. 6. 2023 

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

 



 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje 
Objednatel. 

5.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy. 

5.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto 

Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho 

uzavření. 

5.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na 

internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.   

5.5  Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.  

5.6  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Seznam víceprací a upřesnění zadání. 
 Příloha č. 2 – Technický popis plnění – Vybrané aspekty digitalizace datové báze 

projektu Projekt e-Sbírka a e Legislativa. 

 Příloha č. 3 – Sbírka 1918 - 2018 - výstup analýzy obsolence (příloha Přílohy č. 2). 
 Příloha č. 4 – Katalogový list – Zvýšená podpora partnerských institucí. 
 Příloha č. 5 – Katalogový list – L1 podpora pilotního provozu eSeL. 

 Příloha č. 6 – Katalogový list – L2 aplikační podpora pilotního provozu eSeL. 

 Příloha č. 7 – Katalogový list – L2 metodická podpora pilotního provozu eSeL. 

 Příloha č. 8 – Katalogový list – L2 technická podpora pilotního provozu eSeL. 

 Příloha č. 9 – Katalogový list – Poskytnutí ServiceDesk nástroje. 

 Příloha č. 10 – Katalogový list – Realizace ITSM procesů pro provoz eSeL. 

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Za Objednatele:  Za Dodavatele: 

   

 

   Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru 
strategického rozvoje a koordinace 

veřejné správy  

 

 

Asseco Central Europe, a.s. 

David Šindelář, prokurista 
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