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D o d a t e k č. 1  

ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 

na pořízení licencí informačního systému a jeho implementaci 

evidovaná u Objednatele pod č.j. MÚA-1169/2019 
evidovaná u Zhotovitele pod č.j. 1569/19 
 
Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Objednatel:    Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
 Zastoupený:  PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem 
 Se sídlem:  Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00 

IČ:   67985921 
DIČ:    

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 
 Číslo účtu:  7654270028 / 5500 
 
 Ve věcech projektových  
 je oprávněn jednat:  Ing. Dana Pavelková, vedoucí THS, hlavní účetní 

 Ve věcech smluvních  
 je oprávněn jednat: PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel 

Číslo smlouvy:    
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel:    MÚZO Praha s.r.o.  
 Zastoupený:   Ing. Martinem Novotným a Ing. Petrem Zaoralem, jednateli s.r.o. 
 Se sídlem:  Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00 

 IČ:   49622897 

 DIČ:   CZ49622897 
Společnost zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 24646 
Bankovní spojení:  ČSOB Praha 1 

  Číslo účtu:  482804123/0300  
 

Ve věcech projektových je  
oprávněn jednat:  Jan Maršík 

Ve věcech smluvních 
 je oprávněn jednat:  Ing. Petr Zaoral 

Číslo smlouvy:  
 
(dále jen „Zhotovitel“). 
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Článek 1 Dodatku č. 1 

 

1.1. Předmětem tohoto dodatku je oprava resp. výměna cen za dílčí plnění etap MS1 a SS1 beze změny 
ceny celkem za všechny etapy. Aktualizovaný text přílohy č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1. 

 

Článek 2 Dodatku č. 1 

 

2.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jeden exemplář. 

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá tento 
Dodatek č. 1 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. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, uzavřely jej na základě své 
svobodné a vážné vůle a že nebyl učiněn v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě 
této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

Za Objednatele:       Za Poskytovatele: 

 

 

 

 
 
 .........................................................                    ........................................................ 
 PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel                Ing. Martin Novotný, jednatel 

          
 

 

                     ........................................................ 
                 Ing. Petr Zaoral, jednatel, ředitel 
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Příloha č.2 

Harmonogram plnění a platební milníky 
 
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po jednotlivých etapách tvořících dílčí plnění díla. Na termíny ukončení 
etap jsou navázány platební milníky, které vznikají převzetím výsledku etapy Objednatelem ve lhůtě podle 
čl. 7.3.2. smlouvy od jeho protokolárního předání Zhotovitelem. 
 

Název etapy Činnosti 

Termín 
ukončení 
etapy  
(předání 
dílčího plnění) 

Cena za 
dílčí plnění 
bez DPH  
[Kč] 

Cena za 
dílčí plnění 
vč. DPH  
[Kč] 

ES1. 
Implementace 
ekonomického 
subsystému 

ES1.1 Implementace ekonomického subsystému 
s akceptací funkčnosti naimplementovaného 
subsystému. Součástí plnění etapy je vzájemné 
propojení mzdového subsystému a 
ekonomického subsystému do vzájemně 
provázaného celku s předáváním potřebných dat. 
Součástí etapy je i dodávka licencí pro 
ekonomický subsystém (viz příloha č. 4 Licenční 
ujednání). 
ES1.2 Proškolení uživatelů ekonomického 
subsystému na požadovanou funkcionalitu. 
ES1.3 Migrace dat do ekonomického 
subsystému se součinností Objednatele formou 
předání datového obsahu ve strukturách 
definovaných Zhotovitelem. 

nejpozději do 
31.12.2019 

 

502 705,00 608 273,05 

MS1. 
Implementace 
mzdového 
subsystému 

MS1.1 Implementace mzdového subsystému 
s akceptací funkčnosti naimplementovaného 
subsystému. Součástí etapy je i dodávka licencí 
pro mzdový subsystém (viz příloha č. 4 Licenční 
ujednání). 
MS1.2 Proškolení uživatelů mzdového 
subsystému na požadovanou funkcionalitu. 
MS1.3 Migrace dat do mzdového subsystému se 
součinností Objednatele formou předání 
datového obsahu ve strukturách definovaných 
Zhotovitelem. 

nejpozději do 
31.12.2019 

 
 

546 820,00 661 652,20 

SS1. 
Implementace 
subsystému 
spisové služby 

SS1.1 Implementace subsystému spisové služby 
s akceptací funkčnosti naimplementovaného 
subsystému. Součástí etapy je i dodávka licencí 
pro mzdový subsystém (viz příloha č. 4 Licenční 
ujednání). 
SS1.2 Proškolení uživatelů subsystému spisové 
služby na požadovanou funkcionalitu. 
 

nejpozději do 
31.12.2019 

 
 

197 000,00 238 370,00 

CENA CELKEM ZA VŠECHNY ETAPY (=DÍLO JAKO CELEK)  1 246 525,00 1 508 295,25 

 
Harmonogram plnění, kterým jsou dány základní etapy provádění díla, obsahuje závazné milníky pro 
předání dílčího plnění Objednatelem podléhajícího převzetí podle odst. 7.3. Smlouvy (předání stvrzují svým 
podpisem osoby oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele a Zhotovitele, převzetí osoba 
oprávněná jednat ve věcech smluvních za Objednatele). 


