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MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor informatiky

VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE:
NAŠE Č. j.: MSP-41/2022-OI-OBJ/1

VYŘIZUjE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

SILOU HLASU, Z.S.
Lukáš Srba
Osiková 2644/3
130 00 Praha 3
IČO: 05599237

MSP-41/2022-OI-OBJ/1

" 0100204004318249

Praha: 25.05.2022
Počet listů:
Přílohy: 1

Objednávka Analýzy možností řešení přepisu hlas-text pro potřeby Ministerstva
spravedlnosti

Vážený pane Srbo,

s ohledem na skutečnost, že Vámi předložená nabídka Analýzy možností řešení přepisu hlas-
text realizovaná v rámci projektu Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text vyhovuje
našim požadavkům, vystavujeme tímto objednávku předmětu plnění blíže specifikovaného
v příloze této objednávky.

Celková cena: 245 000,- KČ bez DPH, tedy 296 450,- KČ s DPH

Termín dodání: 31.7.2022

Nad rámec shora uvedeného Ministerstvo spravedlnosti požaduje jako součást objednávky
plnění následujících povinností:

1. Dodavatel je povinen na všech dokumentech souvisejících s objednávkou uvádět níže
uvedená loga Národního plánu obnovy. Loga musí být dobře viditelná, primárně
v barevné, případně v černobílé verzi, umístěná v levém horním rohu. V případě, že
má dokument více stran, logo se uvádí pouze na první stranu dokumentu. Na
vydaných fakturách se logo neuvádí - zde dodavatel uvede text "tato položka je
jínancována z prostředků Národního plánu obnovy".

0100204004318249



Financováno
Evropskou unii
NextGenerationEU

*.-'E::'

* * *
*

Be
* *

,k *

Financováno
Evropskou unii
NextGenerationEU

>;— ;É.::::'
Financováno

·" "" Evropskou unii
*""" NextGenerationEU

2. Dodavatel je povinen strpět a poskytnout součinnost pro kontrolu prováděnou
v průběhu realizace projektu a po dobu deseti let od schválení závěrečné zprávy o
projektu. Předmětem kontroly je zejména ověření toho, že dodané plnění a skutečné
vynaložení výdajů na realizaci zakázky nejsou v ronoru. V případě kontroly je
dodavatel zejména povinen vytvořit podmínky k provádění kontroly a poskytovat
součinnost zaměstnancům a zmocněncům pověřených orgánů ke kontrole, a to
zejména: Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvu
financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému orgánu finanční správy a
dalším oprávněným orgánům státní správy nebo Evropské komisi.

3. Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
objednávky včetně účetních dokladů podle českých právních předpisů nejméně po
dobu 10 let od schválení závěrečné zprávy o projektu.

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, prokáže-li se existence střetu
zájmů ve smyslu § 44 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli případné změny
v jeho vlastnické struktuře, zejména ve vztahu ke skutečnému majiteli dodavatele.

Akceptaci objednávky prosím zašlete emailem opatřeným uznávaným elektronickým
podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele, případně prostřednictvím datové schránky
dodavatele.

Splatnost faktury Činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Při fakturaci uvádějte naše č.
objednávky 204/2022-MSP-CEO , bez jeho uvedení bude faktura vrácena u)ět, dále pak na
fakturu uveďte informaci, že "Tato položka je jínancována z prostředků Národního plánu
obnoíy".

Faktura bude doručena v elektronické podobě, nejlépe do datové schránky ministerstva č.
kq4aawz, nebo na e-mailovou adresu: .

S pozdravem

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky
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Příloha:

- Nabídka

Telefon

Fax:

Bankovní spojení: Česká národní banka
Praha l, Na Příkopě 28
číslo účtu:

IČO:
00025429


