
 

Žadatel: 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
datová schránka: XXX 
elektronická adresa: XXX 

 
V Praze dne 14. 4. 2022 

        Č.j.: STC/005447/ÚSGŘ/2022 
Evidenční číslo: 029/PRU/2022 

        Počet listů: 2 
        Počet příloh: 2 

 
I. 

 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ  

110 00, IČO 00001279 (dále jen „STC“), dne 31. 3. 2022 obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

týkající se Smlouvy poskytnutí, implementaci a podpoře HR Systému, uzavřené mezi STC jako 

objednatelem a společností OKsystem a.s. jako poskytovatelem, uveřejněné v registru smluv zde 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14403968 (dále jen „Smlouva“)  
 

 

II. 

 

Úvodem si dovolujeme podotknout, že ve Vaší žádosti o poskytnutí informací je odkazováno na 

neexistující ustanovení čl. 9.5 Smlouvy (tento typ číslování Smlouva vůbec neobsahuje; čl. IX odst. 5 

Smlouvy se týká smluvní pokuty za pozdní odstranění záručních vad). Nicméně vzhledem k tomu, že 

předání zdrojových kódů Smlouva upravuje, poskytujeme k Vaší žádosti následující informace: 

 

1. Informace o tom, zda dodavatel předal objednateli kompletní zdrojový kód HR systému a další 

podklady (např. datový model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě a úpravám všech 

částí včetně dokumentace? 

 

Dodavatel předal objednateli zdrojové kódy a další podklady požadované Smlouvou, tj. „kompletní 

aktuální dokumentaci a zdrojové kódy HR systému (pokud to použitá technologie umožňuje) 

včetně migračních skriptů, na mapování dat pro migraci ze stávajícího systému PowerKey a 

Datacentrum do dodávaného HR systému, importní skripty pro tuto migraci a exportní skripty pro 

případný export dat z dodávaného HR systému do následného systému.“ 

 

2. Písemný a podepsaný předávací protokol dle čl. 6 smlouvy. 

 

Zasíláme sken požadovaných Předávacích protokolů. Z důvodu ochrany osobních údajů byly 

anonymizovány osobní údaje osob podepisujících Předávací protokoly, včetně podpisů.  

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14403968


 
 
 
 
 
 
 
            

 
podepsaný Předávací protokol za Fázi I – příloha č. 1 

 

podepsaný Předávací protokol za Fázi II – příloha č. 2. 

 

3. Informace, zda, jakým způsobem a s jakým výsledkem objednatel ověřil, že je předaný zdrojový 

kód kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření 

funkcionality, tudíž že jeho držení objednatelem opravdu vede k odstranění vendor-lock-in stavu? 

 

V rozsahu předaných zdrojových kódů nebylo technicky možné provést kompilaci, instalaci, 

spuštění a ověření funkcionality systému jakožto celku.  

 

4. Informace o tom, zda dodavatel poskytl zdrojový kód i k jeho vlastnímu aplikačnímu software, nikoliv 

pouze k upravovaným či na zakázku programovaným součástem? 

 

Viz odpověď na otázku 1. 

 

 

Poskytované informace budou v souladu s Vaší žádostí zaslány prostřednictvím datové zprávy  

a e-mailem. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

……………………………………………..  

Bc. Lenka Skabrouthová 

vedoucí zaměstnaneckého útvaru    

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik   

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – podepsaný Předávací protokol za Fázi I 
Příloha č. 2 – podepsaný Předávací protokol za Fázi II 



Příloha č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí, implementaci a podpoře HR systému č. 010/OS/2020

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
sé šídlerti Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika 
zapsaný v óbchodhím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl ALX, vlóžka-296
zastoupený:, Tomášem Hébelkou MSc, generálním ředitelem 
IČO; 000Ö1279
DIČ: CŽÓ0001279

Poskytovatel: OKsystem a.s.
se sídlem Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městskýrn soud_em v Praze, oddíl B, 
vložka 20326
zastoupený; In.g. Vítězslavem Clm|em, místopředsedou:představenstv.a 
IČO:: '27373665
DIČ:^ GZ27373665

Objednatel:

a) tímto v souladu či. IV ódst: 6 Smlouvy o poskytnutí, implérhenťaci. a podpoře HR systému č; 
010/OS/2020 (dále jen „smioüva“) potvrzuje předání a převzetí Přédimplementační ahajýzý 
a Fáze l: Implementace: db testovacího prostředí agendy Mzdy a Docházka v předávacím 
řízení;

b) prohlašuje, že Předimplementační analýza a Fáze I: Implementace do testovacího prostředí 
agendy Mzdy a Docházka je dokončená, má vlastnosti stanovené smlouvou, je plně.funkční 
a-způsobilá pro použití.ke,smluvenému účelu, odpovídá sjednaným funkčním požadavkům a 
parametrům uvedeným ve smlouvě a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků

c) prohlašuje, že

- poskytovatel dodal aktualizovanou dokumentaci;

- poskytovatel poskytl hromadnou licenci (tzv, multilicenci) pro správný a. bezproblémový 
provoz HR systému, resp, jeho částí nebo Fází, která odpovídá licenčnírn ujednáním dle 
ČI. VIN této smlouvy:

- poskytovatel předal v elektronické podobě elektronicky čitelné a kornpletní zdrpjové^kódy 
oddělitelných, na základě požadavků objednatele vytvořených částí HR systému 
(aplikace běží na aplikačním serveru STC),. ke které mají zástupci IT přístup a další 
podklady (např, datový model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě 
a úpravám všech částí včetně dokumentace;



Příloha č: 5 ke Smlouvě:o;poskytnutí, implementaci-a podpore Hf?,systému č. 0.1Ö/OS/2Ö2Ö 

Ppskytpvate];

a) zaručuje,- že Fáze I: Implementace do testovacíhp prostředí agendy Mzdy a Docházka je 
dokončená,- má vlastnosti :sťanove.né smlouvou, je plně funkční a způsobilá pro použjtí ke- 
smluvenému účelu, odpovídá sjednaným funkčním požadavkům a pararnetrům uvedeným 
ve srniouyě a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků

Tento protokol je vyhotoven ye dvou stejnopisech a podepsán zmocněnci projednání věcná a 
technická obou smluvních stran.

V Praze dne 31.8.2021 V Praze dne 31.8,2021

Za objednatelé: Za poskyto

jméno
funkce



Příloha č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí, implementaci a podpoře HR systému č, 010/OS/2020

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel:

Poskytovatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
se sídlem Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Praha 1, Česká republika 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl ALX, vložka 296
zastoupený: Tomášem Hebelkou MSc., generálním ředitelem 
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279

OKsystem a.s.
se sídlem Na Pankráci 125,140 21 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 20326
zastoupený: Ing. Vítězslavem Cimlem, místopředsedou představenstva 
IČO: 27373665
DIČ: GZ27373665

Objednatel:

a) tímto v souladu čl. IV odst. 6 Smlouvy o poskytnutí, implementaci a podpoře HR systému č, 
010/OS/2020 (dále jen „smlouva“) potvrzuje předání a převzetí Fáze II v předávacím řízení;

b) prohlašuje, že Fáze II je dokončená, má vlastnosti stanovené smlouvou, je plně funkční a 
způsobilá pro použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednaným funkčním požadavkům a 
parametrům uvedeným ve smlouvě a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků

c) prohlašuje, že

- poskytovatel dodal aktualizovanou dokumentaci;

- poskytovatel poskytl hromadnou licenci (tzv. multilicenci) pro správný a bezproblémový 
provoz HR systému, resp, jeho částí nebo Fází, která odpovídá licenčním ujednáním dle 
čl. Vlil této smlouvy;

- poskytovatel předal v elektronické podobě elektronicky čitelné a kompletní zdrojové kódy 
oddělitelných, na základě požadavků objednatele vytvořených částí HR systému (formou 
instalace systému na aplikačním serveru STC s přístupem pro zaměstnance STC) a 
další podklady (např. datový model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě 
a úpravám všech částí včetně dokumentace;

Poskytovatel:

a) zaručuje, že Fáze II je dokončená, má vlastnosti stanovené smlouvou, je plně funkční a 
způsobilá pro použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednaným funkčním požadavkům a 
parametrům uvedeným ve smlouvě a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků

Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech a podepsán zmocněnci pro jednání věcná a 
technická obou smluvních stran.



Příloha č. 5 ke Smlouvě o poskytnuti, implementaci a podpoře HR systému č. 010/OS/2020

V Praze dne V Praze dne 31.8.2021

Za objednatele: Za poskytol

jméno
funkce

jméno
funkce
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