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Objednávka – předávání dat ze školních evidenčních systémů do aplikace pro přenos a zpracování dat 
z evidencí škol 

Na základě Vámi zaslané nabídky ze dne 22. 4. 2021 s návrhem technického řešení přímého předávání dat ze 
školních evidenčních systémů do aplikace pro přenos a zpracování dat z evidencí škol (školních matrik) pomocí 
API rozhraní u Vás objednáváme činnosti definované v této nabídce. Jedná se o zapracování nové funkcionality 

do stávající aplikace včetně zpracování popisu a potřebné dokumentace. 

Dodávka zahrnuje naprogramování možnosti předání dat pomocí API rozhraní (autorizovaných API kódů), tedy 
automaticky bez nutnosti ručního nastavení pomocí grafického rozhraní v aplikaci. 

Celková suma odpracovaných hodin byla dle cenové nabídky stanovena na max. 17 člověkodnů (MD) a maximální 
částka vykázaná za práce definované v nabídce při ceně programovacích prací za 1 hodinu ve výši 1.250,- Kč bez 
DPH tedy nepřekročí 170.000,- Kč bez DPH, tj. 205.700,- Kč vč. DPH. 

Fakturace za realizaci služby dodané na základě této objednávky bude uskutečněna po ověření požadované 
funkcionality a potvrzení akceptačním protokolem oběma stranami. K té by mělo dojít nejpozději 16. 8. 2021. 

V akceptačním protokole bude uveden podrobný soupis prací dle objednávky a jejich časová náročnost (přesné 
vymezení hodin na realizaci příslušného plnění). Úhrada daňového dokladu bude provedena na základě daňového 
dokladu. Daňový doklad bude splatný ve lhůtě 45 dnů od data doručení na adresu objednatele. Za den úhrady se 
považuje datum odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

Objednávky, jejichž hodnota předmětu plnění převýší 50.000 Kč bez DPH, nabývají účinnosti dnem jejich 

zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 

Podpisem tohoto dokumentu dodavatel objednávku akceptuje a zavazuje se k plnění. 
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