
Odběratel - objednatel:
Ministerstvo dopravy

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

IČO: 66003008

DIČ: CZ66003008

B.Ú.: 22027001/0710

Dodavatel:
CENDIS, s.p.

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

Adresa dodání:
Ministerstvo dopravy

Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

nábřeží Ludvíka Svobody 12
110 15 - Praha 1
ČESKÁ REPUBLIKA

IČO: 00311391

DIČ: CZ00311391

Tel.:
Fax:
Email:

Datum vystavení: 09.09.2022

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii
objednávky!

Datum dodání: 30.11.2022 Měna: CZK

Fakturu zašlete objednateli, resp. Ministerstvu dopravy (dále jen "MD") na e-mail: posta@mdcr.cz nebo do DS: n75aau3
až po řádném splnění předmětu nákupní objednávky (dále též "NO"), pokud nestanovuje NO nebo smlouva jinak. Splatnost
faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na MD, pokud není níže v této NO stanoveno jinak.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy, číslo fakturované NO a přílohy uvedené
v NO. Kopii NO vždy přiložte k faktuře, pokud nestanovuje NO jinak. NO nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/
2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, přičemž dnem uveřejnění nabývá NO účinnosti, pokud není stanoveno jinak. Částka
faktury nesmí být vyšší, než je dodané plnění, resp. vyšší než částka uvedená v NO, proto ani haléřové částky na fakturách
nezaokrouhlujte nahoru. V případě, že doručená faktura vystavená dodavatelem nebude obsahovat stanovené náležitosti dle
této NO nebo uvedené údaje ve faktuře budou nesprávné nebo neúplné, je MD oprávněno ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit
dodavateli, aniž se tím dostane do prodlení s její úhradou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení bezvadné
faktury se všemi požadovanými náležitostmi MD. Dodavatel akceptací / plněním této NO souhlasí s podmínkami této NO.

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 poskytování odborných poradenských a
dalších služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č.
S-288-330/2019 (dále jen „Smlouva“) a na základě
písemného pokynu č. 930/2022/002/v6 ze dne 12.
srpna 2022  (dále jen „Písemný pokyn“) a nabídky
CENDIS_22_017_v2 ze dne 15.srpna 2022 (dále
též "Nabídka") u Vás objednáváme poskytnutí plnění
"Návrh budoucího možného řešení informačního
systému pro zpracování žádostí o povolení
knadměrné a nadrozměrné přepravě" (dále jen
„Návrh IS NADR“) tak jak je dále specifikován v
textu této objednávky. Zpracováním Návrhu IS
NADR není předjímáno pořízení konkrétní podoby
dlouhodobého majetku v podobě informačního
systému. Jedná se o vstupní analýzu, která má
zadavateli umožnit přijmout informované a
odpovědné rozhodnutí ohledně budoucího možného
pořízení dlouhodobého majetku.
Služby budou poskytovány ve lhůtách dle nabídky

1 * 946 220,0000 946 220,00
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Č. řádky Číslo položky
dod.

Popis položky dod. Množství MJ Cena za MJ Celková cena

CENDIS_22_017_v2 ze dne 15. srpna 2022
upřesněných termínově a věcně touto objednávkou.
Ustanovení uvedená v objednávce mají přednost
před Písemným pokynem i Nabídkou. Poskytovatel
se zavazuje využít veškeré své odborné know-how
a realizovat Návrh IS NADR na základě principů
obvyklé odborné praxe v souladu s touto
objednávkou.
Úhrada za poskytnuté plnění - cena za dodání
Návrhu IS NADR dle skutečně vykonaných a
prokázaných činností dle nabídky, maximálně však
782.000,- Kč bez DPH, tj. maximálně 946.220,- Kč
vč. DPH.
Poskytovatel předá plnění – tj. Návrh IS NADR k
formální akceptaci nejpozději do 30.11.2022.
Zodpovědná osoba Ing. Martin Janeček, tel.
225131656

Ceny jsou uvedeny s DPH.
Celková částka (CZK) 946 220,00

Číslo smlouvy: Za objednatele:
Ing. Martin Janeček ŘO 930

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:
930

Odbor liniových staveb a silničního
správního úřadu

Hotová Iveta

Tel.: 225131585

Fax:

Email: iveta.hotova@mdcr.cz

Vystavil:
Šedová Daniela

Akceptoval: dne: Podpis a razítko:
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Objednávka Návrhu IS NADR u s.p. CENDIS 

Hlavní pole / řádky objednávky: 

ŘÁDEK 1: 

V souladu s ustanovením odst. 2.7. Rámcové smlouvy o poskytování odborných poradenských a dalších 

služeb v resortu Ministerstva dopravy, ev. č. S-288-330/2019 (dále jen „Smlouva“) a na základě 

písemného pokynu č. 930/2022/002/v6 ze dne 12. srpna 2022  (dále jen „Písemný pokyn“) a nabídky 

CENDIS_22_017_v2 ze dne 15.srpna 2022 (dále též "Nabídka") u Vás objednáváme poskytnutí plnění 

"Návrh budoucího možného řešení informačního systému pro zpracování žádostí o povolení 

k nadměrné a nadrozměrné přepravě" (dále jen „Návrh IS NADR“) tak jak je dále specifikován v textu 

této objednávky. Zpracováním Návrhu IS NADR není předjímáno pořízení konkrétní podoby 

dlouhodobého majetku v podobě informačního systému. Jedná se o vstupní analýzu, která má 

zadavateli umožnit přijmout informované a odpovědné rozhodnutí ohledně budoucího možného 

pořízení dlouhodobého majetku. 

Služby budou poskytovány ve lhůtách dle nabídky CENDIS_22_017_v2 ze dne 15. srpna 2022 

upřesněných termínově a věcně touto objednávkou. Ustanovení uvedená v objednávce mají přednost 

před Písemným pokynem i Nabídkou. Poskytovatel se zavazuje využít veškeré své odborné know-how 

a realizovat Návrh IS NADR na základě principů obvyklé odborné praxe v souladu s touto objednávkou. 

Úhrada za poskytnuté plnění - cena za dodání Návrhu IS NADR dle skutečně vykonaných a prokázaných 

činností dle nabídky, maximálně však 782.000,- Kč bez DPH, tj. maximálně 946.220,- Kč vč. DPH. 

Poskytovatel předá plnění – tj. Návrh IS NADR k formální akceptaci nejpozději do 30.11.2022. 

Předmět plnění – Návrh IS NADR: 

Analýza problematických oblastí řešené agendy a návrh jejich možného řešení v rámci informačního 

systému pro zpracování žádostí a vydávání rozhodnutí o povolení k nadměrné a nadrozměrné 

přepravě, včetně řádného zohlednění všech oblastí definovaných v Písemném pokynu a Nabídce. 

Zajištění vyplnění návrhu formuláře Odboru hlavního architekta e-govermentu (OHA) k doporučené 

variantě Návrhu IS NADR a komunikace směřující k možnému vyzískání souhlasného stanoviska OHA 

k Návrhu IS NADR..  

V rámci Návrhu IS NADR bude analyzováno možné budoucí dointegrování platební brány zajišťované 

MD a zanalyzuje se umožnění bankovního převodu s využitím předdefinovaného QR kódu pro 

umožnění platby z elektronického bankovnictví, které QR platby podporuje. Analýzy zpracované 

v rámci Návrhu IS NADR vyhodnotí též možnost a vhodnost manuálního potvrzení úhrady poplatku 

oprávněným zaměstnancem MD. Tyto analyzované možnosti budou projednány1 s O410 (Odbor 

financí a ekonomiky) pro možnost přijetí potřebných doporučení. 

Návrh IS NADR vyhodnotí možnosti budoucího provázání na Registr silničních vozidel a EUCARIS, 

případně též na Systém elektronického mýta a navrhne možné a proveditelné způsoby jeho provedení 

s využitím principů ISSS přes webovou službu nebo jiným vhodným způsobem s cílem dosáhnout stavu, 

kdy Návrh IS NADR by po přiklonění se k této variantě umožnil po zadání registrační značky vozidla 

schopen vyzískat data o vozidle potřebná k podání žádosti z uvedených registrů přes webovou službu 

tak, aby se minimalizoval počet polí žádosti, které by bylo nutné vyplňovat ze strany žadatele ručně 

                                                           
1 Projednáním se rozumí jedna schůzka s daným odborem v maximálním rozsahu 2 hodin a zapracování 
připomínek z tohoto jednoho kola připomínkového řízení. 



(dodržení principu, kdy stát by neměl po občanech opakovaně žádat data, kterými sám disponuje). 

Tyto analyzované možnosti budou projednány1 s O150 (Odbor provozu silničních vozidel) pro možnost 

přijetí potřebných doporučení. 

Návrh IS NADR bude zohledňovat potřebu propojení do systému spisové služby Ministerstva dopravy 

(ESS GINIS) GINIS v případě že v rámci analýzy bude vyhodnoceno jako potřebný krok s ohledem na 

platnou legislativu – vyřešení možného vhodného způsobu předávání výstupů z budoucího IS NADR na 

vstup ESS GINIS takovým vhodným způsobem, aby dokumenty přijaté a vygenerované v rámci 

budoucího IS NADR mohly být paralelně zaevidovány do ESS GINIS. Analyzovaný návrh tohoto řešení 

musí eliminovat budoucí zásahy do ESS GINIS a musí být projednán1 s O420 (Odbor vnitřní správy) pro 

možnost přijetí potřebných doporučení. 

Hlavním výstupem plnění této objednávky je na základě provedených analýz doporučení pro 

nejvhodnější možné věcné vymezení budoucího návrhu řešení IS NADR  projednaného1 s věcně 

příslušnými odbory MD a umožňující přijetí informovaného rozhodnutí zadavatele o objednání vývoje 

samotného IS NADR. Relevantními odbory pro toto připomínkové řízení návrhu jsou mimo výše 

uvedených též O330 (Odbor ICT) a O810 (Odbor právní). 

Součástí Návrhu řešení IS NADR bude v rámci doporučované koncepční varianty řešení též rozpis 

činností a služeb („položkový rozpočet“) pro možné budoucí dodání IS NADR v doporučované variantě, 

vzešlé z výše uvedených analýz. Z položkového rozpočtu musí být současně zřejmé předpokládatelné 

měsíční výdaje Objednatele vč. DPH na příslušné rozpočtové položce dle vyhlášky ministerstva financí 

č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Poskytovatel při rozpočtovém zatřídění předpokládaných 

výdajů zohlední ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. 

Řízení projektových prací: 

Poskytovatel přijímá odpovědnost za řízení projektových prací. Práce budou řízeny v souladu s principy 

Projektové metodiky MD. Za účelem koordinace projektových prací mezi Poskytovatelem a 

Objednatelem bude ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců Poskytovatele a Objednatele. 

Poskytovatel jmenuje hlavní zodpovědnou osobu za plnění předmětu této objednávky. Tato pracovní 

skupina se bude po dobu realizace Návrhu IS NADR scházet minimálně ve 14-ti denním intervalu a bude 

projednávat postupně realizované kroky ve vývoji Návrhu IS NADR a plnění předmětu této objednávky.  

Zvláště pak je účelem této pracovní skupiny projednát1 s odborem 930 celkový rámec analýzy, včetně 

analyzovaných možných způsobů provazeb na Systém elektronického mýta, s odborem 410 

projednávat možné a vhodné řešení umožňující budoucí dointegraci platební brány ve vazbě na 

příjmový účet MD pro správní poplatky + příjem plateb provedených na základě QR kódu, s odborem 

150 projednávat analyzovaná řešení z hlediska napojení na Registr silničních vozidel a EUCARIS, s 

odborem 420 analyzovat možné vhodné na napojení výstupů budoucího IS NADR do spisové služby 

GINIS, s odborem 330 a 810 projednávat Návrh IS NADR za účelem posouzení celkového Návrhu IS 

NADR před případným přijetím rozhodnutí o objednání samotného vývoje budoucího IS NADR. 

Z každého jednání bude Poskytovatelem vyhotoven zápis. Poskytovatel poskytne jednotlivým určeným 

pracovníkům Objednatele potřebnou podporu formou osobních, telefonických či videokonferenčních 

nástrojů i mimo jednání pracovní skupiny.  

Objednatel má právo rozhodnout na základě jednání pracovní skupiny písemným záznamem o 

prodloužení termínu plnění z důvodů prodlení na jeho straně či na základě objektivních okolností na 

straně Poskytovatele. Takovéto prodloužení termínu plnění pak nemůže být přičítáno k tíži 

Poskytovatele, tj. objednateli nevzniká nárok na slevu ani nárok na uplatnění škody či újmy. 



Poskytovateli v takovém případě nevzniká nárok na navýšení ceny nerozhodne-li pracovní skupina 

jinak. 

Platební podmínky: 

Faktury bude Poskytovatel zasílat do datové schránky Objednatele nebo e-mailem na adresu 

posta@mdcr.cz. Jestliže bude faktura zasílána e-mailem, zašle Poskytovatel zprávu s fakturou v kopii 

též na e-mailovou adresu sekretariat.930@mdcr.cz. 

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení bezvadné faktury včetně akceptačního 

protokolu.  Akceptovat plnění této objednávky a platby bude ŘO 930 nebo jeho pověřený zástupce. 

Odstoupení od objednávky (smlouvy): 

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností, a tedy důvodem pro 

odstoupení od smlouvy, bude považováno, jestliže poskytovatel provádí dílo v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto objednávkou (a to nejen explicitně 

v textu vyjádřeným porušením, ale i porušením dalších povinností z této objednávky vyplývajících) a 

jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k 

tomu Objednatelem. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, bude-li s Poskytovatelem zahájeno 

insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Poskytovatele. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho 

doručení druhé ze smluvních stran. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z této objednávky, právo na náhradu 

škody tímto není dotčeno. 

Ostatní smluvní ujednání:  

Poskytovatel se zavazuje, že při zpracovávání Návrhu IS NADR bude dodržovat platné právní předpisy, 
zejména, nikoliv však výlučně, se Poskytovatel zavazuje, že budou vyhodnoceny požadavky zákona o 
informačních systémech veřejné správy, zákona o kybernetické bezpečnosti a zásady dle obecného 
nařízení GDPR. 
 
Poskytovatel se zavazuje zpracovat návrh IS NADR v souladu s Architektonickými principy MD a 
Bezpečnostní požadavky na aplikace. 
 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost pro umožnění zajištění vývoje samotného 
IS NADR a jeho uvedení do provozu dle doporučení zpracovaných v Návrhu IS NADR, jehož zpracování 
je předmětem této objednávky. 
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