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MÚZO Praha s.r.o.POIÍÍÍCkýCh VěZňů 15Odbor ICT 110 00 Praha 1

Praha 11. Září 2017

Objednávka rozšíření EIS JASU® CS o možnost ukládání dokumentů mimo databázovéúložiště
Dobrý den,
na Základě uzavřené smlouvy a nabídky č. 94/2017 Ze dne 4. 4. 2017u Vás objednávámenásledující úpravy:

uložení dokumentů (obecně soubory jakéhokoliv typu vkládané do EIS pod ZáložkouDokumenty) do externího úložiště místo Zápisu přímo do databáze EIS,Zajištění bezpečného uložení dokumentu dle Zvoleného typu úložiště,umožnění načtení dokumentu pro zobrazení dle Zvoleného typu úložiště,rozšíření O administrátorskou funkci pro hromadnou Změnu Zpùsobu uložení jižZapsaných dat, a to oběma směry mezi databází EIS a externím úložištěm (tato funkcebude také použita pro první přesun dat),rozšíření o administrátorskou funkci umožňující provést kontrolu, Zda jsou v externímúložišti všechny soubory dle evidence v EIS a/nebo Zda v externím úložišti nejsouuloženy soubory, které nejsou evidovány v EIS,
za cenových podmínek uvedených v nabídce.
Tato objednávka bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o Zvláštních podmínkáchúčinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registrusmluv) Zveřejněna, vyjma osobních údajù, a metadat objednávky, v registru smluv.
Fakturace Za realizaci služeb migrace bude uskutečněna po úspěšném Zprovoznění portálua následném otestování funkcionalit.

S pozdravem

Ing. Jiří Lučanpověřen řízením odboru ICT

Vyřizuje: Karmelitská 5, 118 12 Praha 1- Malá Strana, lČO: 00022985, ID DS vidaawt



výıish čixın: "*-Poćızi slmn: 9Pfiınhyz S
SMLŮUVA

vedená v MŠMT pod číslem: 13622/09
vedená v MÚZO pnd číslem; 1030/09

o komplexnl podpoře provozu a užití `Ekonomickélıo infoımačnílıo systému BIS JASUĚ' CSa navazujících produktů a jejich další Obnovë a rozvojiuzavíraná podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodníhoZákoníku, ve znění pozdějších předpisů

l .SMLUVNI STRANY
1.1
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyadresa: Kameliısldı 7.118 l2 Praha lzastoupená: lng. Evou Bami'lovou, Státní tajťmnicı' - LDàmëstkyni ministrynñ na základěorganizačního řádu MŠMT
druh organizacc: organizační složka státuIČO; 00022985DłČ: oeplátoe DPHbankovní spojení: ›osoba zmocnčná k věcněmu jcdııáni: Ing. Jiří Vacek ředitel odboru hlavního účetního a metodikyüotnlctvı' nazáklodč organíıačniho řádu MŠMTosoba znıocnëná pro teolınický kontakt: Mgr. Ivan Mamma. Mita] odboru informačních akomunikačních technologii na základě organizačního řáduMŠMT(dál: jen MŠMT)

a
1.2M'ÚZO Praha s.r.o.adresa: Politických vězňů l5. 110 DÚ Praha Izastoupená: Ing. Petrem Zaoralem a lng. Peh'em Maokeın, jednateli 5.120.zapsaná: v obchodním rojsü'ı'ku vedeném Mčsiským Soudcm v Praze odđl I C. vložka24646drulı organizace: společnost s ručením omezenýmIČO: 4962289?DIČ: çzflwózzss?bankovní Spojení:(dále jen MUZO)
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4MŠMT a MÚZO øznflčnváni flpnıflčnê dále ıèžjnkn ,_aınvni mnm
uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto smlouvu:

2.PREAMBULE
2. l. Smluvní many se dohndly. že jejich závazkový vzıah založený touto smlouvou(dále též „Smlouva“) Sc řídí zákonem č. 513:'1991 Sb.. Obchodni zákoník. v platnémZnění (dáłetèž „00 ").

3.ÚČEL SMLOUW, vÝKLAD POJMŮ
3.1: Účelem Smlouvy jc zajištění poskyuwáni Soułmru služeb pro MŠM'i' zc siranyMUZĚ'):a. pm rozvoj ekonomického infi'mnačnı'ho systému ľiiS JASUu ('S v MŠMT.
łı. pm správné a efektivní provozování a užití produktů Speciñkovaných v Přílozc

č. i Smiouvfldıâlc 1éż..Pruduk1y")3.3. Smluvní strany Sc dohodly. že pm účely Smlfluvy budou dále uvedené pojmyvykìádány takto:
Pııjenı ___ _ł_ Význam pojmu pro účely Smlouvy _ıremPrfldukť IČásł EIS JASU17 CS nebn navazující modul či mzšiˇ.ıspecifikované v Přiloze č. 1 Smlouv).

§12IS- ekonomický informační Systém.JASU (Jednotný Automatizovaný Systém Účetnictví) - Iregisirovaná ochranná známka programnvých prmduklů'|MUZO. i
I (TS (client - server) - charakterizuje lechnoiugii HIS.

Poslední verze Produktů (Update) určená MĹŤIŽOılvıdistrìłıfluır:i` __ww MW ˇÚpravy Produktu (Updaie) proxL cdcné IMŠŰZÚˇE__" P na základě legislativních měn.iÍŤÍJrúızv L'Jpravy Pmdukłů [Upgradcì provedené MÚZŰ1 na základě formalizıwanýcłı požadavků MŠMT! odsouhlasených MÚZO které podsıamê mění nebopřidávají funkčnost Produktů. Nejedná Se n úpıfavzyˇEvzniklé Z__ncúpìnè nebo vadné. dodávky Produktů.Uprm'y Produklů (Upgrade) provedené MÚZOna základě fonnalizovaných nebn ncfomıaiizovanýchI požadavků MŠMT Odsouhlasených MÚZO. kicré1 ncpnđstatnè mění nebo přidávají ñınkı'żncıst Produktů.Nejedná Sc D úpravy vzniklé Zneı'ıpłné nebo vadnéł

Aknıałizmwná verze
Úprmzı* đlťpráv?

Dı-flhně úprmj*

l duđávkyfimduktů.[Záznamové mıxičťi
ı__ „_

Nosiče dat, na nichž jsou uloženy kopie dodanýchProduktů. i
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Ťifžz'mıťlxkú u'okumı'macı' Dokumcnl ve í'onnátu PIJIˇˇ dodaný t'clektronickćI podobě. který obsahují: návod k uìijjľroduktü.Hm'ary'nísun“ (príoı'íıfl H Funkční vada Produktu, která Znemożňuje jeho užití“a má přímý dopad na ekonomický systém MŠMT.`l.Idršm-m'ípoplatek Cena za plnění speciñkované vodstąvci 4.2. Smlouvyza kalendářní mi: realizované M1120 hcz dalšíchfinančních nároků na MŠMT.Doručení hlášťm' Potvrzení příjmu požadavhu MŠMT na řcš'ıš'ı?._ havarijního stavu Ze strany MUZO.iZmdmı základního SH' Přechod MŠMT na novćziší verze základního SW(Operační systém. dataháıovigw).Základní ču.wn`é1mlo;íˇıí Pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod.íKımıplťx informačních Veškeré provozní součásti informačního SystémuŠfťťìmologií MŠMT (HW. konkrétně pak stanice. servery. síťovéprvky u další) včetně potřebného SW (operačníSystémy. jiné programy a další) S výjimkou částí. které!jsou specifikovány v Přílozc č. i. g
4.PŘEDMĚT PLNÉNÍ SMLOUVY

Ani. Přodnıětcm plnění jc poskytnutí souboru služeb pro MŠMT ze Strany MÚZí.)potřebných pro Správné a efektivní provozování. užití a rozvoj Produktů.4.2. MÚZO_sc zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy Za součinnosti MŠMT:a provádět Opravy dlť právo Produktů včetně dodání aktualizované (n-'živııreíìrkćdokumemacť k ním.b. vytvářet a dodávat MŠMT Aıl'ıımlisomné verze Produktů vcetne Užíwuťłsíıédokumťmuce k ním a zaškolení uživatelů.c. na základě požadavků MŠMT provádět Drobné úpraızı* Produktů,d. poskytovat nezbytnou součinnost při instalaci Akmalimnuąt'ˇťìı verzí. Úprm'die práva a Drořıfıých úprm' Produktů.e. poskytovat nezbytnou součinnost při řešoní Hm'arffního .nam na pracovištíchMŠMT [ne pinčni srflnøvønêhø v čıánkn 8 ıćın Smlouvy.f. poskytovat metodické .návody k beıchybnúxnu a maximálně efektivnímuprovozování a užití všech již dodaných Produktů formou poradenství s využitímtelefonu hot~linc (na č. 324 [P91 653) a elektronicke' poštzrf (na adresehclpdeskýêˇdjasuxz) v době Eákladníìıo časového pokłzı'ri.g. poskytovat efektivní a pružnou Součinnost k řešení provozních problémůpři provozování a užití všcch jiż dodaných Produktů formou poradenstvís využitím tclcfonu hot-line: (na č. 224 091 653) a clekíronícke' pošty (na adrcschclpdeskířýjasusz) v době Základníím časového prıkąıri. V případě identifikacechyby bude postupováno podle článku S této Smlouvy.4.3. MÚZO sc dálc zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy za Součı'nnostiMŠMT:a. na základě požadavků a Specifikací MŠMT prováděl íĹjmrnzı' Produktu.h. nn zákındê požadavků n Specifikaúi MŠMT pmváđêí další školení zflznèżzınflnflůMŠMT k Sumostatnëmu. Správnému a efektivnímu užití Produktů.c.. na základě požadavků MŠMT poskytovat Služby podpory a rozvoje Produktů.d. Zajištění podpory při zprovoznění Produktů v případě chyby komplexuinibrınačnich technologii. na ktcrýchjsou Produkty v MŠMT provozovány.
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c. Zajištění aktualizace Produktů v případě Ĺmćłn :ukìaıiníhu Š'íl MŠMT 7. důvodůnezáfislxclí na MŠM'Zl MŠMI tuto změnu oznámí Mluií) s dostatečnýmpředstihem MÚZO prověří vliv změny na funkčnost Produktu a t případě nutnostijeho'uprat oznámí jejich rozsah MŠM l Na základě dohody obou stran budou tytoúpravy Produktu provedeny bud' jako Update (bez finanćní úhrady) nebo UpgradeProduktu.
4.4. MÚZO je povínnn plnit povinnosti vyplývající pro něj z ustanovení odstavců4.2. a 4.3. Smlouvy pouze ve vztahu lt Aktualizuı'wnim verziu: Produktů.5.

CENA
5.l. tjdržmuťı' poplatek je stanoven dohodou Smluvních Stran v souladus ustanoveními zákona číslo 526!1990 Sb.. o cenách. v platném znění a jc uvcdanv Přilozc č. l Smlouvy a bude fakturován Za podmínek uvedených v článku 7.
5.2. Smluvní struny se dohodly. že výpočet ceny Za plnění ML'IZO poskytnutédie odstavce 4.3. podle Smlouvy bude prováděn s využitím hodinové sazby i 260.- Kčbez DPH (slovy: jedentìsicdvčstê Kč) pro vývojové práce a ł 500.- Kč bez IłPll(Slovy: jedcntisícpčtset Kč) pro analytické práce.

6.PŘEDÄNI' A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNÉNÍ
6.1. Plnění poskytnuté MÚZO pro MŠMT bude předáváno (s výjimkou plněníspecšlíkovanéhu v odstavci 4...7. písmeno d. e.. f.. g Smlouvy) formou předávacíhoprotokolu Vzor předávacı'ho protokolu (dále též „Předávaci protokol“') je uvedenv Přílozc č 2 Smlouv)r Plnění poskytnuté MÚZO pro MŠMT bude převzato(akceptováno) formou akceptačniho protokolu Vzor akcąıtačního protokolu (dále též.Akceptační protokol`ˇJ ie uveden v Přilozc č. 3 Smlouvy. Požadavky na úprawProduktů budou MÚZO předány formou Zadávaciho fomıuláře. Vzor zadávacíhoformuláře (dáletéž ,Zadávací formulář požadavku“) Je uveden v Přiloze č 4.
6.7. Smluvní strany se dohodly na postupu při vytváření Uzm'm“ Produktů dle plněníposkytované MÚZO v odstavci 4.3.a. MŠMT předloží MÚZO požadavek na Změnu Produktu.b. MÚZO zpracuje orientační cenovou nabidku změny, ktızrá bude Obsahovat částaıuılytìckou a část programovací (počet hodin. cena a tennín)c. pokud tuto nabídku MŠMT akceptuje MÚZO provedu úvodní analýzu a upřesnicenu Změny, která Se od ceny v orientační cenové nabídce může lišit nejvýšeo 10°nn. a dále termíny realizacť.d. pokud MŠMT nabídku písemně akceptuje (vystavením řádné objednávky). MÚZOzahájí práce na realizaci změny.e. tento pmccs bude vždy obsahovat nejméně tři fázi: a ntı né navazující platby:l. Fáztž' ˇ provedeni a odsouhlasení podrobné analýzy s návrhem na provedenízměny. bude ukončena Akceptaćním protokolem. vIl. Fáze - ovêřúni funkčnosti v testovacím prostředí MŠMT u předloženípřipomínek.llí. Fáze - dodání upravené verze Upgrade Produktu včctııè instalacea zprovoznění. Tato fáze bude ukončena rovněž Akceptaćtıínı protokol-2m.
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6.3. _ MÚZU za lúčelem předání plnění vyzve MŠM'l' k převzetí plnění. V případě.že MSMT do lhůty uvedené v odstavci 6.4. neodůvodní odmítnutí převzetí či převzetínepotvrdí. je plnění považováno za převzaté.6.4. MŠMT je povinııo plnění MÚZO převzít nejpozději do 14 dnů od doručenívýzvy Muzo k převzetí. MŠMT potvrdí převzetí (adaptaci) pınênt Múzo. MŠMTje opnívnčno odmítnout převzít plnění od MÚZO. pokud plnění MÚZO určené jímk předání a převzetí MŠMT nebude :hledisko obsahu nebo funkčních vlastnostíodpovídat Ohicdnávee potvrzcné MÚZO. Lhůta pro předání náhradního plněnípro MŠMT je IO pracovních dní a počíná běžet ode dne doručení odmítnutí převzetíplnűní MÚZO. pokud si Smluvní strany nedolıodnoujinou lhůtu.
6.5. Místem plnění jsou budovy MŠMT v ulicí Karmelitská 'MIS 12 ?raha l.případně jiné místo v ČR určené MSMT.

7.PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
7.1. Smluvní strany Sc dohodly na způsobu placení a splatností sjednané ceny takto:a. íldržovací poplatek za příslušný Produkt je MUZO oprávněno fakturovat až poukceptací příslušné částí ze Strany MŠMT. V případě akceptacc příslušné částix průběhu roku bude fakturována jen odpovídající část služeb v danémkalendářním roce. tzn. od l. dne. následujícího měsíce, kdy byla příslušná částProduktu rutinnë používána Ze strany MŠMTvb. Udrżovací poplatek v Záruční době (specífikován v Příloze l) je MÚZO oprávnênonaposledy fakturovat za mesic, ve kterém končí záruční doba. Ic. Udrżovací poplatek v pozáruční době (specíñkován v Příloze l) je MUZOoprávněna tăkmrovat od l . dne následujícího měsíce po ukončení záruky.d. V roce 2009 je MUZO oprávněno fakturovat MŠMT Udržoroťí poplatek za rok2009 k l. prosinci 2009.c. Od roku 2010 je MÚZO oprávněna fakturovat MŠMT 50 % Udržm-'acího poplatkuza příslušný kalendářní rok v termínech vždy k 30. červnu a l. prosinci příslušnéhokalendářního roku..t'. MÚZO je oprávněno fakturovat MŠMT plnění poskytnuté dle odstavce 4.3.Smlouvy vždy po jeho přewctí (akceptací) MŠMT.

7.2. Doba splatností faktur MÚZO (zaplaceníın se pro účely Smlouvy rozumíokamžik předání příkazu k úhradě faktury bance ze strany MSMT) je dohodnutona 21 kalendářních dnů ode dne domčml faktury na MŠMT.7.3. Faktura musí mít náležítoatí daňového dokladu. Nebude-li mít faktura tytonáležitosti. neho nebude Splnêım podmínka uvedená v odstavci 7.4. Smlouvy. jeMŠMT oprávněna ji vrátit MÚZO k doplnění či opravě s vyznačením konkrétníhodůvodu vrácení. Dnem doručení opravené či nově mtavené faktury běží nová lhůtasplatnosti faktury.
7.4. Příslušné faktura bude předána (Zasláno) ve'2 vyhotovení. V případě plněníposkytnuté dle odstavce 4.3. Smlouvy k fakturáın MUZO příloží Akceptačnı' protokol.7.5. Všechny faktury ~ daňové doklady se platí bankovním převodem na účetdruhé Strany uvedený na faktuře v daňovém dokladu.7.6. Daň Z přidané hodnoty bude vypoćteno a účtována na Základe právníchpředpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
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8.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY; vYŘžZOvÁNÍ REKLAMACí
8.1. MI'IZO poskytuje zámku za plnění poskytnuıé MŠMT podle SmlouvyZapodnıínck uvedených v tomto článku _Smlouvy: práva ze záruky je MŠMToprávněna uplatnií po převzeri plnění od MUZO.
8.2. MÚZO neodpovídá MŠMT za komplex informačních technologií. na kterýchje Produkı provomváıı a neodpovídá :mi za škody a chyby vzniklé chybou dílčích
Čásíí nebo celého komplexu těchto infomačních technologií.
8.3. Zjísıí-li MŠM'Iˇ funkční vady vpřevzntèm Produktu nebo obsahové vadyv (Bimłťh'ké đukumťnfuc'i. má právo uplatnit reklamaci.8.4. Při vyřizování reklamací MÚZO po Obdržení reklamace zahájí činnoslsměřující k odstranění vady a předloží návrh na odstranění závad Produkíu ve lhůtáchdle priorit uvedených vodsìavci 89. Smlouvy. Pokud to v kritických případechMUZO síılcdá nezbvíným. poskyínıf podporu'1 na pracmišli MŠMT.
8 5. Každou reklamační xadu je MŠM'l povinno nahlásil prostřednictvímservisního foımuláí'e jeho? vzor je m cdıšn 'r Příloze i: 5 Smlouvy MŠMT je pouinııoměst kontaktní osobu MŠMI a detailně popsat jak Se vada projevuje
8.6. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dm: uplatnění oprávněnéreklama“ u MÚZO (Doručení hhìswn') pokud si Smlux ní Slram nedohodnou jinoulhůtu. Pokud MI 120 vadu neodslraní v dohodnutćın termínu. má MŠMT práuıuplatňovat na něm smluvní pokutu dle článku ll Sınlouw.8.1 MÚZO Zahájı' řešení problému S dobou odez'ı y danou x odstaxci B.9. Dohouodezvy :ze rozumí maximální čas. který uplyne v době Záklađııiho časového pokızwíod přijeli oznámení problému MÚZO do zahájení řešení problému. pokud neníze strany' MŠMT požadován časový posun provedení rásahu
8.8. Smluvní strany se dohodly na následujících chybových slovech Produktu:

Priorita l Výpadek Produktu nebo jeho kriíickć chováníHmurıjjní Sim“ s přímým dopadem na ekonomický Systém MŠMTPriorita 2 Problém S očekávaným dopadem do chování a Stavuekonomického svstému MŠMTF: 'iorita 3 Problëmv s výkonnosti Produkłu a problémy. u kíerí'ciı není_________' ____ očekávám přímý dopadun__grgvozuáchopnosl ProdukíuPriorita 4 jOtázky lýkající se použiıí a nastavení Produktu
8.9. Lhůty pro reakci ML'EZO die priority přiřazené řešenèmıı problému:

Priorita l - MÚZÚ Zahájí řešení problému do 4 hodin v době Základním
čaxm'ıíhťı pokızvıí. neprodleně' vyhodnotí závažnost problémua navrhne řešení.Frìorita 2- MUZO zahąji řešení problému do 12 hodin x dobű Zıžâiuılnílmmám-'čim pokrytí neprodleně vyhodnotí Závažnusı problémuanavrl'ıne bud' řešení nebo navrhne opatření. které oddělí dopadproblému do produkčního prostředí nebo eliminuje jeho dopad'na produkční Systém. Po získání řešení navrhne Způsob návratudo původního Slavu.
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Priorita 3 MÚZO zahájí řešení problému do 2-4. hodin v době Záfríťtdnı'ho('flmnfého pokrflí. vyhodnotí 'závažnost a nmžný dopad problémua navrhne řešení v době dohodnuté s MŠMT.Priorita 4 - MÚZO zahájí práci na odpovědi nejpozději následující pracovní denv době Zćikłuıłniím časového poho-tí. vyhodnotí možné altemtttix-'tAnávrhu a poskytne požadovanou podporu a požadované intbnnaco.
8.10. Ml'ľ-ZO bude průběžně pracovat na řešení problému až do to doby. kdy budesplněna alespoň jedno z následujících kritén'í:a. poskytnutí informaci řešíuích softwarový problém Produktu na MŠMT.b. sdělení MŠMT. jak získat opravu Software (patch) řošı'ui problém Produktu.c, informování MŠMT o tom. že softwarový problém je způsoben známou. dosudncvyřošcnou chybou Produktu. Do vyřešení problému natuhnc MÚZO náhradní

řošom'.(i. informování MŠMT o tom. že problém byl idontifikován jako hardwanwý.o. informování MŠMT o tom. żo probłćmjo způsoben Soflwarovým produktem. kterýnoní dodán MÚZU a je třeba so obrátit na příslušného dodavatele.f. ìnľonnovànı' MŠMT o tom. že. problém je vyľácn v nové veızıí Produktua poskytnutí Aktualizované tvrze. _g. v případě problémů s produkty jiných `t'jv'roboů poskytnutí infonnacı' MŠMT. kteréMÚZU Získalo jako odpověď po eslzalacı' pmblému tomuto výrobci.
EH l. Na plnűní. na které byla oprávněně uplatněna reklamace. se prodlužuje záručnídoba o dobu od tennı'nu uplatnění reklamace po torını'n odstranêní vady.
8.l_2. Vody vzniklé neodbomou obsluhou nebo nevhodným užíváním odstraníMUZO bez zbytečného odkladu na náklady MŠMT.
8.13. Smluvní strany se dohodły na záručních dobách takto:a) MUZO ručí MŠMT. že z íznamow' nosiče a uživatelská dokımu'moı'ť po dobu180 kalendářních dnů ode dne nabytí vlastnického práva MŠMT knìmncprokáží materiálové nebo `výrobní vady.h; MÚZO nıúi MŠMT. že đøúflný Produkt pn óøhu od jeho převzetí MŠMTdo dodání jeho další Aktualizované verze (nejdéle však po dobu 24 měsícůod jeho převzetí MŠMT) bude vykazovat vlastnosti popsané v Užiı'atoh-kćdokumentaci a bude jej možno užívat k t' (flžìı'moňt'dě dokumťmaı'ípopsanćmu účelu. a že vtêchto vlastnostem a způsoboch užití nebudoudodané Produkty vykazovat žádné vady.
8.14. Smłuvní strany se dohodly. že veškeré náhrady z vad produktů materiálnípovahy (Zrřzrıwnoı'ě nosiče) jsou omezeny na výměnu prokazatelně vadnýchZdzmmtotzt-'ť'h nosiču.
8.15. Zjistí-li MŠMT Hm'arý'ní stat' garim'r'm i). je povínon tuto skutečnost nahlásitdo MÚZO telefonicky na hot-line tel. č. 224 091 653 nebo 224 HQ! 473 a Současněvždy nejdéle do 1 hodiny o-mailom na adresu helpdeskoìiasusz. MŠMT jc povinnouvést kontaktní osobu MŠMT a základní inľomıaoe o tom. jak Sa. Havarijní .mn-(prim'z'tu 1) projevuje.
8.16. Po nahlášení Havarà'níim smı'ıł (prioritu H se MÚŽO zavazuje neprodleněpotvrdit Dťırndł'm' híášťní.
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9.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. MŠMT Se zavazuje poskytnout MÚZO veškenıu Součínnost.. kterou po něm lzeoprávněni- pożudovat a která ju potřebná ke splnění závazků M1120 vyplývajícíchpro něj z ustanovení Smlouvy.
9.2. MŠMT se dále zavazuje zaplatit za poskytnuté plnění v Souladu s platebními ufakturačníıuí podmínkami stanuvoı'ızí'mi v článku 7 Smlouvy.
9.3. MÚZO jc oprávnéno v přípędıˇ: nutností Sjednat pro plnění třetí osoby. a toza podmínky písemného souhlasu MŠMT.
9.4. Všechny ııožadavlšy MŠMT na poskytování služeb i' rozsahu specit'ılflˇovanénıv odstavci 4.3. se MUZO zavazuje realizovat v termínech uvťdcných v jímpotvrzonýuh objednávkách. 10.DUVÉRNOST A MLČENLIVOST
10.1. Smluvní strany Sc zavazují zachovávat mlćcıılívost o všech Skutečnosteclı,které jsou druhou stranou písemně označeny jako důvěrné či utajované a s nimižpři výkonu svých prátı a povinnosti podle této Smlouvy přijdou do Styku.
10.2. MÚZO se zavazuje zachovat přísunu mlćcnlivost o Skutečnostoch. které sedozví v rámci plnění Svých smluvních povinností vůči MŠMT, a: to i po ukončeníplatnosti Smlouvy.
19.3. Povinnost míčenli'.ˇosti je MÚZO povinno písemně zajistit í u svých smluvníchpartneru. S jejichž pomoci případně bude své závazky z této Smlouvy plnit.

ı i.SMLUVNI' POKUTY
11.1. Jestliř: MÚZO nedodrżí tm'rrıinzó,r pro splnění Svých závazků dle. odstavci 4.2..uhradí MŠMIˇ za každý započatý pracovni don prodlunił Smluvní pokutu ve výši 2 '34;z Udršm'aťřha poplatku: to neplatí. pokud k prodlení MUZO došlo Z důvodů na StranëMŠMT. MŠMT jc oprávněn domáhat se vodlc práva na Smluvní pokutu i náhradyškody. a to v plném rozsahu.11.2. Jestliže MÚZO nedodrżı' termíny pro splnění svých závazků podle odstavce4.3.. uhradí MŠMT za každý započatý pracovni' den prodlení Smluvní pokutu ve výši2% ze sjednané ceny plnění: to neplatí. pokud ltprodlenı' MÚZO došlo z důvodůna Straně MŠMT. MŠMT je oprávněn domáhat se: vedle práva na smluvní pokutu ináhrad), škody. a to v plném rozsahu.
l 1.3. Pří oedodıžení ustanovení článku 8 Smlouvy o' vyřizování reklamací je Ml'íłìt)povinen uhradit za každý započatý pracovní den prodlení MŠMT smluvní pokutuvi: výši 2 % z Udržuı'm'ího Implufku. MŠMT je oprávněn domáhat su vedlo právana smluvní pokutu i náhradzx-` škody- a to v plném rozsahu.
11.4. Jestliıe MÚZO při reklamaci vad poskytnutéhu plnění prokáżť. Že plněnínevykazuje reklamovanć vady. MŠMT uhradí náklady na dopravu a činnost Ml'lZOSouvisející Stímto prokázáním S použitím hodinové sazby uvedené v odstavci 5.2.Snılomyjukuż i další náklady vzniklé MÚZO v Souvislosti s ruklumačnim řízením.
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Příloha č. Ismlouvy o kmııplexm' podpoře provozu a užitíEknnomickćho informačního Systému EIS JASU* CSa navazujících produktů a jejich další nbnovů a rozvoji

Tahuìka I - Tam smluuva zahrnuje puđpııru pm následující Pmdukıflı':
OméL-ni a ' Pflpis pmđukıu lhuum Produkt pøfízcn na ľákłfllt hmlnııvyiobjžødnávky I_ aka'pľizıcc * _Prudulıl 1 L'lS JASIFˇ' CS - Sıaıuiaı'dm' mı'ıdulg 3! IZ 1008 snılnum m'šđıwuıı'ı v MŰZÖ nad ikj. BKS'II'IPınivfljııé ůčťuu'ı'ıvi. Zàwzky. Banka.Pokladna. ľťılıludásłı)` Příkazy L“ úhraděPnıiđı'ı'łiıír_ ' Modul Dnıaúc 'systému l-TIS JAS! P C5' ì'ľmlnu'ıa cs idu: :má \ MUZU pud tj '§84 IISa prnpujenı E15 MSI I ' CS x: .55 swmemMugıı 7 łl '* Datum uvedené na akičqıınłnim protokolu.
Tabulka 2 - Specifikace udržuvacích poplatků v Záruční a pozáruční době

oıă'nçfìí "_F má »nwm ! Liaáøvnvf :av-:mm ıxvflflmfløøf LunmwfI Mareš v pqılzza'lž v flnpłaıťk ı' pnıdmrk c. :umidøbé püzárnxňnldøñć :amuíıůıłe paflárıhżhłdm'l nm 1 Inéu'n 2: l mtsı'ı: ra Imknđzıřuí m1; zm kalendářní wıš. _ _ „__ _ ___ _______ m“ __ fl- KżhflnDPH) u Kč he, DPH) ;_L\__ıg§_ııe5ı__›rıfl _ „__Kpıhgzgızırııh _{` adu -ı HIS Mat* ('s vsıznúnıáni zı m.- :ı 750.- 2M nm.- [ :t mm.-) mmluly Puduujm'- úäúixıiflvi.
ı Hmm. nam. mımmı.5 _“ PøhıflfivL-f. mhflzflıhnflú _ __ __l Prada 2 Modul IM: :Www HIS il Nm.- 12 00",- H4 GIRL- H-l mm,I JAS Á' C45 a pmpıuı'ni 1315__ __ _ MSI" §25 s: s)slť'uıcm Moniı 7+ __ ______` _ ______________m_~ má“ ,__ __
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N lU Z 0PRAHA n v. „_ Hl'fllllwímůimova sluzby

Příloha č. 2smlouxy o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomického informačního Systému ElS JASU'Í CSa navazujících produktů a jejich další Obnově a rozvoji
Objednavatel: Dodavatel:
Česká republika - Ministerstvo MUZO Praha S-rv0.školství, mládeže a tělovýchovy Politických vězňů 15Karmelitská 7 110 oo Praha 1118 '12 Praha 1

_É.. 90%'9- 1;.ırıı-uıın-5ť-Q *:ııhz'wff-"ı- -ıı-aıı-L-v .w- uıxm vn 'flın-ıøı-zz-flr- ,z-.f'g'lnn-.ın-vız-zl-ıflflnnvflnnffląnęąv V;..„n;v.-._ n... vn nzıvzfln-.ufivflhLM ohjnáná. .v l '_a'ázıátząmı znsáfl._-ıur_ 4.z.v,-“ı:ıu~ˇı=-‹ııh=l. Vnˇ`-ú":ø›. mąıťn. .'n-ıfl'fl-.ınıınnn .v`‹v.ø-ı--ı-øı,ı.rr..ı„.. minn „v- .., __„„--v_,_v. ._ ; .nad ,v M. ,h

šPŘEDÁVACí PROTOKOL
J

Popis:

Přílohy:

Za objednavatele: Za dodavatele:

jméno jméno

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. . líođpis . .. ._ podpis

V ......................... dne ............................ V dne ...................................

AQRESA TELEFON IH'IERNFI IČO NC'łìüzů Praha 51.9 :24 091 629, 633, 455. E-maı'ı: nüxbmlz-ımy 4%22397 ąznıgęzzngz'Pulltıırkých vł'ñù 15 617. 655, 621 mălflmil äíúmzznu (in Prıhı ı Fax nam-sl züph. v QR n Ms v Pıaın224 UBI 617 www tnı'- [fun-m mm r: nfldìi r vını.“ :nr-.nr-
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MÚ Z O Komplexní pnñüatove sluìby

Příloha č 3smlouvy o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomickêho informačního Systému EIS JASUÉ' CSa navazujících produktů ajejìch další obnově a rozvoji
Dhjcđnı-vmfl:

školství, mládeže a tělovýchovyKarmelitská 71i8 12 Praha 3

Dodavatel: í

Česká repnhıikfl - Ministerstvo MŰZO Praha Sm.Politických vězňů 15110 00 Praha 1
L n nm.,ohiflınúvhnz I w*mı. Many.hnu- av:mars-w;sv..-.xmmı-.z-.. w"
:__-mmıınuıı-nımw'z-.ıˇı _'ııuııııl Zakázka: wsb.1=ı=:-ı. i 'A 'Jimmıàıv-ˇA mx'ınıı-.ıııııııııı-n-.ıı ı-.nııın-.ıı-ııl ı' Iva-AAKCÉPTAČNÍ PROTOKDL

Pnpis :

Přiluhy:

Za objednavatele:

jméno

podpis

ADMSA4 , ML'łZO mb: s hp` ' vťnııżınwzh včzı'vn :5 §17, 653. 521.Ě'ıłj' 11000 Praha ı Fax151 niı Šı'l

...__. „ "nv-...Hn- q
TELEFON224 091 629, 633. 452,

Za dodavatele:

Jméno

pocłpi.v

V d nť ...................................

INTERNET [to ničF-maflh mnm' ˇ-.ıęáu r.: ~`9hšınm (24952259,Animal.. 'ııa ı „zumu.1.,: upa. v DR u MS v Paneımuıu I-n n ł' n ı-.› A .nn »mil r* 'al-Mn. ııfl. 'r
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fAI iU Z OPRAHA ,Í , n konıplexníaoflłiflm'éslhżhy
Příloha č. 4smlouvy o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomického informačního systému EIS JASUf-ÍŠ' CSa navazujících produktů a jejich další Obnově a rozvoji

Zadavatel: Dodavatel:
Česká republika ˇ- Ministers MÚ_Z_O Ifraha Sfoškolství, mládeže a tělovýchovy Püliückych VĚZHŮ 15 IKarmelitská 7 110 oo Praha 1 `118 12 Praha 1

.- m .ı 11:". :na-_- .v-.ˇ'ıu-x-.r-ıırıø- -v-ıı-rwęmn! vvi-:sms __ın-n. .- .1 ıı-ınııı. už. ı“ à-.zıv n mv:- rın -ı -nı-n mm*ıMxfl- ıJì[1 __oızzınjflđnnìçi“ I mám: l :nann- -xıżnżxvm “ v .na-v- v;_n-:ı.u„~.« nvı-„q rv~\_ı-_.-.._=.--ıı-„-- Hmm-.1 a. '_.ın-'ııęnzınnnnn- nvm-ú-. ~..-.-.„,v_.„, ,hn ,- ,aA-'v-„vnu v, n :_-ˇ „_,ı'.ZADÁVACÍ FORMULÁŘ PO'ZADAVKU
Popis požadavkır: 1

Madam/modul:
Naléhavøst požadavku:Legenda: K - kritická / D - đñmżrtä / B =~ běžná, nesgìzgi _ _Požadovaný/Předpokłáđanř tamín realizace: " n
Kontaktníosoby (jméno/tolefiıın/ı-mıfl):
Požadavek podává üméuo/łełefon/e-mafl): Ě Říp-IS:

i Vystavsno mm:-V
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Příloha č. SSmlouvy o kmııplcxııı' pnđpořc pmvnzu a użilíEkmwmìckéhn inibrnıačnílm Systému HIS JASI 1* (`Sa navazujících produktů ajejich další uhnnvê a rozvoji

Evidence požadavků a závad EłS
-ı-ı- .nv-nn... A.IŽflkamlk tııàamˇ'ìłi): l' ı'ski rgpublllgı- àlłıpăëıęmm łłýıigıi. gliýyç a Iłlçıýcłgp'q HQ u

ı-fl.I±;'-z.ı_=ˇ_-___-Iflàvflfl“-ˇII>I= Í-ëmıflflfflflflnflflšufi. ._ _... -..__Aııżäż.. . ._MŠMT [datum laktulímıı.. ng; ˇ H L _
MUAJ lđaturnH“ Iı-__n-fhı._ .__ _.__.___ .. ..-_.. __...__. __- -__.________ ___.._______„

fiflnvgnri -šwni . M“ :nn ı '.ł :ámda ııťłınìuř nm am FIS nmďuhı ťnupı" přťA'qı v tiı'ııìıl'n jw'rmdm'ˇıˇł
ň' :mudfl vnucuje puıızirí fimkı '.ıˇ rımdm'u ufı mam;"ùm'ıˇ jf' pnuiı'ıˇııi :u ır'sˇqı'ˇ: ı'ı ,nndmìınˇłč (např Arú Aı'ˇ_miťııˇıru puh wru přmııqˇu 1mm: uvıˇułc'lıı' mˇž lrıˇłı: ımhłzmˇıw/('ˇ :uı'.udu łıwm.z'ťInı_ıu'łııu:r`zımˇprm_mfuıılxzı. mmøfflłıı ıwbrın Ićłm EIS. uehfldmˇri (hr/mí' ı'x'zwłı'ˇˇıłıšrrmfıfˇ. rııˇıivpnšˇnť;ıfˇı`fmiı`rłł'k dambá.̌.: mˇdı'mmpmi fimkcť. dam mˇł:‹' ı'ıťhı'ı :udułflflnđ JI' puz'uďııııˇlc mumèmı umu' m závada. pukuı! .ıˇťułıü .vırˇmıy m'dumlmˇi_ˇ.iuıı_ık budú-ˇ :flrazıˇrhfn ıˇıˇnhˇmn;u: pa pmflˇdmmı' 1m..uduıˇkrć rm ı'u'm'm' ıˇťdmıx MI pmfl Aru:'MŠ-AITu UUZŮJ.V Ă'šřmı'ˇł pm ızıˇìqıřı'u-ˇˇpmgmnm ľflııˇwˇuu *ˇ- (ł)K Knı'mˇmıìiˇ
Zıżmxłı' rııfažı' :ıcımuı'crmı _íı'n Splˇıìıˇcı' aplłkm'ıˇ ELA'. m'łm pmjťkmızı" mumıc'ˇur.
Bu 'u- iw:mıłıh'ıì . Hjflmı mnm. - - NFL-Cr ł'h-ıııhfw: z „ť-z .MÚZO byla u :áı'udıl inlflmhınˇámı ah' :'áı mia ıııˇłąılu :ułím mhˇmmáˇım ji' :.'umê mnłıìix' .dnzˇıłfmm
čı'mű :u'wıu'u hı 'Ju ınıAsˇłmu-.ˇnu mˇm :ıqmıřclıı' ııudúlı' rhˇdmćunV › - MŠAII uzı'mııˇì _:sˇııııblım' .'.ˇ młsuˇuııénim :u'mıłıˇ

Ěvìdcnčni tegurie Popis závady _" MŤŠAT-Iw u EM: m
číslo závady (příp. odkaz na dokumenı s popisem závady! (Kontaktní osoba) plin. termin.závad) MWC Zıivndu ołılásil. způsob

ˇ zaznamenal. A odstranění. iA ı datum. ˇođstraııłııu zı _ vmfikü'ı'fim 'L I _ _Iıýzgı datum |L _A-ˇ- J i .-._-_ _. __J_-____ ...__-_ _.-__ I



'11.5. típadč nedodržení lhůty splatnosti faktury` kterou od MÚZO převzaloMŠMT. se MŠMT zavazuje uhradit MUZO úrok zpmálenf za každý započaıýpracovní den prodlení ve výší 0,02 % z dlužné částky.
12.ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva se uzavírá na neurčito. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty,která je Šestiınësíčnı' a začíná běžet prmího due kalendářního měsíce následujícíhopo doručení výpovědi druhé- stranê. Smlouvu může vypovčdět kterákoliv zeSmluvníeh Stren, a to i bez udání důvodů. Obě Smluvní strany mají právo odstoupit odSmlouvy v případě, kdy druhá strana bude hrubě porušovat své povinnosti vyplývajícíze Smlouvy. Vtomto případě odstoupení od Smlouvy Se tato ruší ko dni doručeníoznámení o Odstoupení druhé straně.
12.2. MÚZO se zavazuje zdržet se po dobu 2 let od podpisu Smlouvy podánívýpovědí ze Smlouvy.
12.3. Rozšíření Smlouvy o další Produkty bude řešeno dodatkem.
12.4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane- neůčinrıým neboneplatným, zavazují Se Smluvní Strany bez zbytečného odkladu formou dodatkuke Smlouvě upravit nově příslušná ustanovení tak, aby byl podle možností maximálnězachován původní úmysl a cí] nahrazovaných ustanovení Smlouvy.
12.5. Dokument se považuju za doručeny dnem jeho předání a převzetí. Dokumentse považuje také za doručeny dnem. v němž kterákoliv ze Smluvních stran jehodoručení odmítne či jinak znomožni jeho převzetí.
12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopiseoh identífikovaných výtiskem
číslo l 8.24, znichž každá ze Smluvních stran obdrží dvë vyhotovení. Smlouvu jemožno měnit pouze formou písemných dodatku podepsaných oběma 'Smluvnímístranami.
12.7. Smluvní strany berou na vědomí. že všechny postupne číslované přílohySmlouvy jsou její nedílnou Součástí.[2.8. mmPříloha č. 1 Specifikace ProduktůPříloha č. 2 Vzor Předávacího protokoluPříloha ř.. 3 Vzor Akceptačního protokoluPříloha č. 4 Vzor Zadávací formulář požadavkuPříloha č. 5 Vzor Servisní tabulky pro hlášení závad
12.9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smíuvníeh stran.

.I.._ i a, ü ...ł .. i _ _V Prave dne .%.IĹ.....- Ĺ 7 V Praze.. dnů šť'fłìučry . ëìÉj-zŮ/v- kD-ćí ıfnmhn ...ELh., "ŽPÍÉ'XIH Mřflıtăovř služby._ ................................................. ” "_ "h **03“ "i 110 tfinnhzx
Za MŠMT: Zn MÚZO:Ing. Eva Bartoňová. lng. Petr Zaoral. ředitel a jednatelí.náměstkynê ministryně lng. Petr Macek, jednatel



Výtisk číslo: 1Počet stran: 2Přílohy: 1
DODATEK (ˇ:B z m SMLOUVĚ

vøđønć v MŠMT pøá číslem; 13622109vedené v MUZO pod číslem: 1030/09o komplexní podpoře provozu s užitíEknnønúøkflnn infønnnčnflnn flyan BIS JASU'* csa navazujících produktů sjeiich další obnově s. rozvojiuzavíraná podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 5l311991 Sb., obchodníhozáızønflçn, ve zneni pøzóčjšiúı phápinü (nınıøjm “nbnhnđn[ záknnmˇ')
1SMLUVNÍ sTRANY1.1

Česká republika -Miminka-sm školství, mládâıe a tělovýchovySesídlem: Kannoliíská'l', 118 12PrahalZastoupená: Ing. Martinem Kıęizou, vrchním ředitel- kabinetu ministra nazákladě organizačního řádu MŠMTPrávní forma: organizační složka státuIČO: 00022985DIČ: CZ 00022985Bankovní spojení:Osoba ıocnănák věcnéınu jednáníılng. Soňa Feetovú. ředitelka odboru hlavního
ůčetıflho s svođného kazniotví na základěorganizačního řádu M MTOsobazmoenănápmrechnickýkontakt: MsmkFialąvedoucíssmomméhooddělení informaüıíeh o komımiksěníehtechnologií na základě müzaüního řáduMŠMT

(dále jen "ÍxíŠMT'Ú
a1.2MÍŰZO Praha aaa-.0.Se sídlem: Polifiokýc'łı vězňů 15, 110 00 Praha lZastoııpenš: Ing. Pen'esn Zaorslem a Ing. Petrem Mflekeın, jednateli s.ı'.o.Zapsaná v obchodním rejsiřílm vedeném Městským soudem v Pmeoddíl C, vložka 24646Právní forma: společnost s ručením omezenýmIČO: 49622897DIČ: çz49622897Bankovní spojení:

(dále jen "MÚZO'ü
(MŠMT a MÚZO označování flpøıęčnč đáıø než jnınn „Smınvni mny')
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uzavřolyniže uvedeného dne, měsíce aroku tento àodatek č. 1 k uvedené smlouvě.
2.PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní stany se dohodly, že ao mění Příloha č. l Smlouvy. Nová Příloha č. 1je součástí tohoto Dodatku č. 2.
3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotovon ve čtyřech vyhotovonich, každý splaftnoaüoriginálu, iđeııüñkovanýnh výliskem ăíslo 1 až4, znichž každá ze Smluvnich stranobdrží dvě vyhotovení.
3-2- MPřflohııč. 1 Spedfilmoe Prodútů
3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosü a účinnosti podpisem Smluvníoh Stren.

azø, dnøiľ/'l/Q'V aze, dn: „Ěç.Š.@4&
/ za MŠMT: zn MÚZO;IngMnflnKxøjzfl, Ingrøuznnnı, reditøı njnánnıøıvrchni ředitel hhinflın minixın Ing mmnęhjøđnąwı



Eızønøıniøkćhn infinnnčnflıø nyzwnın EIS JASU° cs
_ Příloha č. ismlouvy o knmplexní podpoře provozu a užití

a navanıjícíchpruđuktů a jejich další obnově a rozvoji

Tabulka 1 - Tato smlouva zahrnuje. podporu pro následující Prodam:
Omrˇćfll WWW Dılıın ı Pmđııhäølłmnmımhıvm.
nøıımı BISJAW'cs-mmm sımuoı snınwıjøęvıdmnıvmı'iöpøflcđ.mm_WMM,BIIELPOE kfluıišmať-12 Nmnnwnyuhnnmws w 4.92009 sıauvıjøøvšzınámW-ızopøflaj.mamojammslwűnıynùnm ıouăüflpodmusđrdmwłl-JďlcđmñtplıůıiMnııìt 7+ smlouvy" luk ržklıđul ıktualiıšumL ànhùııat,Mam: pombudınhfimıođ 1.52010.
Pınđnh; Mømıäıavüm m'flh mms 1.12012 smınuvıjı vvıđøvınıvmmopnıčj.mm,JASLF'CS MedunøđulfiıìdmmąiıflmjephđmłmıDočıflmñljouëšıfipudporydbüłďhılmăt

ıııąjııkıwmjnñmmahujü'moıtmlnhjiżpummııýdımđıılh ıyııtnııBlSlABU'CS.Humpođpmybudeıhájınıodumlì.
i' Dmım uvedené na almeptıčním pmmtnlu.
Tabulka 2 - Specifikme udržnvacích poplatků v zámi'mi a pozáruční době

m zm* Švøwž mv* M'I ."P 'V Vzżønćııuøı: MM Mam Manumnm nınflıın muflflııhnnı „Muk_ (vêmhumm hxıżhgıngıgù nhz grahamMnını mms-M 21150.- 2ıˇıso,- 251000,- mono,-
ınø havnjnèúmúmza .mrnflmhmmm.‰kuınđımam: Mnıınınmnmuıııs 12000.- ızm- 144m. 144000,.JASUE'OS apnpąiuuíilsJASU'csayııhn-nyıııflmms mnınviflınøflnqim 415,- 415, 49m,- 49m.-



ymč'e 52 a:
Smlouvł'byla rozpečetènı za účelem
jıII-elektronlcké archivace dne .ĂÍŠ FN!
Powntrm I llılđłlıll
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