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Č. j. MSMT-42429/2020-7 

 

 

Smlouva  

o poskytování služeb  
(komunikační datové rozhraní mezi systémem EIS JASU® CS a IS pro 

monitoring evropských dotací) 
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

  

 

Smluvní strany  
 

1. Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Se sídlem:                          Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  

Zastoupen:                         Bc. Janem Frischem, ředitelem Odboru technické pomoci OP VVV 

IČO:                                   00022985  

Bankovní spojení:               

Číslo účtu:                           

(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

 

2.   MÚZO Praha s.r.o. 
Se sídlem: Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00 

Zastoupený: Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli společnosti 
IČO: 49622897 

DIČ: CZ49622897 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 24646 

(dále jen „Poskytovatel“)  
 

(dále společně označovány jako „Smluvní strany“) 
 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen 
„Smlouva“). 
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1. Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je: 

a) komplexní zajištění provozu (tj. údržba, podpora atd.) komunikačního datového 
rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2014+ (dále jen „konektor EIS  

a MS2014+“ nebo „konektor“), 
b) školení zaměstnanců Objednatele, 
c) rozvoj a úpravy komunikačního datového rozhraní mezi systémem EIS JASU a IS pro 

monitoring dotací nad rámec výše uvedených bodů. 
 

2. Specifikace předmětu Smlouvy 

2.1 Pro účely této Smlouvy se rozumí: 

 Komplexní údržbou – provádění veškerých činností zajišťující bezproblémový  
a bez výpadkový chod výše uvedeného konektoru. Mezi činnosti údržby patří zejména 
provádění takových činností, jejichž účelem je předcházení případně odstranění 
nestandardních jevů v chování aplikace, které by mohly způsobit nebo již způsobily 
omezení, nebo přerušení chodu a řešení předcházení možné nekonzistence konektorem 
přenášených dat.  

 Podporou – zajišťování podpůrných služeb Helpdesku a Hot-line pro externí a interní 
uživatele a správce konektoru EIS a MS2014+. Podpora je poskytována telefonickou, 
emailovou a jinou odpovídající formou (osobní kontakt, vzdálená správa). Pro tyto 
účely budou poskytnuty kontaktní údaje na Poskytovatele v rozsahu: telefonní číslo 
(mobilní číslo a pevná linka), emailová adresa. Poskytovatel je vždy povinen zajistit 
dostatečný počet pracovníků Helpdesku a Hot-line v dostatečném počtu pro zajištění 
plynulého chodu a splnění podmínek definovaných v SLA pro standardní režim.   

2.2 Bližší určení zajištění podpory: 
Helpdesk a Hot-line ve standardním režimu: 
 podpora ve standardním režimu je poskytována po celou dobu poskytovaných služeb, 
 podpora je poskytována v pracovní dny vždy od 9:00 do 17:00 hodin. 

2.3 Služby jsou prováděny osobně v místě Objednatele nebo vzdálenou správou a přístupem 
z místa Poskytovatele.  

2.4 Časový rozsah služeb (SLA): 
SLA pro standardní režim poskytované služby: 

Kategorie Popis typu závady Doba 

odezvy od 

nahlášení 

Doba řešení Způsob vyřešení 
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C Závada, která zcela 
znemožňuje použití 
funkce, tato kategorie 

chyby je obvykle 

doprovázená výpisem 
systémového hlášení 
(např. neúspěšné 
připojení k databázi). 
Se systémem nelze 
pracovat bez 

odstranění chyby. 

Do 4 hodin Do 8 hodin 

od odezvy 

Za odstranění 
závady se považuje 
stav obnovení 
funkčnosti systému. 

B Nedostatek, který 
umožňuje použití 
funkce za jistých 
podmínek, např. při 
akceptovatelné změně 
pracovního postupu 
(např. krátké zadávací 
pole, širší přístupová 
práva uživatele než 
bylo požadováno, 
chybějící vyhledávací 
funkce dle nějakého 
konkrétního 
parametru nad 

zobrazenou tabulkou). 

Do 8 hodin Do 24 hodin 

od odezvy 

Za odstranění 
nedostatku se 

považuje 
zapracování funkce 
dle specifikace 

Zadavatele 

A Nedostatek funkce, 

který nebrání nijak 
jejímu využití, 
s funkcí lze pracovat 
bez funkčního 
omezení (např. 
překlep v titulku 

formuláře, jiné pořadí 
sloupců ve formuláři, 
jiné pořadí sloupců 
v tiskové sestavě, jiné 
počáteční setřídění 
záznamů apod.). 

Do 16 hodin Do 30 

kalendářních 
dní od 
odezvy 

Za odstranění 
nedostatku se 

považuje 
zapracování funkce 
dle specifikace 

Zadavatele 

 

Do „Doby odezvy“ a „Doby řešení“ se nezapočítává čas mimo provozní dobu 
poskytování podpory.  
Možné způsoby vyřešení závady: 
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 Dodání nové verze EIS JASU® CS nebo komunikačního rozhraní, ve kterém je 
problém již odstraněn. 

 Informování uživatele o tom, že identifikovaný problém není způsoben systémem 
EIS JASU® CS nebo komunikačním rozhraním a tudíž jeho řešení není 
v kompetenci Poskytovatele. V takovém případě Poskytovatel sdělí Objednateli 

předpokládané důvody problému a možný způsob řešení. 
2.5 V rámci poskytování služeb Helpdesku a Hot-line zajistí Poskytovatel pro Objednatele 

bezplatnou licenci na integrovaný nástroj pro zajišťování a evidenci požadavků externích 
i interních uživatelů podporovaných systémů.  

2.6 Integrovaným nástrojem pro zajišťování podpůrných služeb Helpdesku a Hot-line  

se rozumí aplikační a programové vybavení, které splňuje následující kritéria: 

 nástroj umožní definovat a podpořit celý proces služeb a činností Helpdesku  
a Hot-line, 

 nástroj bude přístupný z webového rozhraní, 
 nástroj bude poskytovat reporty a výstupy pro trvale kvalitativní monitorování/provoz 

služeb a činností Helpdesku a Hot-line. 

Přístup pro nahlížení bude zajištěn pro zaměstnance ICT MŠMT a zástupce gesčních 
útvarů.  

2.7 Předmět plnění musí být plněn v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb.,  
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a k němu prováděcích právních předpisů, kterými jsou: 

 vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“), 

 vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 
kritériích, 

 zásadní úpravou bude uvedení tohoto informačního systému do souladu především 
s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, zejména s § 19, § 20 a § 22. 

2.8 V rámci rozvoje a úprav díla dle bodu 1.1 písm. c), je Poskytovatel povinen pro testování 
použít databázi MUZO_JASU_EIS_MS2014_Test, kde bude probíhat testování před 
odsouhlasením rozvojového požadavku ze strany Objednatele. 

2.9 Maximální rozsah činností v rámci této Smlouvy: 

Název činnosti Maximální rozsah 

objednatelných 
činností 

Komplexní zajištění provozu – dle bodu 1.1. písm. a) 35 měsíců 

Školení zaměstnanců Objednatele – dle bodu 1.1. písm. b) za 1. 
školeného 

10 hodin 

školení  
Školení zaměstnanců Objednatele – dle bodu 1.1. písm. b) za 

každého dalšího školeného 

30 hodin 

školení 
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Rozvoj a úpravy komunikačního datového rozhraní mezi systémem 
EIS JASU a IS pro monitoring dotací nad rámec bodů a) a b) dle 
bodu 1.1. písm. c) na základě požadavků MŠMT a změn v rozhraní 

400 hodin 

 

Objednatel je oprávněn využít služeb, které jsou předmětem této smlouvy, v rozsahu 

vlastních potřeb a uvážení. 
 

3. Doba plnění 
3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to nejdříve od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2023 nebo 

do vyčerpání maximální finanční částky dle přílohy č. 1 Smlouvy, podle toho, která 
skutečnost nastane dříve.  

 

3.2. Objednatel si v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce vyhradil změnu závazku ze 
Smlouvy spočívající v prodloužení její účinnosti až o 12 měsíců, jestliže dojde k 
prodloužení projektu nebo vzniku možnosti čerpání z dalšího operačního programu, 
z nichž bude plnění Smlouvy hrazeno, za předpokladu, že nedojde k překročení celkové 
částky dle přílohy č. 1 Smlouvy.  

4. Cena a platební podmínky 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že za řádné a včas poskytnuté služby zaplatí Objednatel 
Poskytovateli cenu dle ceníku v příloze č. 1 Smlouvy. 

4.2 Celková cena za celý předmět plnění nesmí přesáhnout celkovou nabídkovou cenu 

Poskytovatele uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy. 
4.3 Jakékoli činnosti vyplývající z této smlouvy budou realizovány výhradně na základě 

objednávky ze strany Objednatele v písemné formě (e-mailem, tištěná podoba, webové 

rozhraní helpdesk atd.).  
4.4 Objednatel je oprávněn využít možnosti rámcových objednávek, kdy oprávněná osoba 

Objednatele objedná pro určité období předpokládaný počet hodin, které nemusejí být 
vyčerpány.  

4.5 Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba daně z přidané hodnoty je ve 
Smlouvě uvedena v zákonné výši ke dni podpisu Smlouvy. V případě změny sazby DPH 
v průběhu účinnosti Smlouvy bude cena adekvátně změněna. 

4.6 Objednatel neposkytuje zálohové platby. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude akceptační/předávací 
protokol odsouhlasený oběma smluvním stranami. 

4.7 Faktura hrazená z finančních prostředků OP VVV bude označena názvem tohoto 

operačního programu a registračním číslem projektu, ze kterého je výdaj hrazen. 
4.8 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Pokud 

termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 16. prosince běžného roku do 
12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30 dní na 60 
dní. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Platby budou uskutečňovány 
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bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Poskytovatele. Za datum úhrady se 
považuje den, kdy byla finanční částka odepsána účtu Objednatele a směřuje na účet 
určený Poskytovatelem. 

4.9 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen 
doručit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednatel v 
prodlení s úhradou. 

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Poskytovatel je povinen sjednané služby provést s odbornou péčí, řádně a v souladu s 
právními předpisy, které se k jejich poskytování vztahují. Poskytovatel služby poskytne 
na své náklady a nebezpečí a odpovídá za jejich sjednanou, resp. obvyklou kvalitu. 
Veškerou vytvořenou dokumentaci (manuály) předá Poskytovatel Objednateli v 
elektronické formě (USB flash disk, prostřednictvím zabezpečeného datové úložiště aj.). 

5.2 Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech 
majících vliv na řádné a včasné provedení plnění. 

5.3 Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
„GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tuto směrnici. 
Poskytovatel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany. 

5.4 Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.  
5.5 Poskytovatel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 

souvisejících s poskytnutím služeb dle platných právních předpisů.  
5.6 Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli či oprávněným orgánům maximální 

možnou součinnost při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění Smlouvy hrazeno, 

předložit na vyžádání doklady vztahující se k předmětu Smlouvy a případně doložit další 
významné skutečnosti požadované Objednatelem či oprávněnými orgány. Poskytovatel 
umožní objednateli výkon práva kontroly, a to po celou dobu, po kterou je to vyžadováno 
legislativou daného operačního programu případně jinými předpisy EU nebo ČR, tj. pro 
OP VVV minimálně do 31. 12. 2033. Po tuto dobu je také povinen zajistit i archivaci 
dokumentů. 

5.7 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl 
při své činnosti v souvislosti s plněním závazku vůči Objednateli. Tato povinnost trvá i 
po skončení smluvního vztahu. 
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5.8 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli maximální možnou součinnost ke 
splnění jeho závazku. 

5.9 Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Poskytovatele. 
 

6. Záruka za jakost 
6.1 Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že plnění podle této Smlouvy nebude mít vady, 

a to po dobu nejméně 24 měsíců od doby předání plnění (vystavení akceptačního 
protokolu). 

6.2 Poskytovatel odpovídá za řádné a přesné provedení dohodnutých služeb, které jsou 
předmětem této Smlouvy s tím, že služby a jejich výsledky musí odpovídat požadavkům 
sjednaným v této Smlouvě, právním normám a obvyklým požadavkům na poskytovaný 
druh služeb.  

6.3 V případě, že předané plnění vykazuje vady, musí tyto vady Objednatel písemně 
u Poskytovatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V 
reklamaci musí Objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. 

6.4 V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má Objednatel právo 
na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků, a to nejpozději do 1 měsíce. Pokud tak 
Poskytovatel v plném rozsahu neučiní, může Objednatel žádat zaplacení nákladů 
na odstranění vad v případě, kdy si Objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní 
sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny 

plnění odpovídající rozsahu reklamovaných vad a nedodělků nebo může Objednatel od 
Smlouvy odstoupit. Další nároky Objednatele plynoucí mu z titulu vad plnění z obecně 
závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.  

6.5 Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, 
že podstatně ztěžují užívání plnění, či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel 
má právo od Smlouvy odstoupit. 

6.6 Reklamace vad musí být doručena Poskytovateli nejpozději poslední den záruční lhůty, 
jinak práva Objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, 
kdy je reklamace Objednatele vyřizována Poskytovatelem, a to až do odstranění vad. 

 

7. Náhrada škody 

7.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit druhé Smluvní straně způsobenou škodu 
vyplývající z porušení obecně závazných právních předpisů a z této Smlouvy.  

7.2 Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám  
a k minimalizaci vzniklých škod.  

7.3 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody. 
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7.4 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V 

případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na 

svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání 
zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. 

7.5 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že  
se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta nebo jiná sankce, a 
to v plné výši dle Smlouvy. 

 

8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
8.1 Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících 

porušení Smlouvy: 

a) v případě prodlení s poskytnutím sjednané služby dle odst. 1.1. a) v případě 
závady kategorie C, B a A v požadovaném rozsahu a kvalitě ve výši 500 Kč za 

každou i započatou hodinu prodlení; 
b) v případě porušení povinnosti stanovené v čl. 5.3 Smlouvy ve výši 10 000 Kč, a 

to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 

c) za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě ve výši 100 000 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti a 

d) v případě porušení ostatních povinností uvedených ve Smlouvě ve výši 500 Kč, 
a to za každý jednotlivý případ porušení.  

8.2 Zaplacením smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli 
způsobenou škodu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně 
vzniklé škody, a to v plné výši. 

8.3 Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Poskytovatele. 

8.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou dle této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn 
požadovat nejvýše zákonný úrok z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou 
nepřípustné. 

8.5 Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody dle této Smlouvy jsou splatné do 14 kalendářních 
dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné 
Smluvní strany. V případě prodlení povinné Smluvní strany se zaplacením smluvní 
pokuty nebo náhrady škody je oprávněná Smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě 
nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení. 

 

9. Ukončení platnosti Smlouvy 

9.1 Smluvní strany mohou vzájemnou písemnou dohodou Smlouvu kdykoliv ukončit.  
9.2 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě podstatného nebo opakovaného 

porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Poskytovatelem. Za podstatné porušení 
smluvní povinnosti Poskytovatelem se rozumí zejména prodlení s předáním výstupů 
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sjednané služby či neodstranění jejích nedostatků ve lhůtě delší  
než 30 kalendářních dnů. Opakovaným porušením se rozumí porušení téže povinnosti 
dvakrát v době trvání účinnosti Smlouvy.  

9.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku 
Poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo 
i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje  
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak může Objednatel odstoupit od 
Smlouvy v případě, kdy Poskytovatel vstoupí do likvidace. 

9.4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit či omezit rozsah plnění v případě, že 
nebudou schváleny prostředky ze státního rozpočtu nebo příslušného operačního 
programu k financování předmětu Smlouvy. 

9.5 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět v případě zrušení OP VVV.  
9.6 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 30 
kalendářních dní. 

  

9.7 Účinky výpovědi nastávají k poslednímu dni měsíce, následujícího po měsíci,  
ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 

9.8 Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně. 

 

 

 

 

 

 

10. Kontaktní osoby 

10.1 Poskytovatel: 

 Příjmení jméno, 
titul 

Telefon GSM e-mail 

ve věcech věcného 
plnění  

   

v administrativních 
záležitostech  

  

 

 

10.2 Objednatel:  

 Příjmení jméno, titul Telefon GSM e-mail 
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ve věcech věcného 
plnění  

   

v administrativních 
záležitostech  

 9  

 

10.3 Kontaktními osobami Smluvních stran jsou osoby uvedené v tabulkách v odst. 10.1 a 10.2 

nebo jimi pověřené osoby. O případných změnách kontaktních osob musí být vždy 
písemně (e-mail, tištěná podoba, webové rozhraní helpdesk atd.) informována druhá 
Smluvní strana. 

 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1 Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit 

jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 
Smluvními stranami. Změny kontaktních osob nebo změny fakturačních údajů  
je možno provést pouze na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně. 

11.2 Tato Smlouva se uzavírá elektronicky. 

11.3 Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či 
nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu  
s účelem této Smlouvy. 

11.4 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi Smluvními 
stranami, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou 

(včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup 

k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice. 
11.5 V případě znemožnění dodržení jakéhokoli termínu nebo lhůty z důvodů na straně 

Objednatele není možné za dobu zdržení způsobenou Objednatelem nárokovat na 
Poskytovateli žádné sankce, pokuty atp. V takovém případě se pouze prodlouží veškeré 
termíny nebo lhůty o dobu, o kterou došlo k tomuto zpoždění. 

11.6 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), zajistí 
Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů a metadat Smlouvy 

v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel 

uveřejnění Smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření 
smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od 
podepsání Smlouvy. Poskytovatel bere na vědomí, že dle výše uvedeného budou 
zveřejněny i jednotlivé Rámcové a dílčí objednávky, splňují-li však samy o sobě zákonné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že 
metadata vztahující se k výše zmiňovaným objednávkám mohou být zveřejněna též na 
webových stránkách Objednatele. 
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11.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran, avšak 
účinnosti nabývá nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv, ovšem ne dříve, než 1. 1. 
2021.  

11.8 Rámcové a dílčí objednávky nabývají platnosti dnem jejich podpisu druhou ze Smluvních 
stran, avšak účinnosti nabývají nejdříve dnem jejich zveřejnění v registru smluv, splňují-
li podmínky pro zveřejnění dle zákona o registru smluv. Rámcové a dílčí objednávky, na 
které se nevztahuje zákon o registru smluv, nabývají účinnosti dnem jejich podpisu 
druhou ze Smluvních stran.  

11.9 Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí 
Občanským zákoníkem. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1: Ceník 

 

 

 

 

V Praze dne    V Praze dne  

 

ředitel Odboru technické pomoci OP VVV 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

  

 

 

 

jednatel 

MÚZO Praha s.r.o. 

   

 

jednatel 

MÚZO Praha s.r.o. 



Příloha č. 1 Smlouvy č.j. MSMT_42429/2020-1

Komplexní zajištění provozu 35 měs 11 553,00 Kč/měs 13 979,13 Kč/měs           404 355,00 Kč            489 269,55 Kč 
Školení zaměstnanců Objednatele pro 1. školeného 10 hod 1 500,00 Kč/hod 1 815,00 Kč/hod             15 000,00 Kč              18 150,00 Kč 
Školení zaměstnanců Objednatele pro další školené 30 hod 250,00 Kč/hod 302,50 Kč/hod               7 500,00 Kč                9 075,00 Kč 
Rozvoj a úpravy díla nad rámec bodů a) a b) - dle bodu 1.1 c) na základě požadavků MŠMT a 
změn v rozhraní 400 hod 1 500,00 Kč/hod 1 815,00 Kč/hod           600 000,00 Kč            726 000,00 Kč 

       1 026 855,00 Kč         1 242 494,55 Kč 

Celkem s DPH 

(předpokládaný 
rozsah)

Komunikační datové 
rozhraní mezi systémem 
EIS JASU® CS a IS pro 
monitoring evropských 

dotací
CELKEM

Celkem bez DPH 

(předpokládaný  
rozsah)Služba

Předpokládaný 
rozsah 

Cena za MJ bez DPH 

(hodina, měsíc)
Cena za MJ s DPH 

(hodina, měsíc)


