
 

                                                                                                                                                        

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

 

Bc. JAN FRISCH 

ředitel Odboru technické pomoci 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

Č. j.: MSMT-566/2022-1 

Vyřizuje: 
Tel.: 

V Praze dne 

Příloha 

  

Objednávka rozvoje komunikačního rozhraní mezi systémem EIS JASU® CS a IS pro monitoring evropských 
dotací 

 

Vážení, 

na základě Smlouvy o poskytování služeb (komunikační datové rozhraní mezi systémem EIS JASU® CS  
a IS pro monitoring evropských dotací) uzavřené dne 23. 12. 2020 objednáváme na základě provedené 
analýzy realizaci komunikačního datového rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2021+ v max. počtu 
216 hodin dle cenové nabídky č. 195/2021.  

Cena objednávky činí max. 392 040 Kč s DPH (1 815 Kč s DPH/hod). 

Cenové a obchodní podmínky jsou stanoveny smlouvou. Výdaje budou hrazeny z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. V textu faktury uveďte „hrazeno z OP VVV, projekt TP OP VVV Informační 
systémy a investice III, r. č. CZ.02.4.125/0.0/0.0/17_045/0017717“ a číslo objednávky. 

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel uveřejnění 
celého textu této smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat této smlouvy v registru smluv včetně 
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění této smlouvy nebo metadat této 
smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření této smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění 
Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření této smlouvy. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚZO Praha s.r.o. 
Politických vězňů 15 podpis osoby oprávněné jednat 

110 00 Praha 1 jménem či za dodavatele 



 

 

ADRESA BANKOVNÍ SPOJENÍ TELEFON INTERNET IČ DIČ 

MÚZO Praha s.r.o. E-mail: 49622897 CZ49622897 

Politických vězňů 15              WWW: www.muzo.cz  zaps. v OR u MS v Praze 

110 00 Praha 1      oddíl C, vložka 24646 

 
 

Vypracováno pro: 
 
ČR - Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 7 
118 12 Praha 1 

Dodavatel: 

 
MÚZO Praha s.r.o. 
Politických vězňů 15 
110 00 Praha 1 

 

 

Nabídka č.: 195/2021 

 

Vypracoval: 

Telefon: 

E-mail: 

Zakázka: 2954 

Počet stran: 2 

Vypracováno dne: 16. 12.2021 

Schválil: 

Platnost nabídky: 31. 1.2022 

Nabídka na realizaci rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2021+ 
 

Dobrý den, 
na základě provedené a ze strany MŠMT akceptované analýzy Vám zasílám nabídku na realizaci komunikačního 
rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2021+. Nedílnou součástí nabídky je akceptovaný analytický dokument 
„MŠMT-Analýza_datové_komunikace_mezi_EIS_a_MS2021_ver_1_7-final.pdf“. 
 
Specifikace prací a nabídková cena za realizaci: 

Popis pracovních činností Potřebný čas 
na realizaci 

ve dnech 

Cena celkem 
v Kč bez DPH 

Cena celkem 
v Kč s DPH 

Vytvoření nového rozhraní 
Základem nového rozhraní bude původní rozhraní s MS2014+. 
Nové rozhraní bude převedeno do prostředí Microsoft .NET 
Framework verze 4.8, aby byla zajištěna dlouhodobá podpora 
ze strany Microsoftu.  
Rozhraní budou upravena tak, aby nedocházelo ke konfliktům, 
pokud budou obě rozhraní provozována na jednom serveru.  

3 36 000,- 43 560,- 

Založení nové pomocné databáze 
Pro potřeby nového rozhraní bude založena nová pomocná 
databáze. Důvodem je oddělení dat jednotlivých rozhraní, jiná 
datová struktura rozhraní a zajištění rychlejšího zpracování 
dat.  

2 24 000,- 29 040,- 

Vytvoření nových komunikačních dávek 
Budou vytvořeny nové komunikační dávky na základě 
technické dokumentace MS2021+.  

1 12 000,- 14 520,- 

Zápis dokladů ROPD do EIS 
Bude naprogramováno ukládání dokladů ROPD z pomocné 
databáze do databáze EIS.  

1 12 000,- 14 520,- 

Zápis dokladů ROPD FN/FF do EIS 
Bude naprogramováno ukládání dokladů ROPD FN/FF 
z pomocné databáze do databáze EIS.  

2 24 000,- 29 040,- 

Doplnění kódu ZED 
Z důvodu doplnění kódu ZED do MS2021+ bude rozhraní pro 
zpracování dokladů ROPD, PLP a Vratek rozšířeno o tuto 
informaci. 

2 24 000,- 29 040,- 

Podpora vratek FN/FF 
Bude vytvořena funkce pro zpracování Vratek FN/FF. Vratky 
FN/FF budou mít v EIS JASU® CS jinou dokladovou řadu než 
klasické Vratky. Dokladovou řadu bude možné uživatelsky 
nastavit ve vazbách mezi číselníky. 

1 12 000,- 14 520,- 

Optimalizace a refaktoring zdrojového kódu 3 36 000,- 43 560,- 
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Z důvodu využití zdrojového kódu původního MS2014+ 
pro nové rozhraní MS2021+ bude provedena revize zdrojového 
kódu tak, aby byly odstraněny již překonané funkce, kód byl 
přehlednější a výkonově rychlejší. 
Nové formuláře EIS  
V uživatelském prostředí EIS bude vytvořena nová sada 
formulářů pro náhled a kontrolu zpracování dotací resp. pro 
kontrolu datové komunikace mezi oběma systémy (odchozí a 
příchozí dávky, náhled na jednotlivé žádosti o platbu atd.). 

2 24 000,- 29 040,- 

Úprava funkce pro kopírování položek platebního 
poukazu a vratky 
Funkce bude upravená tak, aby byla u každé položky zachována 
vazba na systém, ze kterého byla přenesena, tj. zda z  MS2014+ 
nebo MS2021+. 

2 24 000,- 29 040,- 

Nastavení rozhraní 
Nastavení komunikačních služeb pro napojení MS2021+ a 
nastavení vlastního EIS. 

1 12 000,- 14 520,- 

Testování a ladění 
Testování a ladění výše uvedených programových úprav. 

7 84 000,- 101 640,- 

Celkem 27 324 000,- 392 040,- 

 
Termín realizace: 60 pracovních dnů po obdržení objednávky MŠMT. Úpravy budou nainstalovány nejprve do 
testovacího prostředí a po úspěšném otestování do produkčního prostředí.   
 
Podmínky realizace:  

1. Zajištění spolupráce s firmou TESCO SW a. s., 
2. Vytvoření testovacího prostředí na MŠMT a zajištění přístupu do testovacího prostředí, 
3. Zveřejnění finálních verzí dokumentů: 

 Interface_MS2021_x_UIS,  

 Technický manuál RISRE,  
 RIS-Identifikace koruny-metodický materiál. 

 
V případě Vašeho souhlasu zašlete závaznou objednávku s uvedením čísla této nabídky písemně nebo elektronicky 
na adresu 
 
Pokud Vaše objednávka podléhá zákonné povinnosti uveřejnění v Registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), uveďte tuto 
skutečnost na objednávce včetně prohlášení, že uveřejnění provede Objednatel a Zhotovitele o této skutečnosti 
neprodleně informuje. Plnění je v tomto případě možné zahájit až po zveřejnění objednávky. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 pr
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