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výtisk čisja: l
. Počet stran: 2

Přílohy: 1

DODATEK Č. l KE SMLOUVĚ

vedené v MŠMT pod číslem: 13622/09

vedené v MÚZO pod číslem: 1030/09

o komplexní podpoře provozu a užiti
Ekol1omického int"omíačniho systánu ElS JASU "' es

a navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji
uzavíraná podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 51M99J Sb.. obchodního

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

l.
SMLUVNÍ STRANY

1.1
Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
adresa: Karinditská 7, 1 18 12 Praha l
zastoupená: Ing. Evou Bartoňovou, státní tajemnici - I. náměstkyní

ininistryně na základě organizačního řádu MŠMT
druh organizace: organizační složka státu
IČO: 00022985
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojeni:
osoba zmocněná k věcnému jednán

osoba zmocněná prn technický kon

(dále jen MŠMT)
a

1.2
MÚZO Praha s.r.o.
adresa:
zastoupená:
zapsmiá:

druh organizace:
IČO:
DIČ:
ballkov!1i spcýení:
(dále jen MÚZO)

politických včzňů 15, 110 00 Praha l '
Ing. Petrcn] Zaoralem a Ing. Petímm Mackem. jednateli s.r,o.
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C. vložka 24646
společnost s ručením omezeným
49622897
C'Z49622897

(MŠMT a MÚZO označováni společně dále též jako ,,Smluvní strany"')
uzavřely niže uvedeného dne. měsíce a roku tento dodatek č. l k uvedené stnlouvě.
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PŘEDMĚT DODATKI

2·1· , Smluvní strany se dohodly. že se íněni Příloha č. l Smlouvy. Nová Příloha č. l
je sou'tjsti tohoto Dodatku č. l.

3.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. l je vyhotoven vc čtyřech stejnopisech identitikovaných výtiskem
číslo l až 4, z nichž každá ze Sinluvnich stran obdrž.i chič vyhotoveni.

3.2. Seznam příloh:
Příloha č. l Specifikace Produktů
3.3. Dodatek č. l nabývá platnosti a účinnosti podpisem Sinluvnich stran.

Za MŠMT:
Ing. Eva Bartoňová.

[.náínčstkyně ininistrynř

Za MÚZO:
Ing. Petr Zaoral, ředitel a jednatel

Ing. Petr Macek. jednatel
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r Příloha č. l
smlouvy o komplexní podpoře provozu a užiti

Ekonomického informačního systému ElS JASU" C'S
a navazujících produktu a jc,jich další obnově a rozvoji

Tabulka l - 1"ato smlouva zahmu.je podporu pro následu.jici Produkt':

Omačeni Fbpis µuduhu Iktum Produkt poňzen na äkšadC smbwy/&j#ávky.
akcep'acc " d¶'muiki tnfbrmace

Přcdukt l FIS JASU'R es - Standatndni mtduk íl 12 "nox evidována \ \¶ŮZO M č j t)7
účelnlclvi. 7ävazky. 13arík,t.

Pokladna. P(khkdáb'ky. ptikan k ůhtadč
Pnxjukt ? Mcdui Mace sytému ElS JASLÉ es 4 g Smlouva je evidována v MÚZO M c.j. 9X4.'(j&

j prc'µýcni ElS JASU' es se systCmem součäsli µ)dWry nad mm«- ČI. 4 .Rcdmčt plněni
Munit 7" "mkmvý' hude základni XML. schémat.

fakturace bude tahájcna a l S 2(1KI

' Datum uvec-cnC na akcmačnim orotokolu.

Tabulka 2 - Specifikace udržovacích poplatků v záruční a pozáruční době

Omačaú Popis pMuktu U&žotuci Ubžovaci Udňovmi Udňosuci
pqpďatek v pqplaitk v pqp/aiek r pqplwek v
záruChidobé pm~lidobe zámchidoCE pa.ům&idohf
m l m l měsíc za kalmdáhíi rok za kůmdátni rok
\V Kč bu DPH) (Y Kč bez DPH) (V Kč bez DPH) (V Kč bez DPH)

, PMukt l EIS JASU' ("S 21 7SU.- 21 7Š(J.- 0ň(l- ?61 (mx).-
l inoduh' učdňlch t,i ZávjÁý. Banka.
i Pnhkdávk>. Ptikazy k ůlmdé
l Pndukt 2 Modul Dotace systánu ElS !2 (x)(1.- 144 (){)(j.- !44 (WL-

JAS( " es a pn'p"jcni ElS
i JASU' ('S sc Mom 7"

. .


