
 

M u z o  
PR\HA s. r. o\ 

SMLOUVA O DÍLO 
evidovaná u zhotovitele pod číslem jednacím 1060/10 

Tuto smlouvu uzavírají na základě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany: 

MÚZO Praha s.r.o. 
se sídlem: Politických vězňů 15, 110 00 Praha l 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze oddíl C, vložka 24646 

zastoupená: 

IČO: 
DIČ: 

jednateli s.r.o. 

(dále jen zhotovitel) 

49622897 
CZ49622897 

bankovní spojení: 

a 

Město Lovosice 

se sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice 

zastoupené: Janem Kulhánkem 

starostou 

(dále jen objednatel) 
 

IČO: 00263991 

DIČ: CZ00263991 

bankovní spojení: 

ČI. 1 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je údržba a aktualizace software PC výkaznictví JASU* verze XML. 
Údržba spočívá v opravě a optimalizaci jednotlivých funkcí software, aktualizací se rozumí 
úprava software dle nově vydávaných právních předpisů a směrnic. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem autorských práv k tomuto software a že je oprávněn 
poskytnout objednateli právo k užívání tohoto software. 

*) JASU (Jednotný Automatizovaný Systém Účetnictví) je registrovaná ochranná známka programových produktů MÚZO Praha 



 

komplexní počítačové služby 
Muzo 
PRAHA s. r. o.V 

ČI. 2 
Cena a fakturace 

1. Cena za údržbu a aktualizaci software podle čl. 1 byla sjednána dohodou smluvních stran a činí 
za 1 organizaci a za každý započatý kalendářní rok platnosti této smlouvy: 

cena bez DPH 1 590,- Kč 

DPH 20% 318,-Kč 

celková cena (včetně DPH) 1 908,- Kč 

DPH je stanovena na základě platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a může se měnit na základě novelizace tohoto zákona. 
Zvýšení DPH v důsledku změny tohoto zákona může být důvodem k překročení sjednané 
ceny. 

2. Úhrada ceny podle čl. 2 odst. 1 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, 
zaslaného zhotovitelem za každý rok platnosti této smlouvy, a to vždy k 1. pracovnímu dni 
prosince tohoto roku. K tomuto dni se také považuje za uskutečněné dílčí zdanitelné plnění 
podle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Splatnost faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli, za den zaplacení je 
považován den odepsání příslušné peněžní částky z účtu objednatele. 

Čl. 3 
Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Doplňky a změny musí být prováděny písemně, formou dodatku k této smlouvě. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích, obě strany obdrží po jednom exempláři. 

5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 
Datum:  ....... 7.5. 2010 .............  Datum:  

Za zhotovitele:  ....................  Za objednatele:


