
 
 

 
 
 

CENÍK INDIVIDUÁLNÍCH PRACÍ A SLUŽEB  
Společnost MÚZO Praha s.r.o. poskytuje uživatelům svých programových produktů a dalším zákazníkům komplexní uživatelskou podporu od 
bezplatného poradenství v rámci smlouvy až po placenou individuální podporu, do které patří např. instalace systému, školení, převody dat, 
úpravy programů a tiskových sestav atd. Podpora je poskytována jak formou telefonické hot-line, internetového helpdesku či e-mailové 
komunikace, tak osobní účastí našich pracovníků v sídlech zákazníků nebo v prostorách MÚZO. 

Instalace, převody dat, školení a konzultace jsou určeny především zákazníkům, kteří potřebují rychlé a bezchybné zavedení systému do 
provozu. Tyto služby využívají také organizace, které nedisponují vlastním personálem vyškoleným v oblasti informačních technologií. Investice 
vynaložené na služby spojené se zavedení a provozem programových produktů Vám vynahradí ušetřený čas, získané zkušenosti a efektivní 
a bezproblémové provozování systému. 

Analytické a programátorské práce dle tohoto ceníku jsou účtovány v případě, kdy jsou uživateli individuálně upravovány naše projekty nebo 
řešeny individuální potřeby v projektech provozovaných v MÚZO a tyto služby nejsou zahrnuty ve smlouvě. 

Kontrolní zpracování účetních a finančních výkazů je určeno především pro organizace, které vykazují v MÚZO, ale vlastní účetnictví vedou na 
projektech od jiných softwarových výrobců. 
 

Analytické a programátorské práce Kč/hod. 

Analytické práce  1 500,- 

Tvorba a úpravy programů a tiskových sestav 1 200,- 

Kontrola, úprava a oprava dat, řešení nestandardních uživatelských zadání, činnosti spojené s předáváním dat do CSÚIS  900,- 

Provozní práce (správa číselníků a certifikátů)   700,- 

Převody dat Kč/hod. 

Individuální převod dat 1 200,- 

Instalace Kč/hod. 

Instalace dodávaných programů 1 200,- 

Instalace operačního systému 2 000,- 

Školení a konzultace Kč/hod. 

Školení/konzultace pro 1 účastníka  1 500,- 

Příplatek za dalšího účastníka 250,- 

Cestovné Kč 

Cesta k zákazníkovi mimo Prahu 500,-/hod. 

Cesta k zákazníkovi  200,- 

Kontrolní zpracování účetních a finančních výkazů (vazba F/A JASU) Kč/sestavení výkazu 

Výkaz o plnění rozpočtu - rozpočet, rozpočtové úpravy 100,- 

 - skutečnost 100,- 

Rozvaha 100,- 

Výkaz zisku a ztráty 100,- 

Příloha 100,- 

Výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů pro následující účetní rok 300,- 

Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů - sumarizace část I. 100,- 

 - část II. 100,- 

 
Ceny služeb jsou smluvní dle zákona 526/90 sb.  

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v Kč a jsou započítávány za každou započatou hodinu práce resp. za jedno sestavení účetních a finančních 
výkazů. 

Ceník je platný od 1.1.2014 do vydání nového ceníku.  

Další informace na telefonu 224 091 497 nebo e-mail: obchod@muzo.cz. 
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