
 

 

 

 
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 1057/10 

 
Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 
 
 

Zhotovitel MÚZO Praha s.r.o. 
 

Sídlo Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 
Zastoupená Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o. 
Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24646 
IČ 49622897 
DIČ CZ49622897 
Bankovní spojení  

 
a 

 
Objednatel Česká republika – Státní úřad inspekce práce 

 
Sídlo Kolářská 451/13, 746 01 Opava 
Zastoupený Mgr. Ing. Rudolfem Hahnem, generálním inspektorem 
Druh organizace organizační složka státu 
IČ 75046962 
DIČ neplátce DPH 
Bankovní spojení ČNB, č.  
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Čl. 1 

 
1) Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je rozšíření systému EIS JASU® CS o moduly Cestovní příkazy 

tuzemské, Cestovní příkazy zahraniční, Kniha jízd, rozšíření licence elektronického 
podepisování a programové úpravy systému. Uvedené změny jsou v rámci dodatku označeny 
jako „Dodávka rozšíření systému 1“. 

Čl. 2 

1) V článku 3 se mění adresa umístění serveru s databází EIS JASU®  CS a adresa 
umístění poboček v případě adresy SÚIP na: 

„Kolářská 451/13, 746 01 Opava“ 

2) V článku 4 se nahrazuje text nadpisu, který nově zní: 

„Postup realizace, cena dodávky“ 

3) V článku 4 se zrušují odstavce 4.2 a 4.2.1. 

4) V článku 4 se za odstavec 4.1.6 vkládá nový odstavec 4.2, který zní: 

4.2 Harmonogram nasazení a přizpůsobení systému dle Dodávky rozšíření systému 1. 

Harmonogram nasazení a cena za Dodávka rozšíření systému 1 

 Etapa Popis etapy Termín ukončení 
(nejdéle do) 

Cena bez DPH 
(Kč) 

21% DPH 
(Kč) 

Cena s DPH 
(Kč) 

 8. Podpis Dodatku B 0,- 0,- 0,- 
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9. • Poskytnutí licence pro provoz EIS JASU® CS 
modul Cestovní příkazy tuzemské a zahraniční 

• Poskytnutí licence pro provoz EIS JASU® CS 
modul Kniha jízd 

• Poskytnutí licence Elektronický podpis 
• Dodávka instalačních médií s EIS JASU® CS 

 
 

B + 5 dní 

590 000,- 
 

300 000,- 
 

190 000,- 

123 900,- 
 

63 000,- 
 

39 900,- 

713 900,- 
 

363 000,- 
 

229 900,- 

10. Instalace a zprovoznění dodané verze 
EIS JASU® CS s podporou zhotovitele vč. 
testovací verze, nastavení základních 
přístupových práv.  

 
B + 20 dní 0,- 0,- 0,- 

11. Školení pracovníků objednatele (celkem 6 hodin 
školení), místo plnění bude určeno 
objednatelem. 
 

B + 40 dní 
nejpozději však 

15.6.2019 
45 000,- 9 450,- 54 450,- 

 12. Programové úpravy modulů dle požadavků 
v příloze č. 2. 
 

B + 40 dní 
nejpozději však 

15.6.2019 
190 000,- 39 900,- 229 900,- 

 13. Zahájení rutinního provozu v rozsahu dle 
Dodávky rozšíření systému 1 a zahájení 
servisní podpory. 

1.7.2019 0,- 0,- 0,- 

  Celkem  1 315 000,- 276 150,- 1 591 150,- 

Na výše uvedenou tabulku je v následujícím textu odkazováno jako na „Harmonogram 
nasazení 2“. 

Podrobný popis prací prováděných v jednotlivých etapách je uveden v následujícím textu. 
V následujícím textu jsou též uvedeny podmínky splnění dodávek realizovaných 
v jednotlivých etapách. 

4.2.1 Etapa 9 - Poskytnutí licence pro provoz systému EIS JASU® CS a instalace na pilotním 
pracovišti 
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4.2.1.1 Dle Licenčního ujednání (dále „Licence“) bude mít objednatel právo provozovat systém 
EIS JASU® CS bez věcných omezení na jím vlastněných, případně pronajatých 
výpočetních prostředcích a to pouze pro vlastní potřebu. 

4.2.1.2 Licence bude obsahovat právo k využití standardních modulů systému EIS JASU® CS 
v rozsahu uvedeném v následující tabulce. 

 

Název modulu Počet uživatelů 
Cestovní příkazy tuzemské Neomezený 
Cestovní příkazy zahraniční Neomezený 
Kniha jízd Neomezený 
Elektronický podpis Neomezený 

Funkcionalita v tabulce uvedených standardních modulů EIS JASU® CS bude odpovídat 
funkcionalitě standardní verze EIS JASU® CS distribuované zhotovitelem ke dni 
poslední instalace EIS JASU® CS na výpočetních prostředcích objednatele. Standardní 
funkcionalita EIS JASU® CS bude změněna dle požadavků objednatele jen v rozsahu 
určeném v Harmonogramu nasazení 2, článek 4.2 Smlouvy.  

4.2.1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je oprávněn svým jménem a na svůj účet vykonávat 
majetková autorská práva k EIS JASU® CS a k dílu, jež je předmětem Smlouvy. 

4.2.1.4 Počet uživatelů EIS JASU® CS a rozsah jejich přístupu do jednotlivých modulů EIS 
JASU® CS je uveden v tabulce v článku 4.2.1.2. 

4.2.1.5 Specifikace minimální konfigurace HW a SW potřebného pro provoz EIS JASU® CS je 
uvedena v Příloze č. 2. 

4.2.1.6 Tato etapa je považována za ukončenou v okamžiku, kdy:  

• objednatel obdrží instalační media EIS JASU® CS, případně instalační balíček 
v dohodnutém formátu přes distribuční systém zhotovitele.  

O předání instalačních medií případně instalačního balíčku EIS JASU® CS bude 
vypracován Předávací protokol, který bude přílohou faktury za etapu 9.  

4.2.2 Etapa 10 – Instalace a zprovoznění dodané verze EIS JASU® CS s podporou zhotovitele 
vč. testovací verze, nastavení základních přístupových práv. 

Pracovníci zhotovitele provedou zprovoznění dodané verze a nastavení základních 
přístupových práv. O provedení zprovoznění systému a nastavení práv bude vypracováno 
Potvrzení o vykonané práci. 

4.2.3 Etapa 11 - Školení pracovníků objednatele 

4.2.2.1 Rozsah jednodenního školení je 6 hodin (1 hod = 45 minut).  

4.2.2.2 Školení pracovníků objednatele obsahuje školení běžných uživatelů EIS JASU® CS 
v dotčených modulech dle Dodávky rozšířeného systému 1. 

4.2.2.3 Školení pracovníků objednatele budou provedena na verzi EIS JASU® CS, která bude 
k datu školení nainstalována na výpočetních prostředcích objednatele.  

4.2.2.4 Pro školení pracovníků objednatele bude vypracována prezenční listina a Potvrzení 
o vykonané práci potvrzené objednatelem, které bude přílohou faktury za etapu 11.  

4.2.2.5 Místem školení bude Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, 
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Počet 
proškolených osob cca 30- 35. 

4.2.3 Etapa 12 - Programové úpravy modulů  
 
V rámci etapy budou provedeny úpravy systému dle požadavků uvedených v příloze č. 2. 
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O předání úprav bude vypracován Předávací protokol, který bude přílohou faktury za etapu 
12. 

4.2.4 Etapa 13 - Zahájení rutinního provozu v rozsahu dle Dodávky rozšíření systému 1 

Ke dni zahájení rutinního provozu bude vystaven Akceptační protokol.  
 

5) V článku 5 se za odstavec 5.3 nově označuje 5.4. 

6) V článku 5 se za odstavec 5.2 vkládá odstavec 5.3, který zní: 

5.3 Plnění a fakturace Dodávky rozšíření systému 1 budou probíhat dle Harmonogramu 
nasazení 2 viz odstavec 4.2 Smlouvy. Platby budou probíhat v korunách českých na základě 
faktur, vystavených zhotovitelem v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a ve znění pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti činí 
21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli. 

7) V článku 8 se mění text odstavce 8.1, který nově zní: 

8.1 Servisní podpora systému EIS JASU® CS je rozdělena na dvě období: 
• servisní podpora v záruční době,  
• servisní podpora po skončení záruční doby. 

 Cena za servisní podporu EIS JASU® CS 
Servisní poplatky Cena bez DPH 

(Kč) 
21% DPH 

(Kč) 
Cena s DPH 

(Kč) 
roční servisní poplatek v záruční době –  
Základní dodávka 46 800,- 9 828,- 56 628,- 

roční servisní poplatek v záruční době -  
Dodávky rozšíření systému 1 160 200,- 33 642,- 193 842,- 

roční servisní poplatek po skončení záruční doby - 
Dodávky rozšíření systému 1 46 800,- 9 828,- 56 628,- 

roční servisní poplatek po skončení záruční doby - 
Dodávky rozšíření systému 1 160 200,- 33 642,- 193 842,- 

8) V článku 9 se mění text odstavce 9.2, který nově zní: 

9.2 Standardní sazby zhotovitele za práce provedené nad rámec servisní podpory se řídí ceníkem 
Zhotovitele platným pro příslušný kalendářní rok a jsou uvedeny v následující tabulce: 
Přehled základních sazeb navazujících služeb 
(cena za 1 hodinu práce) 

Cena bez DPH 
(Kč) 

21% DPH 
(Kč) 

Cena s DPH 
(Kč) 

Analytické práce 1 800 378 2 178 
Programátorské práce 1 500 315 1 815 
Školení (1. školený) 1 500 315 1 815 
Školení (každý další školený) 250 53 303 
Cestovné (1 hodina) 500 105 605 

Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2019, aktualizovaný ceník je vyhlašován zhotovitelem 
vždy k 1.1. daného roku. 

9)  V článku 12 se mění text odstavce 12.1, který nově zní: 

12.1. V případě nedodržení termínů uvedených v Harmonogramu nasazení v odst. 4.1 a 4.2 
Smlouvy způsobeného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny dílčího plnění EIS JASU® CS (části předmětu Smlouvy akceptované objednatelem 
a uvedené do rutinního provozu), s nímž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

10) V článku 15 se mění text odstavce 15.3, který nově zní: 

15.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 
   - Příloha č. 1 – Specifikace systému EIS JASU® CS 
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   - Příloha č. 2 – Funkční a technické požadavky pro Dodávku rozšířeného systému 1. 
 
 
 

Čl.3 
 
1) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel a Zhotovitele o této skutečnosti 
neprodleně informuje. 
 

2) Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažené ve Smlouvě včetně všech jejich 
dodatků a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského 
zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený ve Smlouvě 
včetně všech jejich dodatků a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo 
najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné 
označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel. 

 
3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden 

exemplář. 
 
  
 
Za zhotovitele:   Za objednatele: 
 
 
Datum: ..........................  Datum: ..........................  
 
 
 
 ................................. ................................. 
 Ing. Petr Zaoral Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
 ředitel, jednatel generální inspektor 
 
 
                       ................................. 
 Jan Maršík 
 jednatel                                                 
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Příloha č. 2 - Funkční a technické požadavky  

1. Modul Cestovní příkazy - funkcionality deklarované Zhotovitelem 

1.1 Komplexní zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů se všemi náležitostmi dle 
platných a účinných právních předpisů, potažmo norem České republiky. 

1.2 Schvalovací proces od návrhu pracovní cesty, schválení zálohy, schválení nákladů až po vyúčtování 
cesty.  

1.3 Modul umožňuje detailní výpočet zálohy na cestu včetně výpočtu náhrad, vyúčtování pracovní cesty  
a přepočty/směny cizích měn.  

1.4 Modul umožňuje napojení na modul Pokladna, kde je možné na základě cestovních příkazů generovat 
pokladní doklady, kde je možné generovat převodní příkazy a na modul Podvojné účetnictví, kde se 
účtují náklady na cestu. 

2. Modul Kniha jízd - funkcionality deklarované Zhotovitelem 

2.1 Evidence knihy jízd, vozidel, příslušenství, rezervace vozidel a nákladů na provoz jednotlivých vozidel. 

2.2 Přehledy nákladů, ujetých kilometrů a náhrad za jednotlivá i všechna vozidla celkem. 

2.3 Přebírání nákladů importem dat z CCS. 

2.4 Kalendář plánovaných akcí (STK, servisní prohlídky). 

3. Požadavky Objednatele nad rámec uvedený ve specifikaci  

3.1 Objednatel nad rámec funkcionalit deklarovaných Zhotovitelem požaduje níže uvedené funkce. 
Objednatel nechává na uvážení Zhotovitele, do kterého modulu tyto funkce zapracuje. 

3.2 Doplnění údaje o způsobu dopravy „pěšky“. Při vyúčtování neumožnit u tohoto způsobu dopravy 
zapsat částku do kolonky jízdy. 

3.3 Při vyúčtování služební cesty neumožnit zaměstnanci doplnit výpočet stravného ve stejný den a čas.  

3.4 Vytvořit sestavu (podklad) za cestovatele a určité období u cestovních příkazů hrazených bankovním 
převodem. Zároveň tyto doklady označit jako již zpracované.  

3.5 Cestovní náhrady budou hrazeny z depozitního účtu a jsou součástí mzdy. 

3.6 V závěrečném vyúčtování uvádět časy cesty. 

3.7 Přenos údajů o časech z cestovního příkazu do knihy jízd (aby se nemuselo duplicitně zadávat do CP  
i do knihy jízd). 

3.8 Při rezervaci vozidla z cestovních příkazů přenášet i jména spolucestujících. 

3.9 Import nákladů na vozidla z datového souboru společnosti ČEPRO. 

3.10 Doplnění modulů Kniha jízd a Cestovní příkazy o možnost využití elektronického podpisu uloženého 
na externím mediu pro všechny uživatele SÚIP.  

3.11 Nastavení schvalovacího procesu - u obou modulů bude možné podrobně nastavit přístupová práva  
a role konkrétně pro funkcionality zahrnuté v daném modulu pro skupiny uživatelů i jednotlivce. 
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3.12 Možnost podepisovat veškeré doklady elektronickým podpisem. Elektronicky podepisovat bude 
možno i veškeré tiskové sestavy ve formátu pdf. 

3.13 Možnost využití systému tlustého a tenkého klienta pro přístup k datům. 

3.14 Do nastavení stavů Tuzemských cestovních příkazů bude doplněno zaškrtávací pole „Rezervace 
vozidla“. Rezervaci vozidla bude možno provést pouze pro cestovní příkaz ve stavu, který má toto pole 
zaškrtnuté. 

3.15 Doplnění záložky Plán cest na formulář s tuzemskými cestovními příkazy. Navíc bude obsahovat 
informace o rezervaci vozidla a pole pro identifikaci položky. To bude plněno automaticky ve formátu 
č. CP/pořadí položky Plánu cest. 

3.16 Nad záložkou plán cest bude vytvořena nová volba v menu „Připojení existující rezervace“. Volba bude 
dostupná pouze nad položkami, které mají vybrán a schválen Způsob dopravy „Auto služební – řidič“. 
“Po spuštění této volby se zobrazí seznam dosud nepřiřazených rezervací, kde řidič odpovídá 
cestovateli. Pro tento účel bude vytvořen zjednodušený formulář zobrazující seznam připravených 
rezervací včetně základních informací o vozidlech. Po vybrání rezervace program zkontroluje, jestli 
datum a čas na položce plánu odpovídá údajům na rezervaci. Pokud se údaje liší, upozorní uživatele  
a nabídne mu úpravu údajů na položce plánu. 

3.17 Úprava systému rezervací vozidel: 

3.17.1 Rezervace nebudou napojeny na hlavičku CP, ale na jednotlivé položky Plánu cest. 

3.17.2 Rezervaci bude provádět správce vozového parku na záložce Rezervace formuláře Evidence 
vozidel. Rezervace může být provedena dvěma způsoby: 

• Rezervace bude vytvořena bez odkazu na položku Plánu cest. Cestovatel následně připojí 
rezervaci ke konkrétní položce Plánu cest pomocí volby menu „Připojení existující 
rezervace“ viz výše. 

• Při vytvoření rezervace bude rovnou připojena konkrétní položka Plánu cest. Pro tento účel 
bude vytvořen zjednodušený formulář zobrazující seznam položek Plánu cest, včetně 
základních informací o CP. Formulář bude nabízet pouze položky CP, který má schváleno 
použití služebního vozidla a cestovatel je shodný s řidičem zapsaným v rezervaci. Po vybrání 
položky plánu se do rezervace automaticky přenesou všechny dostupné údaje (Cíl cesty, 
Účel cesty, Datum a čas nástupu a návratu. 

3.18 V Evidenci vozidel bude vytvořena tisková sestava, která bude zobrazovat přehled vozidel  
a jejich rezervací, které jsou připojené k položce Plánu cest. Sestava bude členěna tak, že řádek s údaji 
o rezervaci a vozidel bude následován řádky se schvalovacím procesem připojeného CP. Před tiskem 
uživatel vyplní datum od kdy, do kdy se mají rezervace tisknout. Do tisku budou zahrnuty rezervace, 
které začínají ve vybraném rozsahu. 

3.19 Položku formuláře Přijaté faktury rozšířit o pole SPZ vozidla s přenosem záznamu do Evidence vozidel 
a sledování nákladů na jednotlivá vozidla. V případě faktury, kterou jsou hrazeny výdaje vztahující se  
k určitému vozidlu, může uživatel tyto údaje vyplnit. Při uložení položky potom dojde k vygenerování 
záznamu na záložce Náklady odpovídajícího vozidla v Evidenci vozidel. Při vymazání položky dojde 
automaticky ke smazání vygenerovaného záznamu. Při opravě některého z těchto údajů bude rovněž 
zajištěna automatická aktualizace v Evidenci vozidel. Obdobně by měly náklady na jednotlivá vozidla 
přecházet z položek pokladních dokladů. 

3.20 Automaticky generované záznamy nebude možné v Evidenci vozidel ručně vymazat. Bude možné 
pouze opravovat údaje, které nejsou přeneseny z Přijaté faktury. 

3.21 Doplnění informací o schvalování pomocí elektronického podpisu do příslušných tiskových sestav. 
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3.22 Doplnění záložky Plán cest na formulář s tuzemskými cestovními příkazy.  Navíc bude obsahovat 
informace o rezervaci vozidla a pole pro identifikaci položky. To bude plněno automaticky ve formátu 
č. CP/pořadí položky Plánu cest. 

3.23 Doplnění informací o schvalování pomocí elektronického podpisu do příslušných tiskových sestav. 

3.24 K oběma modulům bude k dispozici v rámci EIS JASU® CS elektronická nápověda. Elektronická 
nápověda bude součástí systému EIS JASU® CS. Elektronická nápověda bude aktualizována s každou 
novou verzí EIS JASU® CS. Nápovědu lze vytisknout a získat tak tištěnou kompletní Uživatelskou 
příručku. 

3.25 K oběma modulům bude předána Provozní dokumentace, a to nejpozději v den předání obou modulů 
Provozní dokumentace se bude skládat z následujících částí: 

• instalační příručka systému EIS JASU® CS, jejíž součástí bude především zdokumentování provozních 
parametrů EIS JASU® CS jako např.: 
- doporučené nastavení operačního systému, 
- doporučené nastavení parametrů databáze a aplikačních serverů, 
- popis instalace dalších aplikací vytvořených v rámci EIS JASU® CS, 
- příručka správce a administrátora EIS JASU® CS, která bude obsahovat popis všech kroků 

prováděných správcem při administraci a správě EIS JASU® CS. 

4. Pracovní stanice 

4.1 Objednatel požaduje, aby moduly byly spustitelné na pracovních stanicích, na kterých je nainstalován 
operační program Windows 7 a vyšší. 

5. Technická specifikace EIS JASU® CS – lehký klient (minimální konfigurace prostředí)  

5.1 Aplikační server:  
• Windows Server 2012, místní nastavení CZ  
• IIS 7.5, instalována podpora webových aplikací ASP.NET 2.0  
• NET Framework 4.5 SP1 CZ  

6. SÚIP provozuje EIS JASU na konfiguraci 

• Intel Xeon E5 2603 v3 1,6 GHz 
• 32 GB RAM 
• 300 GB HDD 
• WIN Server 2012 R2 Standard 
• Hyper - V 
• RAM i HDD možno v případě potřeby navýšit 

6.1 Stanice:  
• Windows 10 a vyšší  
• Možnost internetové prohlížeč s podporou Silverlight, po ukončení jeho podpory požaduje 

Objednatel přechod na adekvátní náhradu 
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7. Požadavky na školení 

• Realizace školení do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí modulů, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

• Délka školení - 1 den, časová dotace – min. 6 vyučovacích hodin, přičemž 1 hod = 45 min. 
• Místo školení – Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Ve Smečkách 29, 

110 00 Praha 1, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
• Počet proškolených osob cca 30- 35. 
• Prezentační technika (NTB, dataprojektor, případně promítací plátno) bude zajištěna 

Objednatelem. 
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