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výtiskčislo: °1
Počet stran: 9
Přílohy: 5

SMLOUVA
vedená v MŠMT pod číslem: 13622/09

vedená v MÚZO pod číslem: 1030/09

o komplexní podpoře provozu a užití
t:konolnického informačního systéniu ElS JAŠIj$'CS

a navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji
uzavíraná podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

l.
SMLUVNÍ STRANY

1.1
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
adresa: Karmelitská 7,1 18 12 Praha l
zastoupená: Ing. Evou Bartoňovou, státní tajemnici - I.náměstkyni ministryně na základě

niganizačního řádu MŠMT

druh organizace: organizační složka státu
IČO: 00022985
DIC: neplátce DPH
bankovní spqjení:
osoba zmocněná k věcnému jednání:

osoba miocnčná pticj technický kontakt:

(dále jen MŠMT)

a

12
MÚZO Praha s.r.o.
adresa:
zastoupená:
zapsaná:

politických včzňů 15. !10 00 Praha l
Ing. Petrem 7.aoralem a lne. Petrem Mackein, jednateli s.r.o.
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
24646

druh organizace: společnost s ručením ome7eným
IČO: 49622897
DIČ: CZ49622897
bankovní $pQierlf:
(dále jen MÚZO)
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r NŠMT a MÚZO označováni spoIečnč dále tcž..jako ,.Smluvní strany"")

uzavřely niže uvedeného dne. měsíce a roku tuto smlouvu:

2.
PREAMBLJLE

2.1. Smluvní strany sc' dohc)dly. že jejich závazkový vztah založený touto sn1k)uw)u
(dále též ,,Sndouva") se řídí zákoncin č. 513/1991 Sh., Obchodní zákoník. v platném
znění (dále též ,.OOZ").

3.
ÚČEL SMLOUVY, VÝKLAD POJMŮ

3.1. Účelem Sinlouvy je zajištäii poskyiováni souhwu slui'.eh pro MŠMT ze strany
MW7A):
a. pro rozvoj ekonomického infonnačního systému ElS JASU' ('S \" MŠMT.
b. pro správné a efektivní provozování a užiti produktů specifikovaných y Příloze

č. l Srnlouvy (dále též ..Produkty'")
3.2. Smluvní strany sc dohodly. že pro účely Smlouvy budou dále uvedené pQin}y
vvkládánv takto:

b.

Ěqjem
Pr()(/uk/

l Ak/l(u/i:oruná i'eme

, Ůpr(n:l' dle prára

P

L;)7r(lly
t
l
l

Dr()bně úpruíy

l
P

!-
Z(imuln()iy; Rc)sič(·

l

, l Význam pojmu pro účely Smlouvy
" "íčá$t Eis jasu' CS nebo navazující modul či ro7aiřen

; specifikované v Příloze č. l Snilouvy.
! ElS - ekonomický infonnačni systém.
! JASU (jednotný Automatizovaný Systém Účctnictvi) " )
l reQstrovaná ochranná známka programových produktů i
Imuzo. '
l ('S (client - server) - charakterizuje technologii ElS. l

Poslední verze Produktů (Update) určená MŮZO
lj distribuci.

_ _
..r_.,,J

Upravy Produktů (Update) provedené MUZO '
na základě le¥islativnich zrněn.

,
j

Úpravy Produktů ([lpgrad¢) provedené MUZO
na základč t'ormalizovaných požadavků MšMTj
odsouhlasených MÚZO, které podstatné mčni nebo :
přidávají fůnkčnost Produktů. Nejedná se o úpravy'
\:znik],é,t,!L'ýplné nebo vadné dodávky Produktů,~., l
Upra\:i' Produktů (Upgraďe) proredenC "MÚZO l
na 7ákladč fomalizovaných nebo nefomíalizovaných i
požadavků MŠMT odsouhlasených MÚZO. které!
nepodstatně mění nebo přidávají tůnkčnost Produktů. l
Nejedná se o úpravy vzniklé z neúplné nebo \"a(iné!
doäávky,Produktů.
Nosiče dat. na nichZ jsou uloZeny kopie dodaných:
Pwduktú. '
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Ĺ Užiru/('Lykci dUkllm,·n/ac,p

l' uluriim' slur (priorita l l

t Z/lŽ()]"(I('l"/'('/)/(llL'k'

Dorldčeni hlĹišeni

!
iZnlě)ia SH'
i

ZLik/(l(/ni čus(}rt' /'"h:\1i
K()nľ/?/e.r in/(wm(íčnic'/l

: /Lúmo/()yl'í '

l

Dokulnenl ve fi)rn]átll J'I)F dodaný v elektronické
podobě. který obsahujc ná"odkyZiti Produktů.
Funkční vada Pmduktu, která Znemožňuje jeho užiti
a má přímý dopad na ekonomický systém MŠMT.
C'ena za plnění specifikované v odstavci 4.2. Smk)u\y
za kalendářní rok realizované MÚZO bez dalších .
finančních nároků na MŠMT.
Potvrzeni přijinu požadavku MŠMT na řešeni
havarijního stavu ze strany MUZO.
Přechod MŠMT na novější verze 7ák1adj)iho SW"

loperační systán, databázovýSw).
Pracovní dny od ??1Q-d,ai"i:0() hod.
Veškeré provozní součásti infonnačního systému
MŠMT (HW. konkrétně pak stanice, servery. sít'ové
prvky a další) včetně potřebného SW (operační
systéniy. jiné proeramy a další) s výjimkou částí. které
jsou specifikovány v Příloze C. l.

4.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY

4.1. Předniětem plnčni .je poskytnuti souboru služeb pro MŠMT 7£ strany MÚ7O
p()třcbnýcl) pro správné a efektivní pro\'()zo\.'álií. užiti a rozvoj Produktů.

4.2. MÚZO se zavazu.je po dobu platnosti této Snilouvy za součinnosti MŠMT:
a. provádčt Úpraiy dle prám Produktů včetně dodáni aktualizované

dokllmt'nlace k nim.
b. vytvářet a dodávat MŠMT AktudizorunF' reme Produktů včetně L'Zira/e/.\'k,'

d()kumen/uce k nini a zaškoleni uživatelů.
c. na základě požadavků MŠMT provádět Dmhné Úpr(n:r Produktů,

td. poskyt(}vat nezbytnou součinnost při instalaci Aktudi:()vunýc/l iy'kĺ
dle prám a Drohjn'ch úprar Produktů,

e. poskytovat nezbytnou součinnost při řešení HmYminl"h() staru na pracovištích
MŠMT dle plněni stanoveného v článku 8 této Smlouvy.

f. poskytovat metodické návody k bezchybnému a ínaximálnč efektivnímu
provozování a užití všech již dodaných Produktů fomiou poradenství $ yyuZitim
telefonu hot-line a elek,tronickC pošty (na adrese

) v dobč Základního č(Isol'éhu pokn1i.
g. posky1o\'at efektivní a pružnou součinnost k řešcni provozních problémů

při provozování a užili všech jiz dodaných Produktů formou poradenství
s využitím telefonu hot-line a elektronické pošty (na adrese

) v době Základního Casorého p()kn'/i. V případě identifikace
chyby bude postupováno podk článku 8 této Sn)louvy.

4.3. MÚZO sc dále zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy za součinnt')sti
MŠMT:

Fa. na základč požadavků a specifikaci MŠMT provádět lj7rľn:)' Produktů.
b. na základě požadavků a specifikaci MŠMT provádět další školení zamčstnanců

MŠMT k samostatnén]u, sprárnénnt a efektiľ'nílnl] užití Produktů.
c. na základě požadavků MŠMT poskytovat sluZby podpory a rozvqje l'roduktů,
d. Zajištěni podpo'y při zprovoznčtíí Produktů r případě chyby kompkxu

infonnačních technologii. na kterých .jsou Produkty \' MŠMT pro\"o7m'ány.
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e. Zajištčni aktualizace Produktů u připadč :(jk/uí/nih() SIl' MŠM'J z důvodů
nezávislých na MŠMT. MŠN 'l" tuto zmčnu oznáíni Mt';:.O s dostatečný7}1
př rjsliheln. MÚZO prověří vliv zmčny na unkčnost Produktu a \' připc dě nutnosti
,jeho úpra\ oznámi jejich rozsah MŠMT. Na základč (k)h(}dy obou stran budou tyto
úpm\'y Produktu provedeny bud' jako Update (bez finanční úhrady) nebo Upgrade
P1'(}duktu.

4.4. MÚZO .je pm.'inno plnit povinnosti vyplývajici ptq nči z ustanoveni odstavců
4.2. a 4.3. Sn?k)u\"y pou7.c ve vztahu k AkllkmF()l'uuŕm 1·er:inľ Ĺ'ruduktů.

5.
CENA

5.1. Udrž{)ruci /)()/)/ufek je stanoven dohodou Smluvních stran v souladu
s ustanoveními zákona číslo 526/1990 Sb.. q cenách. v platném znění a je uviděn
v Příloze č. l Sn}lou\'y a bude fakturován za podmínek uvedených ý článku 7.

5.2. Smluvní strany se dohodly. že výpočet ceny za plněni MÚZO poskytnuté
dle odstavce 4.3. podle Sinlouvy bude prováděn s vyuZitim hodinové sazby l 200.- KČ
bez DPH (slovy' jedentisicdvčstě Kč) pro vývojové práce a l 500.- KČ bez DPll
(slovy: ,jedcntisícpětset Kč) prQ analytické práce.

6.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

6.]. Plněůi poskytnuté MÚZO pro MŠMT bude předáváno (s výjimkou plnční
$pecilíko\'ajlého v odstavci 4.2. písmeno d.. e., Ĺ. g. Smlouvy) formou předávacího
protokolu. Vzor předávacího protokolu (dále téZ .,Předávací protokol"') je uvcder.
y Příloze č. 2 Smlouvy. Plnění poskytnLllé MÚZO pro MŠMT bude převzato
(akceptován{)) fonnou akceptačního proloko]lj. Vzor akceptačního protokolu (dále též
.,Akceptační protokol'") .je uveden v Příloze Č. 3 Smlouvy. Požadavky na úpravy
Produktů budou MÚZO předány formou zadávacího formuláře. Vzor zadávacího
fonnuláře (dále též .,Zadávací fonnulář požadavku") je uveden v Příloze č. 4.

6.2. Smluvní strany se dohodly na postupu při vytváření Uprav Produktů dle plnění
poskytované MÚZO v odstavci 4.3.
a. MŠMT předloží MÚZO požadavek na změnu Produktu.
b. MÚZO zpracuje orientační cenovou nabídku změny, která bude obsahovat část

analytickou a část programovací (počct hodin, cena a termín).
c. pokud tuto nabídku MŠMT akceptuje, MÚZO provede úvodní analýzu a upřesni

cenu změny, která se od ceny v orientační cenové nabídce může lišit nejvýše
o 10 %, a dále lemíiny realizace.

d. pokud MŠMT nabídku písanně akceptuje (vystaveni11] řádné objedná¥'ky). MÚZO
zaháji práce na realizaci změny.

e. tento proces bude vždy obsahovat nejméně tři fází a na ně navazující platby:
I. Fáze - provedeni a odsouhlasení podrobné analýzy s návrhetn na pK)rejeilí
zniěny. budc ukončena Akceptačním prot(}kolem,
j]. Fáze - ověřcní fůnkčnosti v testovacím prostřcdi MŠMT a předloženi
připomínek,
Ill. Fáze - dodáni upravené verze Upgrade Produktu včctnč instalace
a zprovoznění. Tato fáze bude ukončena rovněž Akceptačním protoků1cm.

-4 -
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r 6.3. MÚZO za ůCelem předání plnčni vyzve MŠMT k převzetí plněni. V případě,
Ze MŠMT do lhůty uvedené v odstavci 6.4. ncodůvodni odmítnutí převzetí či převzetí
nepotvrdí. je plněni považováno za převzaté.

6.4. MŠMT .je povinno plnění MÚZO převzít nejpozději do 14 dnů od doručeni
výzvy MÚZO k převzetí. MŠMT potvrdí převzetí (akceptaci) plněni MÚZO. MŠMT
je ()právněn() odinítnout tpŤevzit plnění od múzo. r}kud p1nční MÚZO určené jim
k předáni a přcvzcti MdM1" nebude z hlediska ob,bahu nebo fůnkřnich "Iastností
(Kipovidat ot!iednávce potvrzené MÚZO. Lhůta pro předáni náhradního plnění
pro MŠMT je JO pracovních dni a počíná běžet ode dne doručeni odmítnutí převzetí
plnění MÚZO. pokud si Smluvní strany ncdoh()dnou jinou lhůtu.

6.5. Místem pInční jsou budovy MŠM1" v ulici Karmelitská 7.118 12 Praha l.
případně jiné místo v ČR určené MŠMT.

7.
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

7.1. Sínbvní strany se dohodly na způsobu placení a splatnosti sjednané ceny takto:
a. Udržovací poplatek za ph'slušný Produkt .je MÚZO oprávněno fakturovat až po

akceptaci příslušnC části ze strany MŠMT. V případě akceptacc příslušné části
y průběhu roku bude fakturována jen odpovídající část služeb v daném
kakndářníní roce. tzn. od ]. dne následujícího měsíce. kdy byla příslušná část
Produktu rutinně používána ze strany MŠMT.

b. Udržovací poplatek r záruční době (speciňkován v Příloze I) je MÚZO oprávněno
naposledy fakturovat za měsíc, ve kterém konCi 7áruční doba.

c. Udržovací poplatek v pozáruční době (specifikován v Příloze l) je MÚZO
oprávněno fakturovat od l. dne následujícího měsíce po ukončeni záruky.

d. V roce 2009 je MÚZO oprávněno fakturovat MŠMT udrč()ra('l" /'('pl(uek za rok
2009 k 1. prosinci 2009.

e. Od roku 2010 ,je MÚZO oprávnčnQ fakturovat MŠMT 50 % UdĽžoruc/h() p(Il)/atkld
za příslušný kalendářní rok v terminech vždy k 30. Červnu a ]. prosinci příslušného
kalendářního roku..

i: MÚZO je oprávněno fakturovat MŠMT plnění poskytnuté dle odstavce 4.3.
Smlouvy vždy po jehQ převzetí (akceptaci) MŠMT.

7.2. Doba splatnosti faktur MÚZO (zaplacením se pro úče!y Smlouvy rozumí
okamžik předáni příkazu k iihradč faktury bance. ze straoy MŠMT) je dohodnuta
na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na MŠMT.

7.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Nebude-li mít faktura tyio
náležitosti. nebo nebude splněna podinínka uvedená v odstavci 7.4. Smlouvy. je
MŠMT oprávněno ji vrátit MÚZO k doplnění či opravč s vyznaCenim konkrétního
důvodu vráceni. Dnen] doručení opravené či nově vystavené faktury běZi nová lhůta
splatnosti faktury.

7.4. Příslušná faktura bude předána (zaslána) ve 2 vyhotoveni. V případě plněni
poskytnuté dle odstavce 4.3. Smlouvy k fäkturám MÚZO příloži Akceptační protok()l.

7.5. Všechny faktury - daňové doklady se platí bankovním převodein na účet
druhé strany uvedenV na faktuře - daňovém dokladu.

7.6. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena a účtována na základč právních
předpisů platných k datu uskutečněni zdanitelného plnění.

.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY; VYŘ1ZOVÁNÍ REKLAMACÍ

8.1. MÚZO poskytuje zámku za plnění poskytnuté MŠMT podle Smlouvy
za podminck uwdených v tomto článku Smlouvy: práva ze záruky je MŠMT
oprávnčno uplatnit po přcvzctí plněni od MÚZO.

8 2. MÚZO neodp()vídá MŠMT za komplex infonl)ačnich techIK)logii, na kterýchji Produkt provazován a neodpovídá ani za škody a chyby vzniklC chybou dílčích
části nebo celého komplexu těchto infomíačních technoloE!ií.
8.3. zjisti-li mšmj fůnkční vady v převzatém Produktu nebo obsahové vady
r L!žiru/e/sk(; cl()k?lHleľ1/tl('i. níá právo uplatnit reklamaci.

8.4. Při \yřizQváni reklamaci MÚZO po obdrženi reklamace zaháji činnost
smčřujíci k odstranční vady a předloZi návrh na odstraněni závad Produktu ve lhůtách
dle priorit uvedených v odstavci 8.9. Sn]lour}. Pokud to v kritických případech
MÚZO shledá nezbytnýni. posk}1ne podporu i na pracovišti MŠMT.

8.5. Každou reklamační vadu je MŠMT povinno nahlásit prostřednictvím
servisního formuláře. jehož vzor je uveden v Příloze č. 5 Smlouvy. MšM1".je povinno
uvést kontaktní osobu MŠMT a detailně popsat. jak se rada pro.jcvuje.

8.6. Lhůta pro vynzeľlí reklamace počíná bčžet ode dne uplatnčni oprávněné
reklamace u MÚZO (L)()ruCeni /7lúšení). pokud si Smluvní strany nedohodnou .jincw
lhůtu. P()kud MI JZO vadu neodstraní v dohodnutCni terminu. má MŠMT právo
uplatiiovat na nčm smluvní pokutu dlc článku l l Smlouvy.
8.7. MÚZO zaháji řešeni problému s dobou odezvy danou v odstavci 89. Dobou
odezvy hC rozumí maximálni čas, který uplyne v době Základnih() časoréh(] /)uk!:r/i
od přijetí oznámení problému MÚZO do zahájení řešeni problému, pokud není
ze strany MŠMT požadován časový posun provedení zásahu.

8.8. Smluvní strany se dohodly na následujících chybo"ých stavech Produktu:

Priorita 1
Hcn'ur/jn/ sluř
Priorita 2

" ·Priorita 3

Priorita 4

výpadek Produktu nebo jeho kritické chování
s přímým dopadem na ekonom!£ký systém MŠMT
Problém s očekávaným dopadení do chováni a stavu
ekonomického systému MŠMT
.Probléiny s výkonnosti Produktu a problémy. u kterých není
očekáván přímý dopad na provuzuschopnost Produktu
Otázky týkajjící se pouZiii a nastavení Produkiu

8.9. Lhůty pro íeakci MUZO dle priority přiřazené řešenému problému:

Priorita l - MÚZO zaháji řešeni problému do 4 hodin v d("}bě Z(ik/(u/n/h()
Čdsu]'é/l() /)()kn'/Ĺ neprodleně vyhodnotí závaZn()st problému
a navrhne řešení.

Priorita 2 .- múzo zaháji řešeni problému do 12 hudin v dobC Zä/d(l(/nih{)
ča\'()réh¢) pok!:ríl'. neprodleně vyhodnotí závažnost problému
a navrhne bud' řešení nebo navrhne opatřeni, které oddálí dopad
problému do produkčního prostředí nebo eliminuje jeho dopad
na produkční systCm. Po získáni řešeni navrhne způsob návratu
do půvo(lnih(.) stavu.

-6-
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Priorita 3 - MÚZO zaháji řešeni problémů do 24 hodin v době Zák/u(/nih(?
čtls,m'h() /)akn'lĹ \"yhodnc)ti závažnost a možný dopad problému
a navrhne řešeni v době dohodnuté s MŠMT.

Priorita 4 - múzo " aháji práci na odpovědi nejpozději násiedu"icí pracovní den
v době Zůk/udnih() á7Mm;h() /)(jkrj'/i. vyhodnotí možné alternativy
návrhu a poskytne požado\ äňQLl poäporu a požadované informace.

8.10. MÚZO bude průběžně pracovat na řešení prnbléinu až do té doby. kdy bude
splněno alespoň jedno z následujicich kritérií:
a. poskytnutí infcmnací řešících soRwar()vý problán Produktu na MŠMT.
b. sdělení MŠMT. jak získat opravu software (patch) řešící problém Produktu.
c. infi)rn1ování MŠMT c) tom, že sofht'arový problém je způsoben známou. dosud

ncvyřcšenou chybou Produktu. Do vyřešeni problCníu navrhne MÚZO náhradní
řešení.

d. infi)m1oráni MŠMT o toni. že pr()b]Cm byl identifikcwán jako hardwam'ý.
e, infomiováni MŠMT o tom, žc prohjém je způsobcn softwarovým produkteín. který

ncnÍ dodán MÚZO a je třeba se obrátit na příslušnCh(| dodavatele.
f: infOrmováni MŠMT o toin. že problém je vyřcšen v nově verzi Produktu

a poskyinuti Ak/uu/i=)rané verze.
g. v pi'ípadč probléndi s produkty jiných výrobců poskytnutí infOrmaci MŠMT. kieré

MÚZO získalo jako odpověď po eskalaci problému tomuto výrobci.

8.1 l. Na plnční. na které byla oprávnčně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční
doba o dobu od termínu uplatnční reklamace po tcnnín odstraněni vady.
&.12. Vady vzniklé neodbornou obsluhou nebo nevhodným užíváním odstraní
MÚZO bez zbytečného odkladu na náklady MŠMT.

8.13. Smluvní strany se dohodly na záručních dobách takto:
ä) MÚZO ručí MŠMT. že zůznamoré nasií'e a užirutdská dokumen/ut't' po dobu

181) kalendářních dnů ode dne nabyti vlastnického práva MŠMT k nim
neRrokážj níateriálové nebo výrobni vady.

b) MUZO ručí MŠMT, že dodaný Produkt po dobu od jeho převzetí MŠMT
do dodáni jehQ další .4kn(a/iml'uné 1'ěľ2í' (ne.jdék však po dobu 24 měsíců
od jeho převzetí MŠMT) bude vykazovat vlastnosti popsané v Užir(lte/sk,'
dokumeniuci a bude jej moZno užívat k v [ žirute/skě d()kumuHlaci
popsanému účelu. a že v těchto vlastnostech a způsobech užiti nebudou
dodané Produkty vykazovat žádné vady.

8.14. Smluvní strany se dohodly. že veškeré náhrady z vad produktů mateňální
povahy (Z(i:n(?Hk)r(; nosiče) jsou omezeny na výměnu prokazatelnč \·'adných
Zázn(lmolých nosiču.
8.] 5. zjistí-li mšmt Hurarýni síar (pr/oriiu l). je povinen tuto skutečnost nahlásit
do MÚZO teletónicky na hot-line tel. č. a současné
vždy nĹ:idé]e do l hodiny e-níailem na adresu MŠMT je povinnu
uvést kontakllli osobu MŠMT a základní infnmiace o tom. .lak Se- H(lr(niil7i .v/ur
(/)ri()ri/u l) projevuje.
8.16. Po nahlášení /lurar//'nih() siůru (priori/u 1/ sc MÚZO zavazuje neprodleně
potvrdit /)U)'u&ni hlášeRi. "

- 7 -
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r 9.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. MŠMT se za\'azuie poskytnout MUZO veškerou součinnosL kterou po nčm lze
oprávněně požadovat a která je potřebná ke splnění závazků MÚZO vyplývajících
pro nei z ustauoveni Sinlouvy.
9,2. MŠMT se dále zarazllie zaplatit za poskytnuté plněni l' souladu s platebními a
fakturačníini pQdlnínkami stan(wenýlni v článku 7 Sn}k)u\'y.

9.3. MÚZO jc Qprávnčno v případě nutnosti sjednat pro pInční třeli osoby. a to
za podmínky písemného souhlasu MŠMT.

9.4. Všechny požadavky MŠMT na poskyt{)váni služeb r rozsahu spet'iiikQvanén1
v odstavci 4.3. se MI lZO zäväzuje realizovat \' terniinech uvedených \' .jím
potvrzených objednávkách.

10.
DŮVĚRNOST A MLČENLIVOST

10.1. Smluvní strany se zavazuji zachovávat nMčenlivost o všech skutečnostech,
které jsou druhou strmou písemně označeny jako důvěrné či utajované a s nimiž
při výkonu svých práv a povinností podle této Smlouvy přijdou do styku.
10.2. MÚZO se zavazuje zachovat přímou mlčenlivost o skutečnostech. které se
dozvi v rhnci plnění svých smluvních povinnosti vůči MŠMT. a to i po ukončeni
platnosti Sn]louvy.
10,3. Povinnost mlčenlirosti je MÚZO povinno písemně zajistit i u srých sn1]u\.'nich
partnerů. s jejichž pomoci případně bude své závazky z tétu Smlouvy plnit.

] l.
SMLUVNÍ POKUTY

] 1.1. Jesúiže MUZO nedodrží termíny pro splnění svých závazků dle odstavci 4.2..
uhradí MŠM r za každý započatý pracm'rii den prodlení smluvní pokutu vc VÝŠÍ 2 %
z l/drž()racíhn /7op/a/ku: to neplatí. pokud k prodlení MUZO došlo z důvodu na straní'Amt. mšmt je oprávněn domáhat se vedle práva na smluvní pokutu i náhrady
škody. a to y plném rozsahu.
] 1.2. Jestliže MUZO nedodrží termíny pro splnčiní svých závazků podle odstavce
4.3.. uhradí MŠMT za každý započatý pracovní den prodlení smluvní pokutu re výši
2 % ze Siedl]ané ceny plněni: lo neplatí. pokud k prodlení MÚZO došlo z důvodů
na straně MŠMT. MŠMT je oprávněn domáhat se védle práva na smluvní pokutu i
náhrady škody. a to plném rozsahu.
11.3. Při nedodrženi ustanoveni článku 8 Smlouvy () vyřizování reklamaci .je Ml' ZO
povinen uhradit za každý započatý pracovni den prodlení MŠMT mluvní pokuiu
ve í-'ýši 2 % z Udržm'clcih() p(j/)/a/kzl. MŠMT je oprávněn domáha( se vedle práva
na sniluvní pokuiu i náhrady škody. a to v plném rozsahu.
11.4. Jesdiže MÚZO při reklamaci vad poskytnutého plněni prokáže. že plněni
ne\'ykazuie reklan](n'ane vady. MŠMT uhradí náklady na dopravu a činnosi MÚZO
související s tinito proká7áním s použitím hodinové sazby uvedené v odstavci 5.?.
Snílouvy. .jakož i další náklady vzniklé MÚZO u souvislosti s r¢klamačniTn řizenitn.

·8-
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r Příloha č. l
smlouvy o kon]plexní podpoře provozu a užití

Ekonomického informačního systému ElS JASU" ('S
a navazujících produktů a jejich další obnovč a rozvoji

Tabulka 1 - Tato smlouva zahrnuje podporu pro nás[edlljíc.i /'ro(hík/.]':

Označeni Hpis produkiu

}'rodůk1 l LIS jAŠI?" CS - Standmdni
pcxkujně ůčanictvi. Zät'azky. Banka.
Pokladna. Pohkdárkp. PIikan, k ůhradč

Prudukt 2 Modu) 1)Matt c}$táňu FIS JASR' ("S
a rr('palen! ElS jAšI" CS se sy'lcmcm

i Momi 7·t
" Datum uvedené na aku.ptačnim rr('tokolu.

I)aium Produkt ptůcn na základů
dkccptacú '

31 12 2(Kl8 srnkvu\·a c¥i(hwaná v MÚZO pců č ,j.

"""l MIZO M Č j 9$4 OK
i
l

Tabulka 2 - Specifikace udržovacích poplatků v záruční a pozáruäii době

pMuktu

t Prodnkt ] ElS JAŠI' ('S - Siandardni
j nh}du|}
l Zá¥a7ky. Banka. Pnklachta.
j Pdlledävkí. Příkazy k úhradč'
Í Produkt 2 , Modul I)tstace s}stčmu ElS

IJASI:* C4 u propujění ElS
JASŮ C'S lit sulánem Múnit 74

T

! LWEamd" 7äéomc·i I t 'dd'muci Ľ·'dEnr«i
jmp(dlľek v v .mp/alpk r µcµhtt·k r

, mrualídaht' pQ=uĹ'nidcmé , Mmc·ui dijh,'
Rd l mčsk l za l mčsiC l ta kai&mi mk důl ha!cndátnô tok
(v K hu DPHJ In Kč ĺwp DPHL. Kč k·z.bPl'l1 (b KC bu OPij}

"" " "Yji (KAL- 26J ()(K)r21 7>(1- 21 75(L-

1Ĺ¢KX1.- 12 (Klň.- 144 ii6ii:" """"'"Tli

h, ,
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Příloha č. 2
smlouyy o konzplexní podpoře provozu a užití

Ekonomického informaČního systén]u EIS jAsu'g es
a navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji

"" ' Ôbl':änavatel:

= Česká republika - Ministerstvo -
- školství, mládeže a tělovýchovy -

Karmelitská 7
n8 12 Praha 1

i Objednávka, l
· : . Iřk. "

_ 'I)odav;tej: " " '

MÚZO Praha s.r.o.
politických vězňů 15
110 oo Praha l

r W""" ':

Zakázka: iO86

PROTOKOLPŘEDÁVACÍ

Popis:

Přílohy:

Za objednavatele: Za dodařatele:

jméno jméno

podpis podpis

V dne V dne

F

,'i:,,
ADRESA
XÚZQ Praha
poUHckých véMiů IS
) iu OD praha l

ičo nič
4Y622897 U.4%2>E97

V OR u MS Ý
nddá C



JY\,Ú Z O
PRAIIA S r. O.\ µČí@Č0v? sIuZby

Příloha č. 3
sln]ou\y o komplexní podpoře provozu a užití

Ekonomického informačního svsténíu EIS JASU'B" es
a navazujícíc.h produktů a jejich další obnově a rozvoji

Objí'dnavatel:
íl dlh mm lni i

' Dodm'atel:

MÚZO Praha s.r.o.
, politických vězňů 15
" 110 oo Praha 1

Česká republika - Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
ii8 12 Praha ]

(It íl I

Objednávka: !m I 7äkáZka: l iO86
£!áňULĽ m.

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Popis:

Přílohy:

Za ot!jedna\'atek: Za dodavatele:

jméno jiném

podpis podpis

V dne V dne

.l l i

ADRCSA
MÚUJ Práh:' S r q
P·,!ttickYch vézí,(i 35
ľ JO OD Praha l

ičo cut
'.962?iá97 CL4962289,

V CIR U MS V
r"
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Příloha č. 4
snilouyy o komplexní podpoře provozu a užití

Ekonomického informaČního systému EIS JASU®' es
a navazujících produktů a jejich další obnově. a rozvoji

g Zádavutel: Dodavatcl:

Česká republika - Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
ii8 12 Praha 1

MÚZO Praha s.r.o.
politických vězňů 15
no oo Praha 1

Císlojednací
· h 1 L.'_.72kíizka:

ZADÁVACÍ FORMULÁŘ POŽADAVKU
Popis požadavku: t

i

l Produkt/moduk
I

Naléhamst požadavku:
Legenda: K - kritická l d - dů/ež/tá l B - běžná, nespěchá
pQžadovaný/pňedpokládaný termín realizace:

Kontaktní osoby (jméno/telebn/e-maU):

l
' "Požadavek podává (jméno/telejbn/e-main:

Vystaveno dne:

q
ií'/



r Příloha č. 5
glnk)u\'y c) kon)plcxni podpořc pro\'()zu a už.iti

Ekoll()nlickéh() ii1fí)m1ačniho systému EIS JASU' C'S
a navazu.jicích produktů a .jcjich další obnovil a rnzvo.ji

Evidence požadavků a závad ElS
!

2·ĹkauliP (näm·'(l))' !ks!sg, republika - Mmislers(%u GkulsM mládek u

(ňúc\ .' !1)j: ElS ..__ _
MŠMT |dátum ]

MI'7O |datum ,
i ._ _ . .-.. _____..-.

Kategorie ;ávudj' .VR/C (kateRorii chrbr určuje MÚZO/:
A :(hud([ íu'hrtini EiS 'nlmH/u /)lu/)ř. přek/t'p v túu/ku /()mll(/íiřc'/

r
1::8;

_

B

C

P

N
K

:áru(/(l /)U[čitifilnkc·('. nl(u/lt/u úl,' um{):'ňlli{' jí pnl(Ziru/ :u /i¶ŕc/i /)(klmint'k 'nupř. krů:k,'
:uc/(:j'u('i pídí'. šiř.\'i /'ií\'nď/jfjrá práru užiruk'/í' mž
:círuc/u. kit'r,i :c·t'/,l 1'Úužlti./ulľkt, P7JťPC/ll/l4 n,·bn ,·,-l,;h,j us. nebu dáiů dn'hn,ŕ l:i:y/u/¢'k
/Il(t/)ř, /)ii/"?i¢'ni k duľah(i:l, /idnkc('. datu 1řc·/fc' ruhc·í :uc/ú/ u/?nd.)
/'(aĹd(lj'ek ?lů :máut /nt'ni h) pŮklů se obě mtuny HL't/unl/ln'i jinuk, hútlt' c/tb
"Ž tkt ůmrni rmuuc'/c'h : ,\fŠ,1/7'u Áf/(;ZO).
:\thMt pm ':r/t7~17ľ()gtunlll /pli¢n/(j '· 1//

miéc' im sprthuc' (Ĺ/)//kuce E/S: m"bu proiektul:l' mund±('r.

Buri'u ;ápi,w:
:"wn: U/Hoj¢Ĺ M/lHľ/C L'p

·í"7Ulä ,i/úzo /!rh) n ::ůiuclč ak Mrcu/u twhr/a :utim c)dy/rutk'ncď - ,jí" mľ/nť: ,dr·(/m'd/.
Čemů :¢il'ul/u hr/u ods/rulĹMu ?k'HĹ nudů/c' b'kt/mu(
f ,'ľ, - /hĹ¢s/nlzintl,'/ sUu/l/usis udMranétľim 7tira(/r

F.videnční Kategorie Popis závady "
,čÍslo závady (příp. odkaz na dokument s popisem závady)
jzávady a/bic

!ĺĺš1t:" "' |Ňižm:
(Kon(8ktni osoba) plán. termín.
Liivadu ohlásil, způsob
zaznamenal, odstranění,
d3tum. ' odstrauěno
Veriňkováno
kýnh Qatum l

l _ _.- j_

'1

El

b
Í

P

l
l

// '



r l ].5. V připadč nedodržení lhůty splatnosti fáktury, kterou od MÚZO převzalo
MŠMT. se MŠMT zavazuje uhradit MÚZO úrok z prodlení za každý započatý
pracovni den prodlcní ve výši 0,02 % z dlužné Částky.

12.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva se uzavírá na neurčito. Smlouva zaniká u.plynutíni výpovčdni lhůty,
která je šestiměsíční a začíná běžet prvni1io dne kalendáři1íh() měsíce následujícího
po doručení výpovědi druhé straně. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze
Smluvních stran, a to i bez udání důvodů. Obě Smluvní strany mají právo odstoupit od
Smlouvy v případě, kdy druhá strana bude hrubě porušovat své povinnosti vyp]ý"aiieí
ze Smlouvy. V tomto případě odstoupeni od Smlouvy se tato ruší ke dni doručeni
oznámení o odstoupení druhé straně.
12.2. MÚZO se zavazuje zdrh:t se po dobu 2 let od podpisu Smlouvy podáni
výpovědi ze Snilouvy.

12.3. Rozšířeni Sni1ouvy ú další Produkty bude řešeno dodatkem.

12.4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane neúčinným nebo
nq)latnýl1], zavazuii se Smluvní strany bez zbytečného odkladu formou dodatku
ke Smlouvě upravit nově příslušná ustanoveni taL aby byl podle možností maximálnč
zachován původní úmysl a cíl nahrazovaných ustanovení Smlouvy.

12.5. Dokunient se považu.je za doručený dnem jeho předáni a převzetí. Dokument
se považuje také za doručený dnem, v něniž kterákoliv ze Smluvních stran jeho
doručení odmítne či jinak znemožni jeho převzetí.

12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech ident.ifikovaných výtiskem
číslo l až 4, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Smlouvu je
možno ničnit pouze fonnou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvninň
stranami.

12.7. Smluvní strany berou na vědomi, že všechny postupně číslované přílohy
Smlouvy jsou její nedílnou součásti.
12.8. Seznam příloh:
Příloha č. 1 Specifikace Produktů
Příloha č. 2 Vzor Předávacího protokolu
Příloha č. 3 Vzor Akceptäčního protokolu
Příloha č. 4 Vzor Zadávací formulář požadwku
Příloha č. 5 Vzor Servisní tabulky pro hlášení závad

12.9. Smlouva nabývá p]atnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.

Za MŠMT:
Ing. Eva Bartoňová,

l.ná]ně£tkyně ministryně

Za MÚZO: '
Ing. Petr Zaoral, ředitel a jednatel

Ing. Petr Macek. jednatel
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