
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis 

  

OBJEDNÁVKA 

Odběratel: Česká republika 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Na Františku 32/ 1039 

 110 15 Praha 1 

Objednávka číslo: 251/21 
 

ASD Software, s. r. o. 

      

Žerotínova 2981/55A 

      

787 01 Šumperk 

 

IC  62363930  

DIC CZ62363930 

 
 

Praha dne: 09. 4. 2021 

Požadovaná dodací lhůta: 20. 10. 2021 

Číslo účtu:  

Banka: ČNB Praha 1 

IČ: 47609109 

DIČ: není plátcem 

Útvar: 71400 

Vystavil:  

Telefon:   

Fax:  

Na základě Vaší nabídky „Implementace programu „COVID 2021“ v systému AIS MPO ČR a poskytování 
souvisejících činností a služeb pro účely administrace programu „COVID 2021“ ze dne 7. 4. 2021, verze 1.00, 
u Vás objednáváme v souladu s rámcovou smlouvou 27/20-51400 (Úpravy, rozvoj, vývoj a provozní podpora 
Agendového informačního systému MPO) ze dne 11. 12. 2020 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2021: 
 

1. Implementace úprav a konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace programu COVID 

– 2021. Jedná se o jednorázové činnosti spojené s implementací úprav a konfigurací systému AIS 

MPO viz tabulka č. 1 

2. Služby technické a provozní podpory pro fázi „Příjem žádostí“ viz tabulka č. 2: Měsíční objem 

technické a provozní podpory ve fázi „Sběr žádostí“. 

3. Služby technické a provozní podpory pro fázi „Administrace žádostí“ viz tabulka č. 3: Měsíční objem 

technické a provozní podpory ve fázi „Administrace žádostí“. 

Místem plnění služeb vzhledem k povaze služeb, které se týkají informačního systému AIS a jsou převážně 
poskytovány vzdáleně, je pracoviště dodavatele, případně dle potřeby další. 
 
Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Zdeněk Hradiš, tel.:  
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Martin Švolba, tel.:  
 
Celková cena bez DPH bude odpovídat skutečnému plnění za jednorázové úpravy a konfiguraci systému AIS 
MPO (515 700,- Kč bez DPH), technické a provozní podpory pro fázi „Sběr žádostí“ v období 12.4.2021 - 
2.6.2021 (3 040 000,- Kč bez DPH), provozní podpory pro fázi „Administrace žádostí“ v období 3.6.2021 - 
21.7.2021 (528 000,- Kč bez DPH) a ad hoc administrativní podpory pro fázi „Administrace žádostí“ v období 
22.7.2021 - 30.8.2021 (116 000,- Kč bez DPH) dle částek uvedených v tabulkách viz dále v objednávce, tj. 
celková cena nepřekročí celkem 4 199 700,- Kč bez DPH (5 081 637,- Kč s DPH). 
 
Tab. 1 - Implementace úprav a konfigurace systému AIS MPO ČR 

Pořad. 
číslo 

Činnost Pracnost (čld) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis 

1 
Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení 
pro program "COVID 2021" 

 x 

1.1. 
Analytické práce spojené s implementací programu "COVID 2021" v AIS MPO 
ČR 

5 

1.2 Podíl na řízení projektu implementace programu "COVID 2021" v AIS MPO ČR 4 

2 Provedení konfigurace systému pro program „COVID 2021“  x 

2.1 Konfigurace programové struktury a výzvy 1,6 

2.2 Vytvoření úvodní stránky výzvy na portálu a úprava rozcestníku AIS MPO ČR 1,2 

2.3 

Konfigurace formuláře žádosti – Úprava tvorby názvu žádosti pro fyzickou 
osobu podnikající, zrušit záložku Provozovny, vytvořit novou záložku Podnikání 
(doplnit Předmět podnikání, sekci Srovnání poklesu tržeb, volbu čerpání COVID 
- Ubytování II pro volbu počtu dnů podpory a výpočet dotace), upravit 
zaměstnance a spolupracující osoby (zrušení sektorů, úprava vkládání úvazku, 
kontroly a výpočtu celkového úvazku), upravit kontrolu na ČSSZ - datum, upravit 
výpočet dotace dle podmínek Výzvy, upravit kontroly na vyplnění údajů, provést 
změny textů. Nastavení kontrol před a při podání žádosti, doplnění čestných 
prohlášení. 

13 

2.4 
Konfigurace šablony žádosti - zapracování především nových záložek a 
čestných prohlášení 

3,5 

2.5 
Nový seznam - Hodnocení rizikových žádostí ke kontrole (COVID 2021) - (nová 
role - Hodnotitel COVID 2021 a nastavení práv na seznam)  

2 

2.6 Konfigurace šablon rozhodnutí – kladné a záporné 4 

2.7 
Vytvořit nový seznam Rozhodnutí k elektronickému podpisu (COVID 2021) 
včetně nové role RM - COVID2021 

2 

2.8 
Úprava tvorby dávek k proplacení, změna dokumentu Dávka k proplacení v EIS 
dle podkladů od paní Rakovičové 

2 

2.9 

Vytvoření šablony výzvy k doplnění - kopie existující a změny dle požadavků 
MPO.  
Napojení dokumentů rozhodnutí a výzev k doplnění na spisovou službu včetně 
vypravování 

2 

3 Úpravy rozhraní x 

3.1 
Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB) - úprava 
parametrů pro nový program „COVID 2021“ 

3 

4 Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav x 

4.1 Ověření procesu administrace žádosti "COVID 2021" 4 

4.2 
Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR pro 
program "COVID 2021" do testovacího a provozního prostředí 

4 

5 
Školení AIS MPO ČR (vzdáleně) včetně organizace školení a přípravy 
školitele 

x 

5.1 
Školení uživatelů AIS MPO ČR (vzdáleně) včetně organizace školení a přípravy 
školitele - průběžně 

2,5 

6 Dokumentace x 

6.1 Vytvoření videonávodu pro žadatele o dotaci 3,5 

Pracnost jednorázových činností (čld) 57,30 

Sazba za 1 čld v souladu s čl. 4.1, bod b) Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 
27/20 – 51400 (v Kč bez DPH) 

9 000 Kč 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Razítko a podpis 

Cena jednorázových činností (v Kč bez DPH) 515 700 Kč 

 
Tab. 2 - Měsíční objem technické a provozní podpory ve fázi „Sběr žádostí“ 

Pořad. 
číslo 

Činnost 
Pracnost 

(čld) 

1 
Technická a provozní podpora při zpracování dotací programů „COVID 2021“ ve fázi 
„Sběr žádostí“- pracovní doba: pracovní dny 8:00 – 16:00 hod. (alokovaná kapacita 10 
pracovníků Poskytovatele) 

210 1.1 Služba hot-line pro uživatele AIS MPO dostupná prostřednictvím telefonu a emailu 

1.2 Podpora při zpracování dat u Objednatele (formou vzdálené správy) 

1.3 Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy) 

1.4 Konzultace a poradenství dle požadavků Objednatele 

Pracnost technické a provozní podpory ve fázi „Sběr žádostí“ za měsíc (čld) 210 

Sazba za 1 čld v souladu s čl. 4.1, bod b) Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 
27/20 – 51400 (v Kč bez DPH) 

8 000 Kč 

Cena technické a provozní podpory za měsíc ve fázi „Sběr žádostí“ (v Kč bez DPH) 1 680 000 Kč 

 
Tab. 3 - Měsíční objem technické a provozní podpory ve fázi „Administrace žádostí“ 

Pořad. 
číslo 

Činnost 
Pracnost 

(čld) 

1 
Technická a provozní podpora při zpracování dotací programu „COVID 2021“ ve fázi 
„Administrace žádostí“- pracovní doba: pracovní dny 8:00 – 16:00 hod. (alokovaná 
kapacita 2 pracovníků Poskytovatele) 

42 1.1 Služba hot-line pro pracovníky MPO dostupná prostřednictvím telefonu a emailu 

1.2 Podpora při zpracování dat u Objednatele (formou vzdálené správy) 

1.3 Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy) 

1.4 Konzultace a poradenství dle požadavků Objednatele 

Pracnost technické a provozní podpory ve fázi „Administrace žádostí“ za měsíc (čld) 42 

Sazba za 1 čld v souladu s čl. 4.1, bod b) Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 
27/20 – 51400 (v Kč bez DPH) 

8 000 Kč 

Cena technické a provozní podpory za měsíc ve fázi „Administrace žádostí“ (v Kč bez DPH) 336 000 Kč 
 

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. 


