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MÚZO Praha s.r.o. 
Č j. 1006/08 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČUZK č.j.3042/2009-13 

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě  o dílo uzavřené mezi MÚZO Praha s.r.o. č j. 1006/2008 a ČÚZK 
Č j. ČÚZK 1139/2008-13 (dále jen „Dodatek č. 2") uzavírají na základě  536 a násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), v platném znění, 
a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní 
strany: 

Zhotovitel 

MÚZO Praha s.r.o. 
adresa: Politických vězňů  15, 11000 Praha I 
zastoupená: Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jednateli s.r.o. 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, 

vložka 24646 
druh organizace: společnost s ručením omezeným 
IČ: 49622897 
DIČ: CZ49622897 
bankovní spojení: 
(dále jen „MUZO") 

Objednatel 

Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální 
adresa: Pod Sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8- Kobylisy 
jejímž jménem jedná: Ing. Karel Štencel, místopředseda ČUZK 
druh organizace: organizační složka státu 
iČ: 00025712 
DIČ: neplátce DPH 
bankovní spojení: 

(dále jen „ČÚZK") 

Preambule 

Tento Dodatek č. 2 je sjednán mezi výše uvedenými stranami za účelem realizace veřejné 
zakázky s názvem „Ekonomický informační systém", č.j.: ČUZK 4253/2007-24, zveřejněné 
v informačním systému o veřejných zakázkách - uveřejňovacím subsystému pod číslem VZ 
60011500 dne 1. 10. 2007 (dále také „veřejná zakázka"), která byla zadána v otevřeném řízení 
ve smyslu 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 
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MÚZO Praha s.r.o. 
Č j. 1006/08 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČUZK Č.j.3042/2009-13 

1) V článku 3 »Doba a místo piněnľ' v odstavci 3.4 se termíny etap 3.1, 3.2 a 3.3 Harmonogramu 
implementace ElS JASU CS 

Etap 
a 

Název etapy 
Věcná náplň  Akceptační kritérium 

_____________________ 
- 

J Výstup etapy Začátek etapy 

Instalace ElS JASU CS Instalace serverové a 
________________ Konec etapy 

3.1 (pro zkušební provoz na klientské části v rozsahu Akceptační protokol 9.5.2009 
_____ všech pracovištích) dle etapy 

__________________ 

29.5.2009 

3.2 Migrace dat 
_________________________ 

Dle stanového kontrolního 
Akceptační protokol 

______________ 

20.5.2009 
mechanismu migrace 

__________________ 29.5.2009 
_____________ 

3.3 Proškolení uživatelů  Proškolení všech 
Prezenční listina 1.5.2009 

vybraných uživatelů  29.5.2009 

nahrazují termíny 

Etp 
' Akceptační kritérium Výstup etapy. 

I Začátek etapy 

Instalace ElS JASU®  CS Instalace serverové a 
3.1 (pro zkušební provoz na klientské části v rozsahu Akceptační protokol 9 5 2009 

_____ všech pracovištích) dle etapy 
_________________ 

30 6 2009 

3.2 Migrace dat Dle stanového kontrolního 
Akceptacni protokol 

______________ 

20.5.2009 
mechanismu migrace 30.6.2009 

3.3 
. 

Proskoleni uzivatelu Proškolenívšech 
‚ 

. 

‚ . . Prezencni listina 1.5.2009 
I vybranych uzivatelu 

_________________ 30.6.2009 

V článku 4 „Postup dodání, implementace a uvedení ElS JASIJ®  CS do provozu se mění počty 
vybraných OSS, ve kterých proběhne pilotní provoz, ze 4 na 6 a současně  se mění počty 
ostatních OSS z 19 na 17. 

Odstavec 4.1 nově  zní: 
V rámci implementace ElS JASU® CS proběhne pilotní provoz na 6 vybraných OSS, a to ČUZK, KU pro Jihomoravský kraj, ZU, ZKI v Praze, KÚ pro Královéhradecký kraj a ZKI v 
Brně. Ve druhé etapě  proběhne plošná implementace nového ElS JASU CS na všech 
zbývajících OSS v resortu ČÚZK, migrace dat a proškolenĺ  jeho uživatelů. 

V odstavci 4.2.3.1 se slova „na 4 OSS" nahrazují slovy „na 6 OSS". 

V odstavci 4.2.3.2 se slova „19 OSS" nahrazují slovy „17 OSS". 

3) Do článku 13 „Platební a cenové podmínky" se vkládá nový odstavec 13.5, který zní: 

Platby za zajištění podpory ElS JASU®  CS na 6 pilotních pracovištích budou zahájeny od 1. 6. 
2009 a budou v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

Dosavadní odstavce 13.5 a 13.6 se označují jako odstavce 13.6 a 13.7. 
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MÚZO Praha s.r.o. 
Č j. 1006/08 

Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČÚZK Č.j.304212009-13 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, dva stejnopisy obdrží MÚZO a tři stejnopisy obdrží 
CUZK. 

V Praze dne 1.6.2009 V Praze dne 1.6.2009 

Za MÚZO: Za ČÚZK: 
Ing. Petr Zaoral Ing. Karel Štencei 
jednatel místopředseda ČUZK 

jednatel 

J' Pra has.to. 
komplexní počítačově  služby 

l 11000 Praha 1 
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