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Prováděcí smlouva č. 4, č.j. PPR-37072-12/ČJ-2022-990656 

k Rámcové dohodě č.j. PPR-2001-68/ČJ-2020-990656 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 7 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Janem Kučerou, náměstkem ředitele pro vnější hranice ŘSCP 

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Sídlo:     Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČO:    28606582 

DIČ:    CZ28606582 

Zastoupená:   

                                         

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

č.ú.: 4312807389/0800 

 

Korespondenční adresa: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
Dolnoměcholupská 12/1418, 102 00 Praha 10 

 

Obchodní společnost zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4229 
 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na dodání Informačního 
systému vstup - výstup (IS-EES), včetně technické podpory a rozvoje ze dne 22. 1. 2021 (dále jen „Rámcová 
dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ) k veřejné zakázce s názvem „Eu-

INIS – ISF národní projekt EES - EUR 21A - Visa Authorities – ISF/13/01 z RD“. 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se 

specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“). 

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem 
definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 
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2. CENA 

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 3 924 000,00 Kč bez DPH, 4 748 040,00 Kč s 
DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy. 

2.2. Dodavatel je povinen vystavit platební doklad (tzv. fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu příslušného 
akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 28. 2. 2023. 

3.2. Místem plnění je: Bubenečská 20, Praha 6. 

3.3. Adresa Objednatele pro doručení daňového dokladu je: 

Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,  
Strojnická 27, poštovní schránka 62/ŘPVS, 170 89  Praha 7 

4. PUBLICITA PROJEKTU 

4.1.  Dodavatel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

4.2.  Dodavatel je povinen po dobu deseti let od ukončení projektu, nebo minimálně do konce roku 2033 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k realizaci předmětu zakázky za účelem ověřování plnění povinností 
vyplývajících z podmínek Národního programu Fond pro vnitřní bezpečnost, poskytovat požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru fondů EU  v 
oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu  a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky  k provedení kontroly, vztahující se 
k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen 

zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také subdodavatelé podílející 
se na této zakázce.  

 

4.3. Dodavatel je povinen označit fakturu názvem a registračním číslem projektu  „Národní projekt EES I 
– Implementace systému EES ISF/13/01“  

  

Požadované logo v černobílé a v barevné verzi:  

   
  

4.4. Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou 
projektů dle Příručky pro žadatele a příjemce v rámci národního programu a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost v platném znění. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito 
pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je 
Objednatel povinen o této skutečnosti Dodavatele bezodkladně informovat. 
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5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

5.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

5.4. Tato Smlouva je podepsána oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

5.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

 

 

 

Objednatel:      Dodavatel:           
                 

  

 

 

            

…………………..     ………………….. 
Ministerstvo vnitra – Česká republika   VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
plk. Mgr. Jan Kučera     

náměstek ředitele pro vnější hranice ŘSCP  

 

 

 

 
       …
       VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“ 
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Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“ 

 

Úpravy na straně CAP  MD  
Jedn. cena bez 

DPH  

Cena celkem bez 

DPH  

Cena celkem s 

DPH  

Projektová analýza  285 6 000 Kč 1 710 000 Kč 2 069 100 Kč 

Vývoj  140 6 000 Kč 840 000 Kč 1 016 400 Kč 

Vývoj - skripty  55 6 000 Kč 330 000 Kč 399 300 Kč 

Manuální funkční testování  40 6 000 Kč 240 000 Kč 290 400 Kč 

Dokumentace  32 6 000 Kč 192 000 Kč 232 320 Kč 

Deployment  32 6 000 Kč 192 000 Kč 232 320 Kč 

Projektové řízení  70 6 000 Kč 420 000 Kč 508 200 Kč 

Celkem  654 6 000 Kč 3 924 000 Kč 4 748 040 Kč 

 
 


