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Zadavatel      Dodavatel 

Státní fond rozvoje bydlení    MÚZO Praha s.r.o. 

Vinohradská 1896/46     Politických vězňů 934/15 

120 00 Praha 2      110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČ: 70856788      IČ: 49622897 

(dále také jen „Fond“)     DIČ: CZ49622897 

       (dále jen „Dodavatel“) 

 

 
Objednávka č. 104/19 (dále jen „Objednávka“) 
 

Vážený pane XXXXX, 

 

na základě Vaší aktualizované nabídky č. 129/2019 ze dne 17. 9. 2019 u Vás objednáváme následující 

službu. 

 

Předmět plnění: rozšíření EIS JASU® CS o následující funkce systému – limity schvalování, zastupování, 

editace vybraného pole (práva na pole), notifikace do e-mailu (soubor s odkazem na doklad), 

dokladový rozpočet a rozpočtová opatření, tiskové sestavy, nastavení schvalovacích postupů a školení 

administrátora. 

 

Termín dodání: termín provedení výše zmíněného rozšíření bude stanoven po vzájemné domluvě, 

nejpozději však do 31. 1. 2020. 

 

Platební podmínky: Faktura musí být vystavena se splatností minimálně 21 dní ode dne jejího doručení 

do sídla Fondu, pokud splatnost uvedená na faktuře nebude odpovídat takto sjednané splatnosti, 

Dodavatel souhlasí s úhradou faktury v řádném termínu dle Objednávky a data doručení faktury. 

V tomto případě není Fond v prodlení s úhradou faktury a Dodavatel není oprávněn požadovat penále 

za pozdní úhradu. Smluvní cena bude moci být fakturována po obdržení kompletního předmětu plnění 

odpovídajícího specifikaci dle této Objednávky. 

 

Adresa pro zaslání daňového dokladu: Státní fond rozvoje bydlení 

Vinohradská 1896/46 

120 00 Praha 2 

nebo elektronicky na:   XXXXX 

datová schránka ID: wikaiz5 

 

Kontaktní osoby:  XXXXX 

Telefonické spojení: XXXXX 

Cena objednávky:  188.276,- Kč vč. DPH 

Bankovní spojení:  ČNB – číslo účtu: XXXXX 

 

Fond zpracovává osobní údaje fyzických osob oprávněných zastupovat Dodavatele za účelem 

a v rozsahu nezbytném pro plnění této Objednávky a za účelem a v rozsahu nezbytném pro splnění 
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právní povinnosti. Fond zpracovává dané osobní údaje pouze  po dobu nezbytně nutnou pro naplnění 

stanovených účelů. Při zpracovávání těchto osobních údajů postupuje Fond v souladu s Nařízením 

evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). 

 

V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení GDPR nadále poskytuje Fond fyzickým osobám oprávněným 

zastupovat Dodavatele následující informace: 

a) Fyzické osoby oprávněny zastupovat Dodavatele mají právo na přístup k osobním údajům, 

právo na opravu osobních údajů a právo na výmaz osobních údajů v případě, kdy již fyzická 

osoba nemá oprávnění Dodavatele zastupovat. 

b) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

XXXXX 

Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 

e-mail: XXXXX 

tel.: XXXXX   

c) Fyzické osoby oprávněny zastupovat Dodavatele mají právo podat stížnost u dozorového 

úřadu ve smyslu ustanovení č. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení GDPR. 

 

Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že informace o této objednávce budou zveřejněny v registru 

otevřených dat ministerstva pro místní rozvoj (http://data.mmr.cz/) jako součást přehledu informací 

o hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení. Dodavatel také výslovně souhlasí s tím, že tato 

objednávka bude v úplném znění uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Tato objednávka je platná dnem podpisu smluvními stranami a účinná 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

Příloha č. 1: Nabídka č. 129/2019 (aktualizovaná) 

 

S pozdravem 

 

V Praze dne 25. 9. 2019 

 

 

                                XXXXX 

                             ředitelka Fondu 
 

 

Dodavatel tímto potvrzuje přijetí této Objednávky a akceptuje výše uvedené podmínky. 

 

 

V Praze……… dne 26. 9. 2019…. 

 

 

Podpis a razítko XXXXX 

 

 



 

 

ADRESA BANKOVNÍ SPOJENÍ TELEFON INTERNET IČ DIČ 
MÚZO Praha s.r.o. ČSOB Praha 1  E-mail:   49622897  CZ49622897 
Politických vězňů 15 č.ú.               WWW: www.muzo.cz  zaps. v OR u MS v Praze 
110 00 Praha 1       oddíl C, vložka 24646 

Vypracováno pro: 

 
Státní fond rozvoje bydlení 
Vinohradská 1896/46  
Praha 2, 120 00 

Dodavatel: 

 
MÚZO Praha s.r.o. 
Politických vězňů 15 
110 00  Praha 1 

 

Nabídka č.: 129/2019 (aktualizovaná) 

 

Vypracoval:  

Telefon:  

E-mail:  

Zakázka: 722 

Počet stran: 1 

Vypracováno dne: 17.9.2019 

Schválil:  

Platnost nabídky: 31.10.2019 

 
Rozšíření EIS JASU® CS 
 

Dobrý den, 

na základě provedené analýzy k rozšíření EIS JASU® CS v prostředí SFRB zasíláme nabídku na doporučené funkce 
systému a související školení. 

 

Funkce systému Cena (Kč bez DPH) DPH (Kč) Cena (Kč vč. DPH) 

Limity schvalování 35 000,- 7 350,- 42 350,- 

Zastupování 35 000,- 7 350,- 42 350,- 

Editace vybraného pole / Práva na pole 7 500,- 1 575,- 9 075,- 

Notifikace dokladu do mailu (soubor s odkazem na doklad) 20 000,- 4 200,- 24 200,- 

Dokladový rozpočet a rozpočtová opatření 20 000,- 4 200,- 24 200,- 

Úpravy tiskových sestavy dle analýzy 15 000,- 3 150,- 18 150,- 

Nastavení schvalovacích postupů vč. základního školení 
(max. 2 uživatelé, max. 2 hodiny) 

21 600,- 4 536,- 26 136,- 

Školení administrátora 1 500,- 315,- 1 815,- 

Celkem 155 600,- 32 676,- 188 276,- 

 

Pokud je třeba nabídku projednat či něco vysvětlit, kontaktujte nás. 

V případě Vašeho zájmu o nabízenou funkcionalitu zašlete prosím závaznou objednávku s uvedením čísla nabídky 
písemně nebo elektronicky na adresu . 

 

S přáním další úspěšné spolupráce                                                                                                                                                    

                   
  
 ředitel 
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