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Smlouva o update EPD 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)  
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Smluvní strany: 
  

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 
IČO:   00022985 
jednající: Ing. Václavem Jelenem, ředitelem odboru informatiky a statistiky 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
(dále jen „MŠMT“) 
 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

„5P“, s.r.o.  
se sídlem:   Ruská 707/74, 101 00 Praha 10  
IČO:    61251844 
DIČ:    CZ61251844 
bankovní spojení: 
číslo účtu:   
zastoupená:  Ing. Petrem Pavoučkem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29183   
(dále jen „Dodavatel“) 

 
 

(společně dále také „Strany“) 
 
 

 
 
 
 
 
Příloha: Formulář k prokázání souladu eSSL s NSESS 
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PREAMBULE 

(A) Objednatel v současné době využívá elektronický systém spisové služby (dále jen „eSSL“) EPD 
(Evidence Pohybu Dokumentů), (dále jen „IS EPD“) vytvořený Dodavatelem.  

(B) IS EPD byl vytvořen k vedení evidence dokumentů přijatých, nebo vzniklých činností úřadu, 
sledování pohybu dokumentů, sledování lhůt pro úkoly z těchto dokumentů plynoucích včetně 
jejich plnění a k evidenci dokumentů odeslaných z úřadu MŠMT. 

(C) Licenční podmínky ve vztahu k IS EPD jsou upraveny tak, že dne 29.5.2021 uzavřely strany 
Licenční smlouvu IS EPD, zveřejněnou dne 1.6.2022 v Registru smluv, kterou Dodavatel poskytl 
Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví (dále jen „Licence“) k IS 
EPD v neomezeném rozsahu a všem způsobům užití, a to v původní podobě i jiným autorem 
zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem 
či prvky. 

(D) IS EPD je nutno následně udržovat a rozvíjet. Aktuální stav implementace IS EPD je 
nevyhovující, protože neodpovídá všem požadavkům platné národní a mezinárodní (EU) 
legislativy.  

(E) Strany mají zájem na splnění legislativní povinnosti MŠMT coby orgánu veřejné moci a rovněž 
na naplnění nutné podmínky pro plnění strategických cílů rozvoje úřadu a pro efektivní a účelné 
budování a správu informačních systémů veřejné správy na MŠMT (oblast eGovernmentu). 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Služby, které se Dodavatel touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli, budou zahrnovat: 

a) dodání software splňujícího požadavky definované Národním standardem pro elektronické 
systémy spisové služby, jeho instalaci a konfiguraci na hardwarovém vybavení Objednatele 
(např. Typový spis, Tvorba transakčního protokolu, Vytváření SIP balíčků apod.), 

b) vývoj úprav software a jeho rozhraní na další systémy Objednatele, 
c) součinnost s Objednatelem a třetími stranami při vytváření rozhraní software na informační 

systémy Objednatele (např. zajištění integrace na e-EDU, napojení na Czechpoint Office 
a Základní registry apod.), 

d) instalace úprav software a instalace a konfigurace rozhraní software na další systémy 
Objednatele, 

e) technická pomoc a konzultace poskytované Objednateli při testování software a jeho rozhraní, 
f) zajištění Jmenného rejstříku dle zákonných požadavků, jako součást eSSL, 
g) zpracování příchozích a odchozích emailů/dokumentů z libovolného počtu schránek/adres, 

h) zajištění bezpečnostních kategorií pro práci s dokumenty v eSSL  
i) zajištění vytváření autorizovaných konverzí přímo v eSSL (podle §69a zákona o archivnictví 

a spisové službě) 
j) zajištění vytvoření SIP balíčků pro dokončení tzv. spisové rozluky mezi MŠMT a NSA, 



2 
 

k) pohotovost, které lze hlásit problémy při provozu software a která v reakci na hlášení podnikne 
kroky vedoucí k řešení problému, 

l) identifikaci, diagnostiku a řešení závad software i provozních závad a problémů zjištěných při 
provozu software, které nebyly způsobeny vadou vlastního software, 

m) konzultace Dodavané pracovníkům MŠMT po telefonu a e-mailem, 
n) konzultace při úpravách navazujících systémů, 
o) poradenský servis a podporu při dohledávání a odstraňování následků chybných postupů 

uživatele (chybná obsluha software apod.), 
p) zaškolování uživatelů a správců software, 
q) úpravy a rozšíření software vyplývající ze změn legislativy, 
r) dokumentaci a zdrojové kódy k eSSL. 

2. TERMÍNY PLNĚNÍ A PŘEJÍMACÍ POSTUPY 
2.1. Klíčové termíny jsou definovány následovně: 

a) do 10 dnů od data účinnosti Smlouvy se Dodavatel zavazuje instalovat požadovaný software 
do provozu testovacího prostředí jako aplikace pro zpracování datových zpráv přijímaných 
a odesílaných prostřednictvím „testovací“ datové schránky MŠMT včetně funkcionality 
zahrnující možnost distribuce přijatých datových zpráv prostřednictvím eSSL na jednotlivé 
spisové uzly, 

b) do 15 dnů od data účinnosti Smlouvy se Dodavatel zavazuje uspořádat školení pro vybrané 
zaměstnance sekretariátů odborů, oddělení archivní a spisové služby a odboru informatiky 
a statistiky,  

c) do 30 dnů od data účinnosti Smlouvy se Dodavatel zavazuje instalovat požadovaný software 
do produkčního prostředí jako aplikace pro zpracování datových zpráv přijímaných 
a odesílaných prostřednictvím datové schránky MŠMT včetně funkcionality zahrnující 
možnost distribuce přijatých datových zpráv prostřednictvím eSSL na jednotlivé spisové uzly, 

d) do 30 dnů od data účinnosti Smlouvy se Dodavatel zavazuje propojit eSSL se systémy 
Czechpoint office a Základními registry, 

e) do 7 dnů od splnění povinnosti dle písm. a) tohoto ustanovení se Dodavatel zavazuje připravit 
ze strany eSSL integraci mezi eSSL a IS e-EDU-I. v testovacím prostředí, které bude po 
akceptaci realizováno v produkčním prostředí,  

f) do 31.10.2022 se Dodavatel zavazuje vytvořit validní zkušební SIP balíček a spolupracovat na 
kontrole naplnění NSESSS.  

2.2. Předání software dle rozsahu odst. 2.1. písm. a) provede Dodavatel tak, že software nainstaluje 
v testovacím prostředí Objednatele k provedení testů, nakonfiguruje ho pro zpracování 
datových zpráv a deklaruje, že software splňuje požadavky na integraci s ISDS. Obě smluvní 
strany potvrdí předání písemným zápisem – předávacím protokolem 

2.3. Dodavatel provede vzorové školení uživatelů dle rozsahu odst. 2.1. písm. b). Obě smluvní 
strany potvrdí realizaci písemným zápisem a seznamem účastníků školení. 
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2.4. Dodavatel před instalací softwaru do produkčního prostředí provede vyhodnocení zkušebního 
provozu a předá zprávu Objednateli. Obě smluvní strany potvrdí předání písemným zápisem – 
předávacím protokolem 

2.5. Předání upraveného software k termínu dle odst. 2.1. písm. c) provede Dodavatel tak, že 
software nainstaluje v produkčním prostředí Objednatele. K tomuto softwaru předá veškerou 
dokumentaci a zdrojové kódy. Obě smluvní strany potvrdí předání písemným zápisem – 
předávacím protokolem. 

2.6. Dodavatel provede za součinnosti Objednatele integraci eSSL na Czechpoint office a Základní 
registry. Ověření funkčnosti integrace se provede autorizovanou konverzí z mocí úřední přímo 
v eSSL a ztotožnění v základních registrech. Obě smluvní strany potvrdí předání písemným 
zápisem – předávacím protokolem. 

2.7. Dodavatel bude poskytovat Objednateli a třetí straně komplexní součinnost pro integraci eSSL 
a e-EDU-I v testovacím prostředí, která musí být funkční nejpozději do 7 dnů od splnění 
povinnosti dle odst. 2.1. písm. a). Po akceptaci bude tato integrace provedena v produkčním 
prostředí. Obě smluvní strany potvrdí provedení úspěšné integrace písemným zápisem – 
předávacím protokolem. 

2.8. Dodavatel poskytne Objednateli dle odst. 2.1. písm. f) komplexní součinnost pro kontrolu 
eSSLv NSESSS a vytvoření validního SIP balíčku z elektronických dokumentů obsažených 
v eSSL, který bude akceptován validátorem na stránkách Národního archivu. 

2.9. Počínaje datem potvrzení předání dle bodu 2.1. písm. a), c), d), e) začíná běžet akceptační lhůta 
v délce deseti (10) kalendářních dnů. V akceptační lhůtě provede Objednatel za součinnosti 
Dodavatele otestování předaného software nebo provedených integrací. Do uplynutí akceptační 
lhůty může Objednatel plnění dle bodu 2.1. písm. a) smlouvy odmítnout, pokud se prokáže jeho 
zásadní nesoulad s požadavky dle bodu 1.1. a 2.1. 

2.10. Podmínkou pro akceptaci software předávaného jako součást plnění dle bodů 2.1. písm. a), c), 
d), e) je, že předávaný software nevykazuje chybu typu A a vykazuje nejvýše dvě (2) chyby 
typu B a nejvýše deset (10) chyb typu C dle bodu 3.3. Součástí akceptačního protokolu bude 
výčet chyb nebránících akceptaci spolu s termíny dohodnutými smluvními stranami pro jejich 
odstranění. 

2.11. Rozhodnutí o odmítnutí bude mít písemnou formu a bude doručeno v akceptační lhůtě 
Dodavateli. Neobdrží-li Dodavatel v akceptační lhůtě písemné vyrozumění Objednatele 
o odmítnutí, je Objednatel povinen podepsat ke dni uplynutí akceptační lhůty akceptační 
protokol s rozhodnutím ve významu „akceptováno“. 

2.12. Počínaje datem doručení písemného vyrozumění Objednatele o odmítnutí dle bodu 2.11. začíná 
běžet opravná lhůta v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů. Jestliže během opravné lhůty 
Dodavatel odstraní vady plnění, které byly důvodem odmítnutí, a prokáže tuto skutečnost 
Objednateli, je Objednatel povinen podepsat akceptační protokol. Marné uplynutí opravné 
lhůty se považuje za porušení této Smlouvy podstatným způsobem. 

2.13. Termíny řešení vad jsou uvedeny v čl. 3. Smlouvy. 
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3. VADY SOFTWARE A JEJICH ŘEŠENÍ 
3.1. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí: 

a) nedostatek vlastností software nebo jeho rozhraní na další systémy Objednatele oproti 
vlastnostem uvedeným v bodu 1 a 2.  

b) nedostatek vlastností software nebo jeho rozhraní na další systémy Objednatele způsobující 
ohrožení dostupnosti nebo zabezpečení dat zpracovávaných v software nebo jeho rozhraními, 

c) nedostatek úprav nebo rozšíření software provedených dle této Smlouvy oproti specifikaci 
těchto úprav nebo rozšíření odsouhlasené mezi Objednatelem a Dodavatelem,  

d) neschopnost software zpracovat běžnou provozní zátěž na vybavení Objednatele odpovídajícím 
specifikaci odsouhlasené mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

3.2. Oznámení vady musí vždy obsahovat: 
a) datum zjištění vady, 
b) jméno modulu software a číslo jeho verze, je-li Objednateli známo, 
c) slovní popis vady, 
d) znění prvního chybového hlášení (pokud existuje) a případných dalších, 
e) popis činnosti uživatele, která předcházela zjištění vady, 
f) snímek obrazovky software v okamžiku zjištění vady, je-li jej možné pořídit. 

Pokud jsou Objednateli známy, sdělí zároveň tyto další informace: 
g) je-li chyba reprodukovatelná, popis postupu, jak chybu vyvolat a výpis chybového logu, 
h) zda se chyba projevuje např. jen jednomu uživateli, 
i) zda chyba závisí na použitém PC, 
j) případné další okolnosti zjištění chyby, např. výpadek sítě apod. 

3.3. Pro potřeby této Smlouvy se vady software rozdělují do následujících typů: 
a) vada blokuje práci (software nebo jeho modul nejde například vůbec spustit), 
b) vada znemožňuje informační podporu hlavních procesů Objednatele, 
c) vada znesnadňuje práci, lze však obejít (např. za cenu výrazného navýšení režie Objednatele) 

poté, co Dodavatel doporučí nebo aplikuje náhradní řešení, 
d) vada znepříjemňuje práci, lze však snadno obejít, 
e) ostatní vady (přejmenování položek apod.). 

3.4. Dodavatel při oznámení o vzniku závady kteréhokoli z uvedených typů, specifikované dle bodu 
3.2., při provozu software, zahájí bezodkladně práce na řešení této vady, a to nejpozději: 

a) pokud jde o vadu typu A nebo B do dvou (2) pracovních hodin od okamžiku oznámení vady, 
přičemž pracovní dobou se pro účely této Smlouvy rozumí doba od 8:00 do 17:00 hodin 
v pracovní dny. 

b) pokud jde o vadu typu C do jednoho (1) pracovního dne od okamžiku oznámení vady, 
c) pokud jde o vadu typu D nebo E do tří (3) pracovních dnů od okamžiku oznámení vady. 

3.5. V případě oznámení vady dle bodu 3.2. je Dodavatel povinen: 
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a) pokud jde o vadu typu A, provést odstranění vady tak, že dodá zdokonalenou verzi jím 
dodaného software, v níž bude daná vada odstraněna, a to do čtyř (4) pracovních hodin od 
okamžiku oznámení vady, 

b) pokud jde o vadu typu B, provést odstranění vady tak, že dodá zdokonalenou verzi jím 
dodaného software, v níž bude daná vada odstraněna, a to do jednoho (1) pracovního dne od 
okamžiku oznámení vady, 

c) pokud jde o vadu typu C, provést odstranění vady tak, že dodá zdokonalenou verzi jím 
dodaného software, v níž bude daná vada odstraněna, a to do tří (3) pracovních dnů od 
okamžiku oznámení vady, 

d) pokud jde o vadu typu D nebo E, podat Objednateli bezodkladně, nejdéle však do pěti (5) 
pracovních dnů, návrh způsobu a termínu odstranění vady i jejích negativních dopadů na provoz 
software a do tohoto termínu pak dodat zdokonalenou verzi software, v níž bude daná vada 
odstraněna. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Cena plnění činí 1.980.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 415.800,- Kč, celková cena 

včetně DPH činí 2.395.800,- Kč.  

4.2. Cena uvedená v čl. 4.1 je pevně stanovena po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy 
a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému a včasnému poskytnutí plnění 
Dodavatele. Cena za poskytnutí plnění bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná.  

4.3. Objednatel se zavazuje cenu za poskytnutí plnění dle článku 1. této Smlouvy zaplatit na základě 
daňového dokladu (faktury) vystaveného Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 
po převzetí plnění Objednatelem. Akceptace plnění bude potvrzena podpisem písemného 
zápisu – předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

4.4. Objednatel neposkytuje zálohy na poskytování plnění. Splatnost daňového dokladu (faktury) 
činí třicet (30) dní ode dne jejího doručení Objednateli. Pro faktury doručené mezi 12. 
prosincem a 12. únorem následujícího roku činí splatnost šedesát (60) dnů. 

4.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu ve 
smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mj. tyto 
náležitosti: den splatnosti daňového dokladu (faktury), číslo Smlouvy Objednatele, IČO 
Objednatele, IČO a DIČ Dodavatele, označení banky a číslo účtu Dodavatele, údaj o vedení 
Dodavatele v příslušném obchodním rejstříku. Přílohou faktury musí být předávací protokol 
dle čl. 4.3. 

4.6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat stanovené náležitosti nebo přílohy nebo v něm 
nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě splatnosti Dodavateli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začne nová 
lhůta splatnosti běžet doručením opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli. 
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4.7. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku za Dodavatelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce 
Dodavatele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

4.8. Cena plnění bude uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele, přičemž za okamžik 
uhrazení daňového dokladu (faktury) se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka 
odepsána z účtu Objednatele.  

4.9. V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato 
Smluvní strana oprávněna účtovat druhé Smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši 
počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5. SANKCE 
5.1. V případě, že Dodavatel nesplní některý z klíčových termínů dle bodu 2.1. a) až f) z důvodů 

ležících na straně Dodavatele (tj. v případě, kdy část plnění nebyla předána nebo byla 
Objednatelem odmítnuta), je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1,0 % 
z celkové ceny, a to za každý i započatý kalendářní den uplynuvší mezi příslušným termínem 
a dnem akceptace příslušné části plnění nebo dnem odstoupení Objednatele od Smlouvy. 
V případě, že k nesplnění termínu došlo z důvodu odmítnutí části plnění Objednatelem, se do 
doby rozhodné pro výpočet sankce nezapočítávají dny, kdy probíhalo testování nebo 
posuzování dodané části plnění na straně Objednatele.  

5.2. Jestliže se po uvedení software do provozu dle bodu 2.1. písm. a), c), d), e) nebo po uvedení 
upraveného softwaru do provozu po jeho akceptaci projeví vady v plnění Dodavatele, které 
nebyly zjištěny testováním v příslušné akceptační lhůtě a pro které bude nutno provoz software 
přerušit nebo přestat používat funkce software, jejichž vytvoření je součástí plnění dle této 
Smlouvy, a jestliže Dodavatel nebude schopen tyto vady odstranit ve lhůtě čtrnácti (14) 
kalendářních dnů tak, aby mohl být provoz software plně obnoven, je Objednatel oprávněn 
účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny, která se dále navyšuje 
o 0,25 % z celkové ceny za každý i započatý kalendářní den, který uplyne od skončení uvedené 
lhůty do dodání takové verze software, v níž budou vady odstraněny, nebo do dne odstoupení 
Objednatele od Smlouvy. 

5.3. Nepostupuje-li Dodavatel v souladu s ustanoveními bodů 3.4. až 3.5., je Objednatel oprávněn 
účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1,0 % z celkové ceny za každý i započatý 
kalendářní den prodlení proti termínu dle bodu 3.5. Pokud Dodavatel překročí termín dle bodu 
3.5., o více než třicet (30) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli 
dodatečnou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých). 

5.4. Uplatní-li Objednatel svá práva bude smluvní pokutu fakturovat Dodavateli s lhůtou splatnosti 
třicet (30) dnů. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1. Strany prohlašují a zaručují, že: 

a) jsou oprávněny Smlouvu uzavřít; 
b) nebude uzavřením Smlouvy porušen jakýkoli jiný závazek příslušné Strany; 
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c) neexistuje žádná skutečnost, která by jakýmkoli způsobem omezovala řádné splnění závazků 
uvedených ve Smlouvě. 

Pokud se kterékoliv z prohlášení nebo záruk Stran ukáže jako nepravdivé, nepřesné, neúplné 
a/nebo zavádějící, příslušná Strana bude o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 
druhou Stranu. Strany se v takovém případě zavazují do deseti (10) dní ode dne doručení tohoto 
písemného oznámení podniknout veškeré nezbytné kroky v takovém rozsahu, aby došlo 
k uvedení faktického stavu do souladu s prohlášeními a zárukami dle tohoto článku Smlouvy. 

6.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo 
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
Smlouvy. Strany se zavazují nahradit do čtrnácti (14) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 
Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, 
vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 
uzavřít novou Smlouvu. 

6.3. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u příslušného soudu České republiky. 

6.4. Jakékoliv změny Smlouvy musí být učiněny písemně formou číslovaných dodatků s podpisy 
na jedné listině. 

6.5. Tato Smlouva je uzavírána elektronicky. 

6.6. Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text včetně případných dodatků 
budou v plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, dle ZZVZ na profilu 
Objednatele, případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového 
omezení. 

6.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní 
v registru smluv. 

NA DŮKAZ TOHO, že Strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné 
a vážné vůle prosté tísně, a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. 
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