Č. j.: MSMT-42429/2020-10

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o o poskytování služeb (komunikační datové rozhraní mezi systémem EIS
JASU® CS a IS pro monitoring evropských dotací),
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Dodatek“)
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
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:
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“)

1. Účel uzavření Dodatku
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2020 Smlouvu o poskytování služeb (komunikační
datové rozhraní mezi systémem EIS JASU® CS a IS pro monitoring evropských dotací),
(dále jen „Smlouva“), na základě které Poskytovatel zavázal ke komplexnímu zajištění
provozu komunikačního datového rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2014+,
školení zaměstnanců Objednatele, rozvoje a úprav komunikačního datového rozhraní mezi
systémem EIS JASU® CS a IS pro monitoring dotací.
1.2. V průběhu plnění Smlouvy nastaly okolnosti vyžadující změnu vybraných ustanovení
Smlouvy. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tímto Dodatkem dochází k rozšíření
předmětu plnění Smlouvy o novou službu spočívající v komplexním zajištění provozu
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komunikačního datového rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2021+ a ke zvýšení
maximální smluvní ceny.
2. Změny ustanovení Smlouvy
2.1. Čl. 1. odst. 1.1 a) Smlouvy se mění takto:
komplexní zajištění provozu (tj. údržba, podpora atd.) komunikačních datových rozhraní
mezi systémy EIS JASU® CS a MS2014+, EIS JASU® CS a MS2021+ (dále jen „konektor
EIS a MS2014+“, konektor EIS a MS2021+ nebo „konektory“).
2.2. Čl. 2. odst. 2.1 první odrážka se mění takto:
Komplexní údržbou – provádění veškerých činností zajišťující bezproblémový
a bez výpadkový chod výše uvedených konektorů. 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 konektory
přenášených dat.
2.3. Čl. 2. odst. 2.1 druhá odrážka, věta první se doplňuje na toto znění:
Podporou – zajišťování podpůrných služeb Helpdesku a Hot-line pro externí a interní
uživatele a správce konektorů EIS a MS2014+ a EIS a MS2021+.
2.4. Čl. 2. odst. 2.9 nově zní takto:
Předpokládaný rozsah činností v rámci této Smlouvy:
Název činnosti

Předpokládaný
rozsah
objednatelných
činností

Komplexní zajištění provozu - propojení EIS JASU® CS a MS2014+
- dle bodu 1.1. písm. a)
Komplexní zajištění provozu - propojení EIS JASU® CS a MS2021+
- dle bodu 1.1. písm. a)
Školení zaměstnanců Objednatele - dle bodu 1.1. písm. b) za 1.
školeného
Školení zaměstnanců Objednatele - dle bodu 1.1. písm. b) za každého
dalšího školeného
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

35 měsíců
16 měsíců
10 hodin
školení
30 hodin
školení
400 hodin

Objednatel je oprávněn využít služeb, které jsou předmětem této smlouvy, v rozsahu vlastních
potřeb a uvážení.
Objednatel si vyhrazuje právo objednatelné činnosti mezi sebou libovolně kombinovat za
dodržení maximální smluvní ceny.
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2.5. Dále se upravuje Příloha č. 1 Smlouvy:
Za poskytnutou službu uvedenou v čl. 1. odst. 1.1 a), týkající se komplexního zajištění
provozu komunikačního datového rozhraní mezi systémy EIS JASU® CS a MS2021+,
bude Objednatel měsíčně hradit Poskytovateli částku ve výši 15 795 Kč bez DPH. Upravují
se položky služba Komplexní zajištění provozu, Předpokládaný rozsah a cena CELKEM,
která se z původní částky 1 026 855 Kč bez DPH zvyšuje na novou částku 1 279 575 Kč
bez DPH.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění
celého textu Dodatku, vyjma osobních údajů a metadat Dodatku v registru smluv včetně
případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku nebo
metadat Dodatku v registru smluv do 30 dnů od uzavření Dodatku, pak je oprávněn zajistit
jejich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku.
Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se k výše zmiňovaným
objednávkám mohou být zveřejněna též na webových stránkách objednatele.
3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a bude smluvními
stranami podepsán elektronicky.
Příloha č. 1: Ceník
V Praze dne:

V Praze dne:

…………………………………………………
Bc. Jan Frisch
ředitel Odboru technické pomoci

………………………………………….
Ing. Petr Zaoral
jednatel MÚZO Praha s.r.o.

…………………………………………..
Jan Maršík
jednatel MÚZO Praha s.r.o.
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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb - ceník

Služba
Komplexní zajištění provozu - propojení EIS JASU® CS a MS2014+
Komplexní zajištění provozu - propojení EIS JASU® CS a MS2021+
Komunikační datové
rozhraní mezi systémem Školení zaměstnanců Objednatele pro 1. školeného
EIS JASU® CS a IS pro Školení zaměstnanců Objednatele pro další školené
monitoring evropských Rozvoj a úpravy díla nad rámec bodů a) a b) - dle bodu 1.1 c) na základě požadavků MŠMT
a změn v rozhraní
dotací
CELKEM

č.j. MSMT_42429/2020-10

Kč/měs
Kč/měs
Kč/hod
Kč/hod

Celkem bez DPH
(předpokládaný
rozsah)
404 355,00 Kč
252 720,00 Kč
15 000,00 Kč
7 500,00 Kč

Celkem s DPH
(předpokládaný
rozsah)
489 269,55 Kč
305 791,20 Kč
18 150,00 Kč
9 075,00 Kč

1 815,00 Kč/hod

600 000,00 Kč

726 000,00 Kč

1 279 575,00 Kč

1 548 285,75 Kč

Předpokládaný Cena za MJ bez DPH Cena za MJ s DPH
(hodina, měsíc)
(hodina, měsíc)
rozsah
35 měs
16 měs
10 hod
30 hod
400 hod

11 553,00
15 795,00
1 500,00
250,00

Kč/měs
Kč/měs
Kč/hod
Kč/hod

1 500,00 Kč/hod

13 979,13
19 111,95
1 815,00
302,50

