STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
18. schůze rady města dne: 15.10.2019
Bod pořadu jednání: 53/3
Zajištění shody spisové služby s NSESSS – úprava podmínek
Stručný obsah: Ministerstvo vnitra na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012
Sb., oznámením VMV č. 57/2017 (část II) zveřejnilo Národní standard pro elektronické systémy
spisové služby (NSESSS). Z důvodu zajištění shody spisové služby provozované statutárním
městem Liberec a NSESSS, byl dne 15. 8. 2018 na RM schválen projekt implementace NSESSS do
prostředí IS SML. S ohledem na průběh implementace a připravenost dodavatelů realizovat
v potřebné kvalitě tuto implementaci je nyní RM předkládán návrh na úpravu časového
harmonogramu, rozsahu věcného plnění a snížení celkové ceny.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů
Důvod předložení: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. DS201801449 ze dne 2. 10. 2018.
Zpracoval:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno s:

Ing. Martinem Čechem, tajemníkem
Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie
Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem Liberecké IS, a.s.

Předkládá:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. DS201801449 ze dne 2. 10. 2018 na zajištění shody
spisové služby provozované statutárním městem Liberec a národního standardu pro
elektronické systémy spisové služby (NSESSS), včetně integrace s dalšími agendami IS
SML, se společností Liberecká IS, a.s., IČ: 25450131, se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71
Liberec III, s cenou v maximální výši 932.400,- Kč bez DPH.
ukládá
1. zajistit realizaci shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec a národního
standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), včetně integrace s dalšími
agendami IS SML, dle předložené důvodové zprávy.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.03.2020

2. zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. DS201801449 ze dne 2. 10. 2018 na zajištění
shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec a národního standardu pro
elektronické systémy spisové služby (NSESSS), včetně integrace s dalšími agendami IS
SML, se společností Liberecká IS, a.s., IČ: 25450131, se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71
Liberec III, s cenou v maximální výši 932.400,- Kč bez DPH.
P: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů
T: 31.10.2019
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Důvodová zpráva
Ministerstvo vnitra na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., oznámením VMV
čá. 57/2017 (část II) zveřejnilo Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS).
NSESSS definuje povinné datové prvky (metadata), která musí spisová služba a další aplikační SW
exportovat v předepsaném schématu XML. Předepsaná schémata slouží ke komunikaci mezi spisovou
službou a okolními aplikačními SW a také k elektronickému předávání dat k dlouhodobému uložení
(Národní digitální archiv). Pomocí schémat XML bude docházet k výměně dat a dokumentů mezi
elektronickou spisovou službou a ostatními agendami IS SML (např. PROXIO, Registr živnostenského
podnikání, VITA, GINIS, apod.).
SML je povinno zajistit legislativní shodu spisové služby provozované městem (včetně dalších
provozovaných agend) a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Z důvodu zajištění shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec a NSESSS, byl dne
15. 8. 2018 na RM schválen projekt implementace NSESSS do prostředí IS SML.
Smlouva č. DS201801449 ze dne 2. 10. 2018 mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS, a.s. na
„Zajištění shody spisové služby provozované statutárním městem Liberec a národního standardu pro
elektronické systémy spisové služby“ obsahuje podrobný výčet všech činností k naplnění této
povinnosti.
S ohledem na aktuální průběh implementace a připravenost dodavatelů realizovat v potřebné kvalitě tuto
implementaci, je nyní RM předkládán návrh na úpravu časového harmonogramu, rozsahu věcného
plnění a snížení celkové ceny.
1.

Úprava časového harmonogramu
Důvodem návrhu na posun termínu do 31. 3. 2020 je opakovaná chybovost dodávaných řešení od
výrobců SW a tím výrazně vyšší potřeba testování ze strany LIS a SML. Snahou je minimalizovat
hrozbu nefungujících stěžejních aplikací v běžném provozu IS SML. Posun termínu nezpůsobí
žádné negativní dopady do chodu úřadu.

2.

Rozsah věcného plnění
Snížení rozsahu věcného plnění se výlučně týká pouze registru živnostenského podnikání.
Důvodem je nepřipravenost rozhraní aplikace RŽP ze strany ministerstva průmyslu a obchodu na
integraci se spisovou službou pověřeného úřadu v oblasti evidence živnostenského podnikání.

3.

Snížení celkové ceny
Z důvodu posunu termínu je navrhováno i snížení celkové ceny o 46.200,- Kč bez DPH.

Výše uvedené úpravy jsou zapracovány do dodatku č. 1, který je nedílnou součástí tohoto materiálu.

Přílohy:
Priloha_01_Dodatek_01
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Číslo smlouvy objednatele: DS201801449/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1/040

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.
se sídlem:

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem

IČO:

254 50 131

DIČ:

CZ25450131

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429
jako Zhotovitel na straně jedné
a
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem:

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

zastoupené:

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem

ve věci plnění smlouvy:

Ing. Zbyňkem Vavřinou, vedoucím odboru informatiky a řízení procesů

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4096302/0800

jako Objednatel na straně druhé
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je nové znění článku 1 bod. 1. 2. písmeno g) a článku 2 bod. 2. 2., bod 2. 3.
a přílohy č. 1

1.
1.2

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel pro Objednatele zajistí:
g. Zpracování harmonogramu nasazení integračních vazeb pro SW aplikace:
•

PROXIO

•

CITY WARE
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•

GINIS

•

VITA

•

EHS

•

MP MANAGER

•

EDA

•

i-Point

•

e-Spis

2.

www.libereckais.cz

CENA, TERMÍNY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.2

Za dílo specifikované v bodu 1.2 této Smlouvy se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit odměnu
932.400,- Kč bez DPH.

2.3

Termín pro předání kompletního díla a zahájení rutinního provozu je stanoven do 31. 3. 2020.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.2

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města dne 15. 10. 2019 usnesením č. … ………

3.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.4

Smluvní strany se tímto zavazují, že si vzájemně poskytnou veškerou součinnost a vyvinou maximální
možné úsilí potřebné k řádné realizaci a naplnění této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny
neprodleně si vzájemně sdělovat informace, které mohou mít vliv na plnění závazků vyplývajících z
této smlouvy.

3.5

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené budou posuzovány podle právních předpisů České
republiky, zejména podle ustanovení Občanského zákoníku.

3.6

Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků,
odsouhlasených oběma smluvními stranami. Návrhy dodatků je oprávněna předkládat každá ze
smluvních stran.

3.7

Smluvní strany se dohodly, že zápisy z jednání smluvních stran nejsou považovány za potvrzení o
uzavření a změně této smlouvy dle Občanského zákoníku v platném znění.

3.8

Smluvní strany se dohodly, že řešením veškerých případných sporů, jež by z této smlouvy anebo
v souvislosti s ní vznikly, bude pověřen příslušný obecný soud v místě sídla Zhotovitele.

3.9

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze
smluvních stran si ponechá jeden.

3.10

Každá ze smluvních stran je povinna uchovat originál smlouvy obsahující její podpis a předložit jej
v případě soudního jednání.

3.11

Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit veškerý obsah této smlouvy, budou-li o to požádány dle
zákona č. 106/99 Sb.

3.12

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního
města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

3.13

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
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3.14

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za
souhlas subjektu údajů.

3.15

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

3.16

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

3.17

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu
§ 2999 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

_________________________
statutární město Liberec

_____________________________
Liberecká IS, a.s.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

Ing. Jaroslav Bureš, MBA
statutární ředitel
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Příloha č. 1 - Výčet činností pro jednotlivé SW aplikace
Aplikace

Popis činností
a) Upgrade PROXIO na novou verzi,
b) Realizace testovací a produkční „migrace“ dat

PROXIO

CITY WARE

VITA

e-Spis

a) Analýza nasazení nového rozhraní dle NSESSS
b) Analýza, návrh a stanovení podmínek implementace funkcí
integrace v rámci NSESSS
c) Analýza datového propojení („migrace“ dat) PROXIO a ESSL a
příprava provedení „migrace“ dat
d) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, testování,
zvýšená podpora uživatelů při náběhu do produktivního provozu)

Úhrada
nákladů

Počet
hodin

Náklady SML
na realizaci

LIS

30

0

SML

180

288 800

a) Upgrade agend City Ware na novou verzi,
b) Realizace testovací a produkční „migrace“ dat
Poskytnutí modulové vazby rozhranní City Ware x NSESSS
a) Dodávka a převod licenčních práv (multilicence)
b) Konfigurace volání z aplikace VOLBY
c) Konfigurace volání z agend Sociální agenda
d) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, testování,
zvýšená podpora uživatelů při náběhu do produktivního provozu)
a) Upgrade agend VITA na novou verzi,
b) Realizace testovací a produkční „migrace“ dat

LIS

25

0

SML

130

165 000

LIS

25

0

a) Úprava modulu propojení do SSL - e-spis NSESSS (úprava
konektoru pro 105 licencí)
b) Rozšíření počtu licencí + 35 (propojení s e-spis)
c) Konfigurace integrace v produkčním prostředí
d) Zřízení stálého testovacího prostředí pro SW VITA (HW +
uložiště)
e) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora
uživatelů)

SML

80

138 000

LIS

70

0

a) Analýzu stavu stávající integrace.
b) Konfigurace spisové služby pro komunikaci s ISSD (informační
systém spravující dokumenty) dle konfiguračního dotazníku
vyplněného zákazníkem.
c) Ověření komunikace mezi ICZ e-spis® a ISSD.
d) Zaslání testovacích dávek do ISSD.
e) Nastavení notifikací o dávkách na rozhraní
f) Upgrade spisové služby na novou verzi
g) Provedení testovací a produkční „migrace“ dat
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a) Integrace a konfigurace agend a prostředí (ISSD):
- IS Vita SW – produkční prostředí,
- IS Vita SW – testovací prostředí,
- Registr živnostenského podnikání (RŽP) – testovací prostředí,
- Registr živnostenského podnikání (RŽP) – produkční prostředí,
- SW PROXIO – produkční prostředí,
- SW PROXIO – testovací prostředí,
- GINIS – produkční prostředí,
- GINIS – testovací prostředí,
- Volební agenda, sociální agenda – produkční prostředí,
- Volební agenda, sociální agenda – testovací prostředí,
- MP Manager – produkční prostředí,
- MP Manager – testovací prostředí,
- EHS – produkční prostředí,
- EHS – testovací prostředí.
- I-point - produkční prostředí,b) Podpora spuštění produkčního
provozu (ověření, podpora uživatelů)

SML

80

151 600

SML

15

25 000

LIS

10

0

SML

30

37 000

LIS

15

0

SML

50

71 000

LIS

15

0

SML

45

56 000

a) Upgrade agend EDA na novou verzi
b) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora
uživatelů)

LIS

10

0

a) Upgrade agendy I Point na novou verzi
b) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora
uživatelů)

LIS

10

0

Systémové úpravy DB ORACLE (rozdělení schémat v DB Oracle),
jako nutná podmínka pro nasazení nové spisové služby v rámci
NSESSS
a) Upgrade EHS na novou verzi,
b) Realizace testovací a produkční „migrace“ dat
c) Úpravy rozhraní aplikace EHS
EHS
Implementace rozhraní dle NSESSS
evidence
a) Implementace nové verze EHS
hřbitovní správy b) "Migrace" dat
c) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření,
testování,zvýšená podpora uživatelů při náběhu do produktivního
provozu),
a) Upgrade ekonomického systému na novou verzi,
b) Realizace testovací a produkční „migrace“ dat
a) Analýza komplexního nasazení na MML, metodika
b) Úpravy stávajícího rozhraní XRG - programování
GINIS
c) Konfigurace systému, testování
d) Školení až 4 klíčových uživatelů/správců
e) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora
uživatelů)

MP Manager

EDA
evidence dopravních
agend

I Point

a) Upgrade IS MP Manager na novou verzi,
b) Realizace testovací a produkční „migrace“ dat
c) Úpravy metod WS pro nové rozhraní
a) Implementace nové verze
b) Napojení na testovací rozhraní
c) Napojení na ostré rozhraní
d) Podpora spuštění produkčního provozu (ověření, podpora
uživatelů)

CELKEM bez DPH

932 400
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