
MÚZO Praha s.r.o.Politických vězňů 15Odbor ICT 110 OO Praha 1

Praha 14. února 2018

Objednávka - rozvojové práce aplikace ISROS 2018
Dobrý den,
Na Základě Vámi Zaslané cenové nabídky č.1/2018 na práce na aplikaci ISROS pro rok 2018
u Vás objednáváme činnosti definované v cenové nabídce.
Celková suma odpracovaných hodin by neměla překročit dle cenové nabídky 70 hodin a
maximální částka vykázaná Za práce definované v cenové nabídce by neměla být vyšší než
101.640,- Kč s DPH.
Tato objednávka bude v Souladu se Zákonem c. 340/2015 Sb., Zákon o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon
o registru smluv) Zveřejněna, vyjma osobních údajů, a metadat objednávky, v registru smluv.
Fakturace Za realizaci požadovaných programových a tiskových úprav bude uskutečněna po
otestování funkcionalit a následné akceptaci.

S pozdravem

Mgr. Martin Fíla /
Ředitel Odboru |C1
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výtisk čisınz "\Počet stran: 9Přílohy: 5

SMLOUVA
vedená v MŠMT pod číslem: 13622/09
vedená v MÚZO pod číslem: 1030/09

o komplexní podpoře provozu a užití _Eknnnıniøtzzćhø infønnačnihø Systému EıS JASUì'cSa navazujících produktů a jejich další obnově a rozvojiuzavíraná podle ustanovení § 269 odst. 2 Zákona č. 513/1991 Sb., obchodníhoZákoníku, ve Znění pozdějších předpisů

l .SMLUVNI STRANY
l .lCeská republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyadresa: Karmelitská 7,! 18 l2 Praha lzastoupená: lng. Evou Bartoňovou, státní tajemnící - [náměstkynl ministryně na základěorganizačního řádu MŠMT
druh organizace: organizační složka státuIČO: 00022985DIC: neplátce DPHbankovní spojení:osoba zmocnčná k věcnému jednání: "ˇ" ' '
osoba zmocněná pro technický kontakt:
(dále jen MŠMT)

a
l .2MÚZO Praha s.r.o.adresa: Politických vězňů 15. 110 00 Praha lZastoupená: lng. Petrem Zaoralem a lng. Petrem Mackeın, jednateli SLO.Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským Soudem v Praze oddíl CZ vložka24646druh organizace: společnost s ručením nmezenýmIČO: 49622897DIČ: ç249622897bankovní Spojení:(dále jen MUZO)
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tMŠMT a MÚZO øzmačøváni Spøıečnè dále ıèž jako `.Sınınvnni Strany-ˇ)
uzavřely níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto Smlouvu:

2.PREAMBULE
2.1. Smluvní strany Se dohodly. že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou(dále též „Smlouva“) Se řídí zákonem č. 513i'1991 Sb.. Obchodní zákoník. v platnémZnění (dále též ..OOZ").

3.ÚČEL SMLOUVY, vÝKLAD POJMŮ
3.1 Účelem Sınlouv'y Je zajištění poskytování souboru sluzeb pro MŠMT ze stranvMllZO:a. pro rozvoj ekonomického infonnačnı'ho systému EIS .liˇ'IiSLz'ˇu CS v MŠMT.b. pro správné a efektivní provozování a užití produktů Specifikovaných v Příloze

Č. l Smlouvy (dále též..Produkty")3.2. Smluvní Strany Se dohodly. že pro účely Smlouvy budou dále uvedené pojmyvykládány takto:
PojernProdukt lCást ElS .IASUF CS nebo navazující modul či rozšiícspecifikované v Přiloze č.1 Smlomy

I_I á Význam pojrnu pro účely Smlouvy ____ _lnı
IlšlS- ekonomický informační Systém.JASU (Jednotný Automatizovaný Systém Účetnictví) ~ Iregistrovaná Ochranná známka programových produktů iMÚZO. i
'CS (client v- server) - charakterizuje technologii BIS.

Í-_. vAktualizovuna verze
l Úflr'aızı' dle práv?

Poslední verze Produktů (Update) určená MÚHL.kdistribuci. _____m__pw______Úpravy Produktů (Update) provedené MŰZOÍna základě legislativních Zmën. |líäm'ıızt' _ H' _lil
Úpravy Produktů (Upgrade) provedené MI 120*na základě fonnalizovaných požadavků MŠMTlodsouhlasených MÚZO které podstatněl mění nebopřidávají funkčnost Produktů. Nejedná se o úpravyvzniklé Z neúplné nebo vadné dodávky Produktů.Drobné úprmj'

i

Úpravy Produktů (Upgrade) provedené MÚZOna základě fonnalizovaných nebo neformnlizovanýeh i'požadavků MŠMT odsouhlasených MÚZO. kterénepodstatné mění nebo přidávají funkčnost Produktů.`Nejedná se o úpravy vzniklé Zneúplnć nebo vadné*-dodáıkyljroduktů.[Záznamové nosiči*
l
ı_ __

Nosiče dat. na nichž jsou uloženy kopie dodanzt'fehì`Produktů. ˇ

ı I~J ı



_Éíž'žimıťlxká dokumentace Dokument ve formátu PDF dodaný v elektronicképodobě. který obsahuje návod k uëtiProduktů.Havarijní sun“ (prioritu 1) Funkční vada Produktu, která znemožňuje jeho užitía má přímý dopad na ekonomickýˇ systém MŠMT.' tćììłˇžm-mˇípoplatek Cena Za plnění specifikované 3' odsun cí 4...7. Smiom 3ˇza kalendářní rok realizm oné MUZO bez dalšíchfinančních nároků na MŠM T'.
I`

. ˇ' . . "2""Doručení hłušťm' Potvrzení přıjınu pozadavku MSMI na řcšcnıhavarijního stavu ze strany MUZO.Změnazákladního SHˇ Přechod MŠMT na novejší verze základního SW(operační systém, databázový SW).Zákludm'ču.3`r›3ˇé pokızt'n' Pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

4.1.

[Komplex irgfr'nˇmačm'eh Veškeré provozní Součásti informačního Systému
ˇrťcˇhımlngii MŠMT (HW. konkrétně pak stanice servery síťovéprvky a další) včetně potřebného SW (operačníSystémy. jiné programy a další) s výjimkou částí. kteréljsou speciñkovány v Přiioze č. l. 1

4.PŘEDMĚT PLNÉNI' SMLOUVY
Předmětem plnění je poskytnutí Souboru Služeb pro MŠMT ze stran3ˇ MÚZUpotřebných pro Správné a efektivní provozování užití a rozvoj Produktů

4.2 MÚZO Sc zavazuie po dobu píatnosti této Smlouv3ˇ Za součinnosti MŠMT:a. provádět (zim'zuııˇ die prát-'a Produktů včetně dodání aktualizované Užìıˇaıelxkć'dokmmˇmace k nim.b. vytvářet a dodávat MŠMT Aktımlìsoıˇťmé verze Produktů včetně tíživuteláˇkť'dokumentace k nim a zaškolení uživatelů.c. na Základě požadavků MŠMT provádět Drobné úpratzr Produktu,d. poskytovat nezbytnou Součinnost při instalaci Akmalimıˇanj'ˇch verzí. (Íìmˇınˇdle p:'dva a Drobných úpı'at' Produktůe. poskytovat nezbytnou součinnost pri řešení Hotˇaıiiního .3'ˇra3n na pracovištíchMŠMT dle plnění stanoveného 3' článku 8 této Smlouvyf. poskytmat metodické na't3vˇod3ˇ k bezchybnérnu a maximálně efektivnímuprovoz/.mání a užití všech již dodaných Produktů formou poradenství S3ˇ3ˇużitírntelefonu hot~line _ a elektronické poštztˇ (na adresev dobe'ˇ Základního časového pokrytí.g. poskytovat efektivní a pružnou součinnost k řešení provozních probièınůpři provozování a užití všech již dodaných Produktů formou poradenstvíS využitím telefonu hot-line a elektronické pošt3 (na adrese' ' ' ' _ v době Zríkíadniho časového pokriıˇrı. V případe identifikacechyby bude postupováno podie článku 8 této Smlou3-ˇ3ˇ
4.3" MÚZO sc dále zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy Za SoučinnostiMŠMT:a. na základe požadavků a Speeitıkaeí MŠMT pro3'ádet I z'pımzr Produktů.b. na Základê požadavků a specifikací MŠMT provádět další Škoiení zaměstnancůMŠMT k samostatnému. Správněmu a efektivnímu užití Produktůc. na ,základě požadavků MŠMT poskytmat Služby potlporˇ3ˇ a rozvoje lľ'roduln'tů.ıd. Zajištění podpory při zprovoznění Produktů 3 případě chyby koınplcwíníìınnnčních technoíogií. na kterýchjsou Produkt) 3' MŠMI pro3'ˇ.ozo3án_3`
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e. Zajištění aktualizace Produktů v případě Ĺménj :ák/udm'ho Sit MSM! z důvodůnc?a\1sl\cl1 na MŠM'II MŠMI tuto Změnu oznámí MUZO S dostatečnýmpředstihem. MÚZO prověří vliv Změny na funkčnost Produktu a v prípade nutnostijeho úprat o7námi jejich rozsah MSM l Na základě dohody obou stran budou tytoúpravy Produktu provedeny bud' jako Update (bez finanční úhrady) nebo UpgradeProduktu.
4.4. MÚZC) je povinno plnit povinnosti vyplývající pro něj Z ustanovení odstavců4.2. a 4.3. Smlouvy pouze ve vztahu k Akłuo'lizutůrn vnitřní Produktů.5.CENA
5.1. Udržm'ac'i poplatek je Stanoven dohodou Smluvnich stran v Souladusustanoveními Zákona číslo 5261'1990 Sb.. ocenácl'ı. v platném Znění a je uvedenv Pñloze č. l Smlouvy a bude í'akturován Za podmínek uvedených v článku 7.
5.2. Smluvní strany Se dohodly. že výpočet ceny Za plnění MÚZO poskytnuto'dle odstavce 4.3. podle Smlouvy bude prováděn S využitím hodinové Sazby l 200.- Kčbez DPH (slovy: jedentisı'cdvëstê Kč) pro vývojové práce a l 500.- Kč bez DPH(slovy: jedcntisícpětset Kč) pro analytické práce.

ó.PŘEDÁNI' A PŘEVZETÍ PŘEDMÉTU PLNÉNÍ
61. Pınčni pøsıtytnuıć Mt'ızo pm MŠMT bude predávánø (Svýjixnkøn pınčnispecilıkovaııého v odstavci 4...'1. písmeno d.. e.. .g. Smlouvy) formou předávacíhtıprotokolu. Vzor předávacího protokolu (dále též „Předávací protokol ) je uvedenv Příloze č 2 Smlouvy Plnění poskytnuté MÚZO pro MŠMT bude převzato(akceptováno) formou akceptačního protokolu Vzor akceptačního protokolu (dále též.„Akceptační protokol J je uveden v Příloze č.3 Smlouvy. Požadavky na úpravyProduktů budou MÚZO předány formou Zadávacího formuláře Vzor Zadávacílıoformuláře (dále též „Zadávací formulář požadavku“) je uveden v Příloze c. 4.
6...'J Smluvní strany Se dohodly na postupu při vytváření Úprm“ Produktů dle plněníposkytované MÚZO v odstavci 4.3.a. MŠMT předloží MÚZO požadavek na změnu Produktu.b. MÚZO :zpracuje orientační cenovou nabídku změny, která bude obsahovat částanalytickou a část programovací (počet hodin. cena a termín).c. pokud tuto nabídku MŠMT akceptuje. MÚZO provede úvodní analýzu a upřesnícenu Změny, která Se od ceny v orientační cenové nabídce může lišit nejvýšeo 10° o. adále termím realizace.d. pokud MŠMT nabídku písemně akceptuje (vystavením řádné objednávky). MÚZOzahájí práce na realizaci změny.e. tento proces bude vždy obsahovat nejméně. tři fáze a na ne navazující platby:l. Fáze - provedeni a odsouhlasení podrobné analýzy S návrhem na provedenízměny. bude ukončena Akceptačním protokolem.Il. Fáze - ověření ñınkčnosti v testovacím prostředí MŠM'l" a předloženípřipomínek.Ill. Fáze - dodání upravené verze Upgrade Produktu včetn'c instalacea zprovoznění. Tato fáze bude ukončena rovněž Akceptačrıínı protokolem.
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6.3. MUZO Za účelem předání plnění vyzve MŠM'l k převzetí plnění. V případěže MŠMT do lhůty uvedene' v odstuxci 6.4. ncodůvodni Odmítnutí převzetí či převzetínepotvrdí ie plnění považováno Za převzaté.
6.4. MŠMT ie povímıo plnění MUZO převzít nejpozději do 14 dnů od doručenívýzvy MUZO k převzetí MŠMT potvrdí převzetí (akceptací) plnění MÚZO. MŠMTje oprzívnčno odmítnout převzít plnění od MÚZO. pokud plnění MÚZC) určené jíınk předání a převzetí MŠMT nebude z hlediska obsahu nebo funkčních vlastnostíodpovídat objednávce potvrzená MUZO Lhůta pro předání náhradního plněnípro MŠMT je 10 pracovních dní a počíná bčzet ode dne doručení odmítnutí převzetíplnění MUZO. pokud si Smluvní Strany nedohodnou ıínou lhůtu.
6.5. Místem plnění jsou budovy MŠMT vulící Karmelitská 7.118 12 Praha l.případně jine místo v ČR určené MŠMT.

7.PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
7. l. Smluvní strany se dohodly na způsobu placení u splatností Sjednanć ceny takto:a. Udržovací poplatek za příslušný Produkt je MÚZO oprávněno fakturovat až poukceptaci příslušné části ze Strany MŠMT V případě akceptacc příslušné částít průběhu roku bude fakturována jen odpovídající část služeb v danémkalendářním roce. tzn. od l. dne následujícího měsíce. kdy byla příslušná částProduktu rutinnč používána Ze strany MŠMT.b. Udržovací poplatek v Záruční době (specifikován v Příloze I) je MÚZO oprávnènonaposledy fakturovat Za měsíc, ve kterém končí záruční doba. Ic. Udržovací poplatek v pozáruční době (Specífikován v Příloze l) je MUZOoprávněno täkturovat od l. dne následujícího měsíce po ukončení zámky.d. V roce 2009 je MÚZO oprávněno fakturovat MŠMT Udıžoı-at'ı poplatek Za rok2009k l. prosinci 2009.e. Od roku 2010 je MÚZO oprávněno fakturovat MŠMT 50 ° øíf'držoı'ucího poplatkuZa příslušný kalendářní rok v termínech vždy k 30. červnu a l. prosinci příslušnéhokalendářního roku..l'. MÚZO je oprávněno fakturovat MŠMT plnění poskytnuté dle odstavce 4.3.Smlouvy vždy po jeho převzetí (akceptaci) MŠMT.
7. 7. Doba splatnosti taktur MÚZO (zaplacením Se pro účely Smlouvy rozumíokamżík předání příkazu k úhradě faktury bance ze strany MŠMT) je dohodnutona Zl kalendářních dnů ode dne doručení faktury na MŠMT
7 3. Faktura musi mít náležitostí daňového dokladu. Nebude-li mít faktura tytonáležitostí nebo nebude Splnëna podmínka uvedená v odstavci 7.4. Smlouva) jeMŠMI oprávněno ji vrátit MÚZO k doplnění či opravě s vyznačením konkrétníhodůvodu wácení Dnem doručení opravené či nově vystavené faktury běží nová lhůtasplatnosti fakturv.
7 4. Příslušná faktura bude prodána (Zasláno) ve 2 vyhotovení. V případě plněníposkytnuté dle odstavce 4 3. Smlouvx k fakturám MÚZO přiloží Akceptační protokol.
7.5.. Všechny faktury - daňové doklady Se platí bankovním převodem na účetdruhé Strany uvedený na faktuře - daňovém dokladu.
7.6. Daň 7. přidané hodnoty bude vypočtenn a účtována na Základč právníchpředpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.



ľ//łh f

8.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY; vYŘiZOvÁNí REKLAMACÍ
8.1. MI'IZO poskytuje Zámku Za plnění poskytnuté MŠMT podle Smlouvympodmínek uvedených v tomto článku Smlouvy; práva ze Zárukv ie MŠMloprávněno uplatnit po převzetí plnění od MLIZO.
8.2. MUZO neodpovídá MŠMT za komplex informačních technologií` na kterýchje Produkt provozován a neodpovídá ani za škody a chyby vzniklé chybou dílčích
části nebo celeho komplexu těchto informačních technologií.
8.3. Zjistí-li MŠMT funkční vady vpřevzatém Produktu nebo obsahové vadyv Ĺfl'žìı'ufeiskć dukumťnluı'i. má právo uplatnit reklamaci.
8.4. Pří Vyřizování reklamací MÚZO po obdržení reklamace zahájí činnostsměřující k odstranění vady a předloží návrh na odstranění Závod Produktu ve lhůtáchdle priorit uvedených v odstavci 8.9 Smlouvy. Pokud to v kritických případechMUZO shledá nezbytným. poskvtne podporu ı na pracovišti MŠMT.
8.5. Každou reklamační vadu je MŠMI pot mno nahlásit prostřednictvímServisního fonnuláře. jehož vzor je ut eden v Příloze č. 5 Smlouvv. MŠMT je pot5 innouvést kontaktní osobu MŠMT a detailně popsat jak se teda projevuflie
8.6 Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne uplatnění oprávněnéreklamace u MÚZO (Doručení hhíwm'). pokud Si Smluxní stram nedohodnou jinoulhůtu. Pokud MUZO vadu neodstraní v dohodnutéın termínu má MŠMT právouplatňovat na něm Smluvní pokutu dle článku ll Smlouvy.
8. 7 MÚZO zahájí řešení problému s dobou odezvy danou v odstavci 8.9. Dobouodezvy se rozumí maximální čas. který uplyne v dobe Základního časové/m pokızwı'od přijetí oznámení problemu MUZO do zahájení řešení problému. pokud neníZe strany MŠMT požadován časový posun provedení rásahu
8.8. Smluvní Strany Se dohodly na následujících chybových Stavech Produktu:

Priorita 1 j Výpadek Produktu nebo jeho kritické chování 'Havarijní stat' S přímým dopadem na ekonomický Systém MŠMT iPriorita 2 Problém S očekávaným dopadem do chování a Stavu_“ _çkonornického systému MŠMT _Priorita 3 Problémy S výkonnosti Produktu a problémy. u kterých není„__ _ ___ očekáván přímý dopad nìprgtiozuschopnost ProduktuPriorita 4 jOtái.5 týkající Se použití a nastavení Produktu j
8.9. Lhůty pro reakci MÚZO dle priorit)5 přiřazené řešenému problému:

Priorita l - MÚZO :zahájí řešení problému do 4 hodin v době Základní/m
čwø'm'ćho pokızı'n'. neprodleně vyhodnotí :závažnost problémua navrhne řešení.Priorita 2~ MÚZO Zahájí řešení problému do 13 hodin v dobe Zái'tlťulnílm
časově/m pokıçwí. neprodíeně vyhodnotí Závažııost problémua navrhne bud` řešení nebo navrhne opatření. které oddáli dopadproblému do produkčního prostředí nebo eliminuje jeho dopadna produkční systém. Po Získání řešení navrhne Způsob návratudo původního stavu.



(Ĺ/lf. /

Priorita 3 MÚZO zahájí řešení probléıııu do 24 hodin v době Základníhoústavě/w pokrytí. vyhodnotí Závażnosl a možný dopad problémua navrhne řešení v době dohodnuté s MŠMT.Priorita 4 - MÚZO :zahájí práci na odpovědi nejpozději následující pracovní denv době Zákludm'hu časového pnkıjí'n'. vyhodnotí možné altemativynávrhu a poskytne požadovanou podporu a požadované informace.
8.10. MĹÍŽZO bude průběžně pracovat na řešení problemu až do té doby. kdy budesplnčno alespoň jedno z následujících kritérií:a. poskytnutí infımnací řešících sofiwarový problém Produktu na MŠMT.b. Sdělení MŠMT. jak Získat opravu software (patch) řešící problém Produktu.c. íntorıuování MŠMT o tom` že softwarový problém je způsoben Známou. dosudnevyřešcnou chybou Produktu. Do vyřešení pmblćmu navrhne MUZO náhradnírcscnı`d. inforınm ání MŠMT o lom že problém bjl ídcntit'ıkován jako hardwannˇ.ýe. inlhrmovánı' MŠMł o tom Že problém je Způsohcn sofiwarovým produktem kterýnení dodán MUZO a je třeba Sc Obrátit na pí'ısı'islušného dodavatele.f. íníonnování MŠMT o tom. že problém je vyřešen v nové verzí Produktua poskytnutí »íkmm'izovanć verzeg. v případě problémů s produkty jiných výrobců poskytnutí informací MŠM1.ktcréMUZO získalo jako odpověď po eskalací problému tomuto výrobci.
8.í l. Na plnění. na které byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje Záručnídoba o dobu od termínu uplatnění reklamace po tcnnín odstrancni vady.
8.12. Vady vzniklé neodbornou obsluhou nebo nevhodným užíváním odstraníMUZO bez Zbytečnćho Odkladu na náklady MŠMT.
8.11. Smluvní Strany se dohodly na záručních dobách takto:a) MUZO ručí MŠMT že :cíI-namoré nosiče a uživatelská daknnwnmıť po dubu180 kalendářních dnů ode dne nabytí vlastnického práva MŠMT knimneprokáżí materiálové nebo výrobní vady.hl MÚZO nıćı' MŠMT. že dødflný Produkt po døhn 0d jeho převzetí MŠMTdo dodání jeho další Aktualizované vel-:ť (nejdéle však po dobu 24 měsícůod jeho převzetí MŠMT) bude vykazovat vlastnosti popsané v Uživatelskédokumentaci a bude jej možno užívat k \'“ Uživatelské dokımíenłm'ipopsanému účelu. a Že vtëchto vlastnostech a způsobech užití nebudoudodané Produkty vykazovat žádné vady.
8.ł4. Smluvní Strany se dohodly. Že veškeré náhrady Zvad produktů materiálnípovahy (Záznamové nosiče) jsou omezeny na výměnu prokazatelně vadnýchZázımmm-zűch nosíču.
8. 15 7jıstı-li MŠMT Haı'aràiní .'s'ıın (prioríıı'ı U. je povinen tuto skutečnost nahlásitdo MÚZO telefonicky na hot-línc ' " " ' '_' a současně\žd_\` nejdéle do 1 hodin) e-mailem na adresu MŠMT jc povinnuuvést kontaktní osobu MŠM'I" a Základní informace o tom. jak sı; Havarijní smí'(prioritu 1) projevuje.
8.16. Po nahlášení Havarijní/m stavu (prioritu I) se MÚZO Zavazuje neprodleně:potvrdit Doručení hlášení.

sindelarz
Obdélník

sindelarz
Obdélník
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9.PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1. MŠMT Se Zavazuje poskytnout MÚZO veškerou Součinnost. kterou po něm lzeoprávněné požadovat a která je potřebná ke splnění Závazků M1120 vyplývajícíchpro něj z ustanovení Smlouvy.
0.2. MŠMT Se dále Zavazuje Zaplatit za poskytnuté plnění v souladu s platebními afakturočními podmínkami stanovenými v článku 7 Smlouvy.
9.3. MIÍFZO je oprávnéno v případě nutností sjednat pro plnění třetí osoby. a toZa podmínky písemného souhlasu MSM'I'.
9.4. Všechny požadavky MŠMT na poskytování služeb v rozsahu specit'ıkovanc'mv odstavci 4.3. se MUZO Zuvazuje realizovat v termínech uvedených v jímpotvrzenýc-h objednávkách. 10.DÚVĚRNOST A MLČENLIVOST
10.1. Smluvní Strany se Zavazují zachovávat mlčenlívost o všech skutečnostech,které jsou druhou Stranou písemně označeny jako důvěrné či utajované a s nimižpři výkonu svých práv a povinnosti podle této Smlouvy přijdou do Styku.
10.2. MÚZO Se Zavazuje Zachovat přísnou mlčcnlívost o skutečnostech. které Sedozví v rámci plnění Svých smluvních povinností vůči MŠMT. o to i po ukončeníplatnosti Smlouvy.
10.3. Povinnost mlčenlivosti je MÚZO povinno písemně Zajistit i u Svých smluvníchpartnerů. S jejichž pomocí případně bude své závazky Z této Smlouvy plnit.

ı i.SMLUVNI' POKUTY
11.1. Jestliže MÚZO ncdodrží termíny pro Splnění svých Závazků dle odstavci 4.2..uhradí MŠMT za každý započatý pracovní den prodlení Smluvní pokutu ve výši 2 *š'âZ Udržm'aťílm poplatku: to neplatí. pokud k prodlení MÚZO došlo Z důvodu na Strnn'c'ıMŠMT. MŠMT je oprávněn domáhat se vedle práva na Smluvní pokutu i náhradyškody. a to v plném rozsahu.
11.2. Jestliže MÚZO nedodrží termíny pro Splnění svých Závazků podle odstavce4.3.. uhradí MŠMT za každý Započatý pracovní den prodlení Smluvní pokutu ve výši2% Ze sjednané ceny plnění: to neplatí. pokud kprodlení MÚZO došío Z důvodůna straně MŠMT. MŠMT je oprávněn domáhat se vedle práva na smluvní pokutu ináhrady škody. a to v plném rozsahu.
11.3. Pıˇ'i nedodržení ustanovení článku 8 Smlouvy o vyřizování reklamaci je MI'ÍZOpovinen uhradit Za každý započatý pracovní den prodlení MŠMT smluvní pokutuve výši 2 % Z Uıí'ržm'ac'ího poplatku. MŠMT je oprávněn domáhat se vedle právana Smluvní pokutu i náhrady`ı škody. a to v plném rozsahu.
11.4. Jestliže MÚZO při reklamaci vad poskytnutého plnění prokáže. Že plněnínevykazuje rcklamovanć vady. MŠMT uhradí náklady na dopravu a činnost MÚZOSouvisející stímto prokázáním s použitím hodinové sazby uvedené t' odstavci 5.2.Smlouvy. jakož i další náklady vzniklé MÚZO v souvislosti S rcklamačnim řízením.
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Příloha č. Ismlouvy o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomického informačního Systému EIS .IASU'h CSa navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji

Tabulka l - 'l'ato Smlouva Zahrnuje podporu pro následující Produkızı':
Oznáècnı Popis produktu Dıııum Produkł pořízcn na aákładı'. smlouvymìıjodnárky lH: __ akcqıtúcc '*Produkt l LlS .IASlš' CS - Standardní modul) 3! l! 2008 smioruva evidovam'ı v MUZO pod ‹*.'._iv ÉllllflflPodvojné úćeuıiclvi. Závazky. Banka.Pokladna. ňıhledùlo. Pfiknzv k úlırzıdü"ñššăíıflz " Møđnı Dnıfln-ø žyflćnnu FISJASIP os íšˇˇníı'n'ìnxfl n-nánšanáx Mı'zonnú čˇj 984 naa propojen] EIS MSH" CS x: syslcmcm lMotol 7+ Í

Oønaćmí Popih pmđulxlu ł Gdrøžoı'aťí I v'dı-Jm'ac-ı' T l *đđm-acı' L'drżmwiI pvplnuek v prwłzm'ł v _rmplarťk v poplmtk v, :đmóıı' době pozáručníùıhč :úmrııí době pozáruční dolu'l :a l mésín. za l mesic: ıäš kalendářní mk za łnalımdářm ıokr_ __.m_ _ __„„____ „__“ ì . (V Kč 11W- DPHŠ (V Kč M! DPHl „'_g\_`lĚQ_5,ł!5~'_/1_PPHI 41921ŠÉĚC'LQĹHL v_Produkl l E13 .MSI "” FS - .'a'lamdmdfii Zl 750.- 2] 7SÍP.- 2M UlKL- 361 000.-ll.Iıi

'Ť' Datum uvedené na akL-ťpxačnı'm protokolu.
Tabulka 2 - Specifikace odrżovacích poplatků v záruční a pozáruční době

moduly Podvojné úůflnicıví.Závazky. Hanka. Pokladna.` Pohluù'ıvky. Piıˇkazv k úhmdè _ u _“Produkt 2 Modul Domu: s) Slému łř|$ 12 [KHL- 12 (IM.- l44 [100.- 144 mm..M813' C9 a propojení EIS.T A517" _çĹS Sc swsıćmcm Monil 7+ „__ v _... -nn-.nn 4 .4. __
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Příloha č. 2Smloılujxt o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomického informačního systému EIS JASUŰ- CSa navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji

komplexnl pnůítañove Služby

Objednavatel:
Česká republika - Ministerstvoškolství, mládeže a tělovýchovyKarmelitská 7118 12 Praha 1

Dodavatel:
MÚZO Praha 5.120.Politických vězňů 15110 00 Praha 1

I- . f ' *=-'Lıowbıødnávhnz | |_'ı'ııınınť4“ u

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
ůkázkm I 1086

Popis:

Přílohy:

Za Objednavatele: Za dodavatele:

Jméno Jméno

POÖPÍS podpib

V dne` .......... . ........................ V .............. dml

, 'x AQRESA gn-.NKOVNŠ SPoJı-Ní TELEFON ımčımn IČO mi'; * v :ıuzo Praha .Mg csoa Praha 1 224 091 529, 633, 455. ıč-maiı: pçsnnngxflL-ımo 4*;.522897 úiııgı'nzma?i ` Pelłockýcłı véfiñu 1 5 č.11 4828041224/030ü 617, 653, 621 šąsıamfl-šflřshzzi / , ııu oo Praha ı FAx Mamma zam.. v on u Ms: v maš*. ø ı. 224 091 617 WWW [Hr- w'wı ıacıı rˇ. nndìi ť vlnàlm lit-.Mn
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Příloha č. 3Smlouvy o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomického informačního Systému EIS JASUÍŠ' CSa navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji
Objednavatel: Dudın'aıcl:

Česká republika - Ministerstvo MÚŽĚO łìľahaˇS-ˇIˇLO.školství, mládeže a tělovýchovy POIIIZICkyCh Vezmi 15Karmelitská 7 110 00 Praha 1118 12 Praha 1
Š. Obìsfi'mivkm .I__„.._-. __.,m .Mně ìmziıçmümjmfløflz, "'"“ '1:1

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL
Popis:

Přílohy:

Za objednavatele: Za dodavatele:

jméno jméno

PUdIIÍS podpis

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

AQRCSA ęANKovNı' sPuıENi TELEFON INTERNET ıůo mi:MLłZO Pral'Iż'` s [-0 CSOB Prřha 1 224 r)91 629, 633. 455, ř-maıl: ngsıgmıàıąsu u "9632;.97 (314962259,Politických vězňů Zš č ú. 489804123/03'10 617. 653, 621 ayšmú-üf'lêìflàł110 00 Praha ı FAX ııgmg'zıaqu.: zapın v OR u M5 v Pıueì'uı flùı 1:61 unıııuıı hıı-n nn... . v-.- . ı-ı nı-ıflııı ı' n|~§ı.-. hn“. 'f

sindelarz
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Ú Z Opkmn s f „ komplexní Dofitaćnvésiınžby
Příloha č. 4smlouvy o komplexní podpoře provozu a užitíEkonomického informačního Systému EIS JASUŠ-'ìf' CSa navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji

Zadavatel: Dodavatel:
Česká republika - Ministerstvo MÚ_Z_0 łfľahaˇS-ffl.školství, mládeže a tělovýchovy POIIUCkYCh VeZflů 15Karmelitská 7 110 00 Praha 1118 12 Praha 1

aisıojednacĹLˇ'J ` V M] E Yflkázku: 1086 Jmı _]Lan-IwıL-u _'IIı--Iuı' .J-Iˇ=;.'_ı.ˇı-'_-":I`_ˇ-ı_ıııľ`ZADÁVACÍ FORMULÁŘ POŽADAVKU
I Popis požadaıłku: I

l!
: Produkt/modul:

Naléhavost požadavku:Legenda: K - kritická / D - důležitá / B ~ běžná, nesgšfłla; _ _Požadovaný/předpokládaný termín realizace:
Kontaktní osoby (jméno/telefon/e-malł):

l x, ...__Požadavek podává Uméno/łełefon/e-mailj: i Podpis.“
'-Vystaveno dne:

sindelarz
Obdélník

sindelarz
Obdélník



Příloha č. 5Smłcmvy o kmııplcxní podpořc provozu a užitíEkuııomického íıılbrmačního Systému HIS JASW CSa navaząiících produktů ajcjich další obnnvü a rozvoji

Evidence požadavků a závad E15
I

MŠMT Iđiııumakçwłi/ách. logu; I ,
Mıìzo Mznunx .„_LLLLtLL-žüWj ._ ._ „__„__ .WWW ......... W-

2 1km* łflàlflˇľ'llm ('ł'êłčá_ľflflëll‰šłiflì$!55flı2 Ěłivlflfi-...Ečlàćisěvš .ıłlwš'ˇcłšm š!!! ._'IxLć'aa mixu/im: , nl_\1›mr!ıplııımi podpora 1:11.: ` _ :u __ w V "i V179375! _ _

»I :ámıiımťhıťřní užiıám EIS` nmdııiu (napí- přı'kh'p vnˇľulku jm'muľuì'łť8 :úrodu umťzuiť pouzil: iımku'. modní“ w'ı umu.. ı'mıť iz' pnuiı'mł :u 118m h [mdmıˇm'k muzu". krˇúrłxć:mıfıìı "uť ı pnł'ı. širší pi'ı'xıupm 'á pro: u užimü'lť m'ż łąı IU nmˇhn z :mif' :ıìrudıı která :ťťiu :J'wmužr'ugiťpnužtrifıuılfu. modulu m'łm ťťfćhn EIS. uchu dává ('h_'ı`hn_ı" ızı".\`!ťılťk(např. nťıìápëšnıf* pi'ıpqíš'ni k dıłłabázı. ııı'dn..\'uıpııá Iimkcın dum m'lzfl' ruhťť :udal upnd.)P pužudurťk mı ."mı'vm ľıu'm' IU závadu. pokud s'ť flhć .\'ımn_\` m'ıiınuhwíjı'Iąık. [rm/ť zařazen do rťuliznłťťuž po [ırqiťzinùm'[mżmlaı'/.ˇıf nu ı'u'ťıı'ıu' ı'ıduuťích prıgfťklıı : MŠMT“ Mí :'ZO)..V .AˇVììmćı' pm \jıˇlı'pšťužprogramu iprı'm'ı'm ~ˇ- H)K Knmmuìı"
Zıı'rmlfıˇ mužc' :uzmn'ım'mıt iı'ıı spızìım' aplikuı'ı' ELS'. m'bu prąjťklmzı" maımżwt
Barva ,'.ágimummłnL . Upıuumlııırh . ıl-L-Ĺhı'íúˇłřlhfı-'ł'ıwııı MLÉKO Izrlnuzáı'udć iıç/m'mm'ıimı, uh'nìı'míunohy/u:ulímmíru-[máma jš-mımćnudúln'Simian“.
černá :fìwınlıı hı'lıı mł'srmnânu mˇm' :upułřťhı' nfldálı' vlťdm a:ví - MŠ'M7'uživınť! xmłhlu.\'ı'.\` ııılvıı'uııêm'm :ıáı`(1d_1`
Evidenční Kategorie Popis zăvađy i ìMì': w Í IĚŰZO: ' 'u '1
číslo závad3 (příp. odkaz na dokument s popisem závady) (Kontaktní osoba) plán. termin. .i závady MBK: závadu nhıásfl, zpüsøh Í' zaznamenal. Ě odstranění, i

ł I datum. ` odstraněno 3' Verifikováno 'L | „_ kým. datum |L I . J : ı mi W., -VW i

sindelarz
Obdélník

sindelarz
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11.5. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou od MÚZO převzaloMŠMT. Se MŠMT zavazuje uhradit MUZO úrok zprodlení za každý započatýpracovní den prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky.
1 2.ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva se uzavírá na neurčito. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní lhůty,která je šestimèsíční a začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícíhopo doručení výpovědi druhé straně. Smlouvu může vypovědět kterákoliv zeSmluvních Stran, 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. V tomto případě odstoupení od Smlouvy Se tato ruší ke 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 neúčinným neboneplatným, Zavazují Se Smluvní Strany bez zbytečného odkladu formou dodatkuke Smlouvě upravit nově příslušná ustanovení tak, aby byl podle možností maximálnězachován původní úmysl a cíl nahrazovaných ustanovení Smlouvy.
12.5. Dokument se považuje Za doručeny dnem jeho předání a převzetí. Dokumentse považuje také za doručeny dnem. v němž kterékoliv ze Smluvních stran jehodoručení odmítne či jinak znemožm' jeho převzetí.
12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech identifikovaných výtiskem
číslo l až4, znichž každá ze Smluvních Stran obdrží dvě vyhotovení. Smlouvu jemožno měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvııimı'Stranami.
12.7. Smluvní Strany berou na vědomí. že všechny postupně číslované přílohySmlouvy jsou její nedílnou Součástí.
12.8. Seznam příloh:Příloha č. 1 Specifikace ProduktůPříloha č. 2 Vzor Předávacího protokoluPříloha č. 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 Smluvních Stran.

2".“1' ŠŰLLHI , 3/!.3Lćıfˇ 44 iVPraze.dne)ť VPraze.dne......'„..ø ...... Íšv ýzü
r Praha s. r. n.alexııí počítačově služby................................ :h vězň" l5' H" 00 Praha 1

Za MŠMT: za Muzu:Ing. Eva Bartoňová. lng. Petr Zaoral, ředitel a jednatell.ná1něstkyně ministryně lng. Petr Macek, jednatel
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Výtisk číslo: 1
Počet stran: 2Přílohy: 1

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVÉ
vedené v MŠMT pod číslem: 13622109vedené v MUZO pod číslem: 1030/09o komplexní podpoře provozu a užitíEkønnnúøkćhn informflčnflıø systému BIS JASU“ csa navazujících produktů ajejich další obnově a rozvojiuzavíraná podle ustanovení § 2.69 odst. 2 zálmna č. 513/1991 Sb., obchodníhozákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dale jen '*obchodní zákoník'ü

1SMLUVNÍ STRANY1.1
Čeıká republika -Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovySe sídlem: Karmelitská 7, 118 12 Praha 1Zastoupená: Ing. Martinem Krejzou, vrchním ředitel- kabinetu ministra naZákladě organizačního řádu MŠMTPrávní forma: organizační složka státuIČO: 00022985DIČ: çz 00022985Bankovní Spojení:Osoba zmocnëná k věcnému jednání:

Osoba zmocněnápro technický kontakt-zI _ ˇ ' _' '

(dále jen '*MŠM'P')
a1.2MÚZO Praha .r.n.Se Sídlem: Politických vězňů 15, 110 00 Praha lZastoupené.: Ing. Petrem Zaoralem a Ing. Petrem Mackem, jednateli s.ı'.o.Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazeoddíl C, vložka 24646Právní forma: Společnost s ručením omezenýmIČO: 49622897DIČ: 0249622897Bankovní spojení:

(dále jen =`MÚZO”)
(MŠMT a MÚZO označování spøıęčnč ááıø ıèž jako „aınvni mny'ü

.1_
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě.
2.PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní suany Se dohodly, že se mění Příloha č. l Smlouvy. Nová Příloha č. lje součástí tohoto Dodatku č. 2.
3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVBNI'

3.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý Splaçtnostíoriginálu, idııtifikovanýeh výtisk- číslo I až 4, z nichž každá ze Smluvních stranobdrží dvě vyhotovení.
3.2. Seznam příloh:Příloha č. 1 Specifikaee Produktů
3.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem Smluvních Stran.

V Praze. dne Zľ/Z/(V V Praze, dne . .Ă'ìfpflÍ .204 'ŠL
/ .'.Irľ.......x ,ł V

ZaMŠMT: ZnMÚZoz ÍIng. Marlin Krejza, Ing. Petr Zaoral, ředitel a jednatelvrchní ředitel kabinetu ministra Ing. Petr Macek, jednatel
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a navazujících produktů a jejich další obnově a rozvoji
Příloha č. 1smlouvy o komplexní podpoře provozu a užitíEkononúokćho informačního oyshèxnu EIS JASU® cs

Tabulka 1 - Tato smlouva zahrnuje podporu pro následující Produkty:
Označení P0918 produktu l Datum Produkt pořízen na ñkladê smlouvyiobjeđnúvlıy," duplihıfleí infoımıeeProdukt I BIS MWcs - smđırđıu moduly 31.12200: snııoııvaje evidováno v MÚZO pod č.1. 983/07.Podvojnš ůümietvl, Závazky, Bmkı.Pokladna. Pohledávky. Pffleazy k úhmđePfoáum Modul Dom syućnnnms 111811a cs 4.9.2009 Smlouvnjooviúovánovmùzo podoj. 984.108.a propojeni EIS .LASUo CS se systémem součásli podpory nad rámec 61. 4 .J'Tedmčt plněníMonit 7+ smlouvy“ bude 'základní akumlizuoe XML schémat.fnkhınoo pođpoıy hnflo zohájono od 1.5.2010.
aıuın 3 Modul Eviııonoo mjoıhx xyxızeınn BIS 1.1.2012 Smlouvojø oviııovánflv Múzo pod č.1“. 983mJASU' CS mosflonı o modul Evidenoe majetku je pioflınıehomDođoflm č. 1. Součáoh' podpory đıo 111.4 „Prođmêrplnení smlouvy“ bude podpora modulu Evidmee

ınıjetku ve stejném mohu jako ostatnich jižprovoiwvanýeh modulu systému EIB JASU° CSlfakturace podpoıy bude mhájena od 1.1.2012.
4* Datum uvedené na akoeptačnírn protokolu.
Tabulka 2 - Speoifikaoe udržovacíoh poplatků v záruční a pozáruční době
Označení P01315 produktu L‰í [Mam-'I Uàăoıføeł UMpoplatek v pøpłabřv poplatekv Mar:ćrııčnifbbł podruáıldobe MM pnn'buđníđvü'zalmăsıo ulmhie mkalenılal'ıurolı mknlaıđiřniıokgvKčbeıDPH) (vKšhezDPH) (v Kel'ezDPH) (vKčbq)
Produkt l EIS JASU' CS - Smnı'llľđnl 21 750,- 2.1 750,- 261 000,- 261 000,-moduly Podvojné účetnictví,Závazky, Bmıkı, Pokladna,Pohledávky, Příkazy k úhraděPmdukt 2 Modul Dotace systému EIS [2 000,- 12 000,- 144 000,- 144 000,-.IASU'ı CS apropojenl EISJAŠU" CS se systémem Monit 7+
Produkt 3 Modul Evidence majetku 415,- 415,- 4 980,- 4 980,-



www 8Í`2 en;
Bmlouvıñıyla rozpećetëna za úšełem

Počet stran ..._êž.....

sindelarz
Obdélník

sindelarz
Obdélník

sindelarz
Obdélník


