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DODATEKč.2
ke Smlouvě o poskytnutí, implementaci a podpoře softwarového řešení pro řízení lidských

zdrojů v České národní bance
uzavřené mezi

Českou národní bankou
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
zastoupenou: Ing. Vladimírem Mojžíškem, ředitelem sekce informatiky

a
Ing.
IČO: 48136450
DIČ : CZ48136450

Zdeňkem

Viriusem,

ředite l em

sekce správní

(dále jen „objednatel")
a

DATA CENTRUM systems & consulting, a.s.
Písnická 30/13
142 00 Praha 4
zastoupenou: Ing. Kamilem Ryšavým, předsedou představenstva
IČO : 2563 172 1
DIČ: CZ25631721
Zapsanou v obchodním rej s třfku u Městského soudu v Praze, oddílu B ve vložce 5092.
(dále jen „poskytovatel")
Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 9. dubna 2015 Smlouvu o poskytnutí, implementaci a
podpoře softwarového řešení pro řízení lidských zdrojů (dále jen „smlouva"). Během
realizace díla byly identifikovány požadavky objednatele na úpravu a doplnění některých
funkčních požadavků na informační systém. Smluvní su·any se dohodly, že změnové
požadavky budou realizovány při využití opčrubo práva vymezeného v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky „Informační systém pro řízení lidských zdrojů " .
Článek I
smlouvy

Změny

1. Smluvní strany se dohodly na provedení následujících změn v

příloze č.

1 smlouvy:
P~et

#NO

Popis

Núev

Modul

Změny

PER

Změny

zadávané převodkou se
zpětnou platností

zadávané pomocí převodky ,
které mají platit od minulého data,
nutno zapisovat přímo do karty, ne do
tabulek ro budoucnost.

hodin
více rad

8
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2

PER

Kontrolní sestava na
nesrovnalosti v organizačním

Vytvořit

zařazení

zařazením zaměstnance.

3

PER

Změny

4

STR

Objednávky stravenek

5

ZBF

Pole název akce

6

ADM

zařazení

Je nutné zajistit propagování změn
úvazku z převodky do personální
karty zaměstnance. Dále je nutné
upozornit při změně režimu pracovní
doby, že fond organizace nemůže být
menší než fond zaměstnance (z
režimu 36,25 hod týdně - nepřetržitý
provoz na režim 38,75, musí být i
režim organizace 38,75).
Uživatel - zadavatel stravenek s více
osobami musí mít možnost filtrovat
osoby podle organ izačního zařazení
org4 (na obrazovkách objednávek za
zaměstnance a u dodavate le).
Požadujeme u čerpání benefitů
doplnit pole "název benefitů/akce" a
jeho zobrazování u výzvy k úhradě
doplatku zaměstnancem.
Je nutné vytvořit přístupová
oprávnění do aplikace DC2 pro
evidenta vzděl á vání, na jehož základě
evident vzdělávání potřebuje:
- vidět závazky zaměstnance k
organizaci
- zadávat studijní volno a sledovat na
přehledu čerpání studijního volna.
(Takový přeh led I sestava v tuto chvíl i
neexistuje, je nutné, aby ji dodavatel

úvazku

Oprávnění

sestavu, která porovná
na pracovním místě se

pro evidenta

vzdělávání

4

4

8

2

3

vytvořil.)

7

PER

8

VZD

9

SYS

10

MZD

U notifikace pro "Osoby s chybou
zařazení" požadujeme přidat kontrolu
pro statusy 8 a 9 (jestli j sou ještě na
Doplnění notifikace "Osoby s
vynětí) a pokud ne, zkontrolovat,
chybou zařazení"
jestli mají platné obsazení na nějakém
pracovním místě.
Automaticky změnit stav účast i na
akci pro všechny účastn ík'Y ve stavu 4
Změna stavu účasti
- Potvrzeno na stav 6 - Zúčastnil se v
den začátku akce.
Doplnit do "č ističe" kontrolu, že
každý zaměstnanec obsazený na PM
má alespoň jedno aktuální obsazení
Určující obsazení
jako „Určující" - když ne, tak
upozornit (personalistku) notifikací.
Vytvořit skript, který na základě
Skript na výpočet mzdové složky údajů importovaných z benefitů
pro dodanění údajů z benefitů
vypočte mzdovou složku pro
dodanění daného benefitu (např.
2

4

8

8

4

Evidenéní éíslo smlouvy ČNB : 92-100-15
Evide11éní číslo dodatku č. I ČNB: 92-325-1 7
Evidenční číslo dodatku é. 2 ČNB: 92-444-17

rekreace) - aby tyto údaje nemusel
uživatel importovat z další sestavy.

II

ABO

I2

PER

I3

MZD

14

MZD

IS

PER

16

HOD

17

MZD

18

MZD

Požadujeme, aby dvě sestavy určené
pro zaúčtován í mezd do ABO, které
jsou obsahem generovaného skripte m
Sestavy ABO
e-mai lu, byly zahrnuty do seznamu
sestav, které uživatel může spustit
ručně v generátoru sestav.
Požadujeme vytvořit script na změn u
statusu u zaměstn anců, kte ří mají
ukončený pracovní poměr a na
záložce volitelné informac i o tom, že
Automatická změna statusu na 27 jsou „důchodci ČNB" na status 27
(vlastní důchodci ČNB). Měla by to
být automatická úloha spuště ná
jednou denně + uživatelský script na
„tlač ítko" v kartě zaměstnance.
Požadujeme vytvořen í průvodce pro
zpracování přidanění poskytnutých
Úpravy přidanění benefitů
benefitů - rekreací -nad 20.000 K č.
Srážky - požadujeme validační
hlášení na hlídání přís l u šno sti
Validačn í hlášení
mzdové složky k druhu fondu (PF DPS) - nedovolit použít složku DPS
k PF a naopak.
Úprava odemykání a zamykání účtů pro důchodce+ tvorba kontrolní
sestavy. Vytvoření logiky, úprava
Zamykání účtů u důchodců ČNB (nejmladší, tj. naposledy zadaný účet,
platný - jen jeden) - automatizovaná
úloha spouštěná I x denně +
uživatelský script.
Požadujeme umožnit css styly na
úrovni boxů a položek formuláře a
Grafická úprava hodnocení
připrav it návaznou rekonfiguraci
agendy.
Na zákl adě požadavku mzdové
účtárny provést úpravu sestavy s
přehledem HOZ (úprava kódů a
Sestava přeh ledu ROZ
doplně ní dat, od kdy platí věta s údaj i
(Hromadné oznámení
pro ROZ). Uprav it migraci z Odysey
zaměstnavatele)
tak, aby sestava ukazovala i historická
data.
Pro uživatele mzdové agendy je
Zvětšení dialogu pro výběr
požadováno zvětšen í oken dialogu pro
souboru

4

6

8

5

12

16

2

8

výběry souborů.

19

MZD

Je vyžadována úprava s ložek
Studijního volna na celé dny a
vytvoření nových složek na půldny.
Úprava zpracování těchto upravených
a nových mzdových složek v modulu

Úprava Studijního Volna

3

6
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docházka.

20

OBF

21

PER

22

PER

23

MZD

24

MZD

25

MZD

26

MZD

27

CAF

28

SYS

Vytvoření scriptu pro přenos sestav
mezi agendami PER a MZS. Je
Kopírování sestav
vyžadována možnost zobrazit a
upravit oprávnění u kopírovaných
sestav.
Úprava sestavy - práce z domova.
Přidání tlačítka do karty zaměstnance
Úprava sestavy - práce z domova
na náhled do evidence práce z
domova.
Na základě požadavku zrušit
generování mzdové složky s nulovou
hodnotou. Dále - úprava sestavy
Převodka
G024 l vyznači t vedoucí referátu definice je-li osoba vedoucím referátu
na základě příplatkové složky příplatek za vedeni referátu.
Vytvoření programové úpravy, kdy je
Úprava zápočtového listu
možné mít výběr PDF předloh pro
zápočtový I ist.
Hlídání semaforů při importu
mzdových složek. Vypnutí hlídání
(specialita pro ČNB), když má někdo
otevřenou kartu zamě stnance,
Importy - semafory
případně na osobní číslo vystavený
semafor. Po úpravě lze importovat
kdykoliv a je toto hlídání potlačeno .
Vytvoření sestavy pro přehled historií
Sestava s přehledy změn položek u uživatelů, přehled účtů , přehled
změněných položek.
Požadujeme vytvořit řešení
(uživatelsky definovanou
konfiguraci), ve kterém bude možné
přiřadit automaticky předdefinované
Rozpisy penzijních společností názvy souborů pro rozpisy penzijních
výstupy pro e lektronickou
s polečností a jejich úloži ště pří
komunikaci
generování souborů rozpisů
penzijních společnosti, tj.
předefinovan á různá úložiště adresáře pro různé PF.
Je požadováno doplnit obrazovku
objednávek na akce o záložku s
Přihlášky na akce
přehledem přihlášek. Pro běžného
zaměstnance bude jednodušší
identifikovat všechny své přihláš ky .
Je požadováno nastavení výchozího
Výchozí datum zobrazení
data zobrazení organigramu na
aktuální den (dnešní), ne na první den
organigramu
otevřeného období ve mzdách.

4

6

4

4

3

12

3

32

8
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Zajistit, že u všech platebních vět
bude při přenosu záznamů do ABO
datum valuty prázdné. Tedy, i když si
uživatel cokoliv vyplní do data valuty,
bude zaj i štěn výmaz této hodnoty a
pole bude prázdné. Toto bude
imple mentováno pouze u platebních

29

ABO

Datumy u platebních

vět

4

vět.

30

HOD

Požadavek na dal ší úrovně workflow
(doplnění stavu pro kontrolu Front
Office a oro schvalovate le za OLZ)

Úprava worflow pro stanovení
pololetních odměn

16

2. Poskytovatel se zavazuje provést změny smlouvy uvedené v odst. 1do31. 12. 2017.
3. Smluvní strany se dohodly, že změnové požadavky uvedené v odst. 1, které byly
provedeny před nabytím účinnosti tohoto dodatku, jsou plněním poskytnutým dle
tohoto dodatku.
4. Celková cena za realizaci výše uvedených změnových požadavků (tj. „vícepráce")
319 200,- Kč bez DPH.

č iní

Článek II
ustanovení

Závěrečná

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce, ve čtyřech stejnopisech,
obdrží tři stejnopisy a poskytovatel obdrží jeden stejnopis.

přičemž

objednatel

souhlasu s tímto dodatkem připojují, po přečtení jeho textu a textu jeho
její účastníci své podpisy. Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou
oprávněni takovou smlouvu uzavřít.

4. Na

důkaz

příloh ,

V Praze dne

"1..ot+v Praze dne .. z1.n.
.. ............ .. .

.! ..{ ../!:.. ~I~

Ing. Ka i yšavý
predstavenstva

Ing. Vladi ír Moj žíšek

předsed

ředitel

y

.....

......

Ing.

Zdeněk

ředitel

Viri s
sekce spr vní
« .._ : ' '.
•
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