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SMLOUVA O DILO
ev idovaná u zhotovitele pod
082/98

číslem

jednacím
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komplexní počítačové služby
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Tuto smlouvu uzavírají na základě Obchodního zákoníku podle § 536 a násl. zák. č. 513/91
tyto smluvni strany:

MÚZO PRAHA S.R.O.
Politických vězi\ů 15 , IlO 00 Praha 1
adresa:
zastoupená:

Ing. Petrem Mackem a Ing. Vladimírem Dulíkem
jednateli s. r. o.
(dále jen zhotovitel)

druh organi zace: spo l ečnost s ru čením omezeným
IČO:

49622897

DIČ :

001 - 49622897

Bankovní spojení:

a

DIVADELNÍ ÚSTAV
Celetná 17, IlO 00 Praha 1
adresa:

zastoupená:

PhDr. Ondřej em Černým

(dál e jen objednatel)
druh organizace:

příspěvková

I ČO:

00023205

DIČ :

neplát ce

Bankovní spojení:

2

_.

.-

_..---_ .....-..

-

..

-.".-.~-

úzo

komplexni počil,čov é služby

Č l. 1
Předmět

smlouvy

Předmětem smlouvy je právo užívat program PC účetnictví JASU rozpočtových a přispěvko
vých organi zací a navazující programy závazky, pohledávky, banka, evidence majetku a
přikazy k úhrad ě včetn ě poskytováni údržby a aktualizace zhotovit elem. Autorská práva
zůstávají zhotov iteli. Sou částí dodávky jsou programová vybavení pro podporu národního
prost ředí SUPERCS a archi vačni program ARJ. Tyto programy smí objednatel využívat
výhradně v rámci předmětu sm louvy, pro jiné ú čel y je nutné provést separátní regi straci. Dále
jsou součástí dodávky insta l ační diskety a dokumentace.

Č l. 2

Čas plnění
1.

Předmět
oběm a

smlouvy bude objednateli nainstalován v rutinní verzi po podepsání smlouvy
stranami.

2.

Údržba spoč ivá v odstraněni programových chyb zn emožňujících obvykl é používáni
programu a to do dvou pracovních dnů od přijetí reklamace.

3.

Aktuali zaci se rozumí úprava programu dle nově vydávaných platných sm ěrnic ,
případně dle oboustranně přijatelných požadavků obj ednatel e, jej iž termín provedení
(dle závažnosti) mů že být určen dohodou.

Č l. 3
Ceny a fakturace
1.

Cena za instalaci programu v sílové verzi je stanovena dohodou ve výši:
Podvojné

účetni ctví

Navazující programy:
Pohl edávky
Závazky
Banka
Evidence majetku
Příkazy k úhradě

2 stanice

14 700,-

Kč

2 stani ce
2 stani ce
2 stani ce
2 stanice
2 stanice

5 700,5700,5700,5700,1 200,-

Kč

38 700,-

Kč

C e lkem

3

Kč

Kč
Kč
Kč

bez 5 % DPH

I

úzo

PRAHA •.
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2.

Cena za údržbu a aktualizaci programu činí ročně 17 % z prodejní ceny, tj. 6579,- Kč
bez DPH a 6 908,- K č včetně 5% DPH, mimo nákl ady na materiál (diskety apod.).
Náklady na materiál budou účtovány podle jejich skut ečné výše.

3.

Úhrada bude prováděna na zá kl adě faktury - daň ového dokladu , zaslaného
zhotovitelem po před á ní předm ětu sml ouvy dle čl. 1. Údržba a aktua li zace včetně
n á kl adů na materiál se bude fakturovat vždy v prosinci za celý kalendářní rok.

Č l. 4
Ostatní ujednání
1.

Nedodrží-li n ěkt erá strana podmínky této smlouvy nebo vzniknou-li jejím různým
výkladem spory, budou se je snažit obě strany řešit dohodou . Pokus o dohodu platí
jako neproveditelný, jakmile to jedna ze stran druhé písemn ě sd ělí.

2.

Nedojde- Ii k
žalovaného .

3.

Pro všechna jednání smluvních stran o všech náležitostech
tito zodpovědní pracovníci :

dohodě ,

budou se spory

řešit

u Obchodního soudu

příslušného

předmětu pln ění

dle sídla

jsou

určeni

za objednatele :
za zhotovitele:
4.

Příloh y

5.

D oplňky

6.

Smlouva je vyhotovena ve dvou

a dodatky této sml ouvy
a

změny

musí být

t voří

její

n ed ělitel nou část.

prová děny písemn ě,

fom10u dodatku k této

exem plářích , obě

smlouvě .

strany obdrží po jednom

exempláři .

7

úzo

n, u ,
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7.

6.

r.

komplexní p očítačové služby
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Smlouva je sjednána na dobu neurč itou a vstupuj e v platnost dnem podpisu smlouvy
oběma stranami.

'..
t

)rl~

..

•

Datum: ..... " ,..

'-' -~

..

~,.J.:l u

.

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

Za zhotovitele: ...

j/\:L~.?\

komplexn! počítačové služby
P.O.BOX 36

Politíckých

Rozdělovník:

Výti sk é. 2

d..J't,:

Datum: .................. .

"ězM

výtisk
výtisk

Č.
Č.

15, III 21 PRAHA 1

I - objednatel
2 - zhotovitel

/

úzo

komplexní počflačové služby

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod

č í s lem

jednacím 082/98

mezi

MÚZO PRAHA S.R.O.
adresa:
Politických věziíů 15, 110 00 Praha I
zastoupená:

Ing. Vladimírem Dulíkem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.
(dále jen zhotovitel)

druh organizace:

společno s t

s ručením omezeným

IČ O:

49622897

DIČ :

ODl - 49622897

bankovní spojení:

a
DIV ADELNÍ ÚSTA V
adresa:
Celetná 17, 110 00 Praha I

zastoupená:

PhDr. Ondřejem Če rn ým
(dále jen objednatel)

druh organ izace:

pří s pěvková

IČO:

00023205

DI Č:

neplátce

bankovní spoj

/

úzo
Nové

znění čl.

komplexní p oC íta čové služby

3 bodu 1 a 2:

1. Cena za instalaci programu v

Podvojné

s íťové

účetnictví

Navazující programy:
Pohledávky
Závazky
Banka
Evidence majetku
Příkazy k úhradě

verzi je stanovena dohodou ve výši:

2 stanice

14700,-

6460,- Kč
5700,- Kč
5700,- Kč
5700,- Kč
1 200,- Kč

3 stanice
2 stanice
2 stanice
2 stanice

2 stanice

Celkem
2.

Kč

39460,-

Kč

bez 5% DPH

Cena za údržbu a aktualizaci programů činí ročně 17% z prodej ni ceny, tj. 6 708,- Kč bez
DPH a 7 043,40 Kč včetně 5% DPH mimo náklady na materiál (diskety apod.) . Náklady na
materiál budou účtovány podle jejich skutečné výše.

Rozdíl v ceně instalace proti smlouvě o dílo, tj. 760,- Kč bez DPH, 798,- Kč včetně 5% DPH
bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu zaslaného zhotovitelem.
Tento dodatek vstupuj e v platnost dnem jeho podpisu

16. 1Z. 1999

Datum:

Za zhotovitele:

Za objednatele: .. .

J/I.'?H~' ~.\

Výtisk

Č.

stranam i.

Datum:

ko mplex nf počftačové služby
P.O.BOX36
Polillckých vězM 15. 11121 PRAHA I

Rozdělovník:

oběma

výtisk Č. 1 - objednatel
výtisk Č . 2 - zhotovitel

I

2

/

úzo

komplexni počítačové služby

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod

č ís l em

jednacím 082/98

mezi
MÚZO PRAHA S.R.O.
adresa:
Politických vězi\ů 15, 11 0 00 Praha I
zastoupená:

Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. ľ. O.
(dále jen zhotovitel)

druh organ izace:

spo l ečn os t

s ru čením omezeným

IČO:

49622897

DIČ :

00 I - 49622897

bankovní spojení:

a
DIVADELNÍ ÚSTAV
adresa:
Celetná 17, 110 00 Praha I
zastoupená:

PhDr. Ondřejem Černým
(dále jen obj ednatel)

druh organi zace:

pří sp ěv ková

IČO:

00023205

DIČ:

neplátce

bankovní spojení:

úzo
Nové

znění čl.

komplexni poCítaCové služby

3 bodu 1 a 2:

1. Cena za instalaci programu v
Podvojné

síťové

účetnictví

Navazující programy:
Pohledávky
Závazky
Banka
Pokladna
Evidence majetku
Příkazy k úhradě

verzi je stanovena dohodou ve výši:

2 stanice

14700,- Kč

3 stanice
2 stanice
2 stanice
1 stanice
2 stanice
2 stanice

6460,- Kč
5700,- Kč
5700,- Kč
4940,- Kč
5700,- Kč
1 200,- Kč

Celkem
2.

44400,-

Kč

bez 5% DPH

Cena za údržbu a aktualizaci programů činí ročně 17% z prodejní ceny, tj. 7 548,- Kč bez
DPH a 7 925,40 Kč včetně 5% DPH mimo náklady na materiál (diskety apod.). Náklady na
materiál budou účtovány podle jejich skutečné výše.

Rozdíl v ceně instalace proti smlouvě o dílo a dodatku č. 1, tj . 4 940,- Kč bez DPH, 5187,- Kč
včetně 5% DPH bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu zaslaného zhotovitelem.
Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpi su oběma stranami.

31 12. 1999
Datum:

Datum:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

JltT!H~'~\

komplexní počítačové služby
P.O.BOX36

Politických vězňG 15, 11121 PRAHA 1

Rozdělovník :

výtisk Č . 1 - objednatel
výtisk Č . 2 - zhotovitel

Výtisk Č . I

2

3 1 12. 1999

/

úzo

PRAHA s.

T.

0. '---_ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ __ _ __ __ _

komplexní
služby
--""'======

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod

číslem

jednacím 082/98

mezl
MÚZO PRAHA S.R.O.
adresa:
Politických vězňů 15, IlO 00 Praha 1

zastoupená:

Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.
(dále jen zhotovitel)

druh organizace:

s polečno st

s ručením omezeným

IČ O :

49622897

DIČ:

001 - 49622897

bankovní spojení :

a
DIVADELNÍ ÚSTAV
adresa:
Celetná 17, 110 00 Praha 1

zastoupený:

PhDr. Ondřejem Černým
(dále jen objednatel)

druh organizace:

pří spěvková

IČO :

00023205

DIČ :

neplátce DPH

bankovní spojení:

poč íta čové

;

úzo
Nové

znění čl.

komplexní poč ítačové služby

3 bodu 1 a 2:

I. Cena za instalaci programu v síťové verzi je stanovena dohodou ve výši:

Podvojné

účetnictví

Navazující programy:
Pohledávky
Závazky
Banka
Pokladna
Evidence maj etku
Příkazy k úhradě

18 620,-

4 stanice

7980,- Kč
7220,- Kč
7220,- Kč
7220,- Kč
5700,- Kč
1 200,- Kč

5 stanic
4 stanice
4 stanice
4 stanice
2 stanice
2 stanice

55 160,- Kč
579 18,- Kč

Celkem bez DPH
Celkem včetně 5% DPH
2.

Kč

Cena za údržbu a aktualizaci programů činí ročně 17% z prodejní ceny, tj. 9 377,- Kč bez
DPH a 9 845,90 Kč včetně 5% DPH mimo náklady na materiál (diskety apod.). Náklady na
materiál budou účtovány podle jejich skutečné výše .

Rozdíl v ceně instalace proti ·smlouvě o dílo a dodatku č. 1, tj. 10 760,- Kč bez DPH, II 298,5% DPH bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu zaslaného
zhotovitelem.
Kč včetně

Tento dodatek vstupuj e v platnost dnem jeho podpisu

oběma

2 3. 11. 2000
Datum:

Datum:

Za zhotovitele:

Za obj

j/lg'H~' ~\

komplexní poéitačové služby
P.O.BOX 36
Politickýchvhno 15 . 11121 PRAHA I

Rozdělovnik:

Výtisk

Č.

výtisk Č . 1 - objednatel
výtisk Č. 2 - zhotovitel

1
2

stranami.

l

úzo

komplexní počítacové služby

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod č í slem jednacím 082/98
mezI
MÚZO PRAHA S.R.O.
adresa:
Politi ckých věz i'í ů 15, 11 0 00 Praha I

zastoupená:

Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.
(dále jen zhotovi tel)

druh organizace:

s p o l eč nost

s ruče ním omezeným

IČO:

49622897

DI Č:

001 - 49622897

bankovní spoj ení:

a
DI VADELNÍ ÚST AV
ad resa:
Celetná 17, 110 00 Praha I

zastoupený:

PhDr. Ondřej em Černým
(dále jen obj ednatel)

druh organizace:

pří spěvk ová

IČO:

00023205

DIČ:

neplátce DPH

bankovní spojení:

úzo
Nové

znění čl.

komplexní počítačové služby

3 bodu 1 a 2 :

1. Cena za instalaci programu v síťové verzi je stanovena dohodou ve výši:

Podvojné

účetnictví

Navazující programy:
Pohledávky
Závazky
Banka
Pokladna
Evidence majetku
Příkazy k úhradě

4 stanice

18620,- Kč

6 stanic

8740,- Kč
7220,- Kč
7220,- Kč
7220,- Kč
5700,- Kč
1 200,- Kč

4
4
4
2

stanice
stanice
stanice
stanice
2 stanice

55920,- Kč
58716,- Kč

Celkem bez DPH
Celkem včetně 5% DPH
2.

Cena za údržbu a aktualizaci programů čini ročně 17% z prodejní ceny, tj. 9 506,- Kč bez
DPH a 9 98 1,30 Kč včetně 5% DPH mimo náklady na materiál (diskety apod.). Náklady na
materiál budou účtovány podle jejich skutečné výše.

Rozdí l v ceně instalace proti smlouvě o dílo a dodatkům č . 1, 2 a 3, tj. 760,- Kč bez DPH,
798,- Kč včetně 5% DPH bude uhrazen na zákl adě faktury - daňového dokladu zaslaného
zhotovitelem.
Tento dodatek vstupuje v platnost dnem j eho podpisu

oběma

stranami.

15. 12. ZOOO
Datum :

Datum:

Za zhotovitele:

Za obj ednatele:

j/lpt~, ~\

komplexní počítačové služby
P.O.BOX 36
PoUtlckých vilna I ~, III 21 PRAHA I

Rozdělovník :

Výtisk

č.

výtisk č . 1 - objednatel
výtisk č. 2 - zhotovitel

1
2

/

úzo

PRAJ-IA

5.

komplexní počítačové služby

r. o.

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod

čí s l em

jednacím 082/98

mezI

MÚZO PRAHA S.R.O.
ad resa:
Politických VěZI1LI 15, 110 00 Praha I
zastoupená:

Ing. V ladimírem Dulíkem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.
(dále jen zhotovitel)

druh organizace:

společno st

s ručením omezeným

IČO:

49622897

DI Č:

001 - 49622897

bankovní spojení:

a
DIVADELNÍ ÚSTAV
adresa:
Celetná 17, 110 00 Praha 1
zastoupený:

PhDr. Ondřejem Če rný m
(dále jen objednatel)

druh organizace:

pří spěvková

I Č O:

00023205

DI Č:

nepl átce DPH

bankovní spoj ení:

úzo
Nové

znění čl.

komplexní počítačové služby

3 bodu I a 2:

I. Cena za instalaci programu v

Podvojné

síťové

účetnictví

Navazující programy:
Pohledávky
Závazky
Banka
Pokladna
Evidence majetku
Příkazy k úhradě

verzi je stanovena dohodou ve výši:

4 stanice

18620,- Kč

7 stanic
4 stanice
4 stanice
4 stanice
2 stanice
2 stanice

9500,- Kč
7220,- Kč
7220,- Kč
7220,- Kč
5700,- Kč
I 200,- Kč
56680,- Kč

Celkem bez DPH
Celkem včetně 5% DPH
2.

595 14 , -Kč

Cena za údržbu a aktualizaci programů činí ročně 17% z prodejní ceny, tj. 9 636,- Kč bez
DPH a 10 117,80 Kč včetně 5% DPH mimo náklady na materiál (diskety apod.) . Náklady
na materiál budou účtovány podle jejich skutečné výše.

Rozd íl v ceně instalace proti sm louvě o dílo a dodatkům č. 1, 2,3 a 4, tj. 760,- Kč bez DPH,
798,- Kč včetně 5% DPH bude uhrazen na základ ě faktury - daňového dokladu zaslaného
zhotovitelem.
Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu

oběma

1 5. 08. 2001
Datum:

Datum:

Za zhotovitele: .

Za objt!dn,lte

jhL~. ~\

komplexni

počitačové

služby

P.O.BOX 36
Politických

Rozdělovník:

Výtisk

č.

vězňÍI

15 , III 21 PRAHA 1

výtisk č. I - objednatel
výtisk č. 2 - zhotovitel

1
2

stranami.

úzo

komplexní p očítačové sluiby

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod

číslem

jednacím 082/98

mezI

MÚZO PRAHA S.R.O.
adresa:
Politických vězňů 15, 110 00 Praha I
zastoupená:

Ing. Petrem Mackem a pí
jednateli s. r. o.

Květou

(dále jen zhotovitel)
druh organizace:

společnost

s ručením omezeným

IČO:

49622897

DIČ:

001 - 49622897

bankovní spojení:

a
DIVADELNÍ ÚSTAV
adresa:
Celetná 17, 110 00 Praha I

zastoupený:

PhDr. Ondřejem Černým
(dále jen objednatel)

druh organizace:

příspěvková

IČO:

00023205

DIČ:

neplátce DPH

bankovní spojení:

Kotovou

úzo

komplexni p očítačové Služby

Rozšíření čl.
Předmětem

1:
smlouvy je také právo užívat

lokálně

program podvojné

účetnictví.

V čl. 3 se bod I omačuje jako 1.1 a doplňuje se bod 1.2, který mí:
1.2 Cena za insta laci jedné lokální verze programu podvojné účetnictví je stanovena dohodou
ve výši 9 800,- Kč bez DPH, tj . 10 290,- Kč s 5% DPH.
V čl. 3 bod 2 zní:
2. Cena za údržbu a aktualizaci činí ročně 17% z prodejní ceny mimo náklady na materiál
(diskety apod.) . K takto určené ceně se připočítává 5% DPH. Nák lady na materiál budou
účtovány podle jejich skutečné výše.
Rozdíl v ceně instalace proti s mlouvě o dílo , tj . 9 800,- Kč bez DPH, 10 290,- Kč včetně 5%
DPH bude uhrazen na zákl adě faktury - daňového dokladu zaslaného zhotovitelem.
Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu

o běm a

stranam i.

4. 10. 2001
Datum:

Datum:

Za zhotovitele: ....

Za objednatele: .

JlVL~. ~\

komplexn! poč ít ačové služby

P.O.BOX 36
Politi ckých véz"ů 15 . 111 2 1 PRAHA I

Rozdělovník:

Výtisk

č.

výtisk č . I - objednatel
výtisk č . 2 - zhotovitel

1

2

úzo

PRAI'IA

5.

r.

komplexní počítačové služby

O.

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ev idované u zhotovite le pod

čís l em

jednacím 082/98

mezi

MÚZO Praha s. r. o.
adresa:
Pol itických vězM 15, III 2 1 Praha I
Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.

zastoupená:

(dále jen zhotovitel)
druh organ izace:

spol ečnost s ru čením omezeným
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném
oddíl C, vložka 24646

IČO:

49622897

DI Č:

001 - 49622897

bankovní spojení:

a
Divadelní ústav
adresa:
zastoupený:

Celetná 17, I 10 00 Praha I
PhDr. Ondřejem Če rným
řed i te l e m ústavu
(dále j en objednatel)

druh organi zace:

příspěvková

IČO :

00023205

DI Č :

není plátce DPH

bankovní spojení:

Měs ts kým

soudem v Praze,

)

úzo
Nové

znění č l.

komplexní poč íta čové služby

3 bodu 1.2 :

1.2 Cena za poskytnutí práva užívat lokální verzi programového vybavení je stanovena
dohodou ve výši:
program PC účetnictví JASU
program evidence majetku

na I PC
na I PC

celkem bez DPH
celkem včetně 5% DPH

9800,- Kč
3800,- Kč
13 600,14280,-

Kč
Kč

Rozdíl v ceně instalace proti sm l ouvě o dílo a dodatkům Č. I až 6, tj. 3 800,- Kč bez DPH,
3 990,- Kč včetně 5% DPH bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu zaslaného
zhotovitelem.
Tento dodatek vstupuj e v platnost dnem jeho podpi su o běma stranami .

1 O. 11. 2003
Datum:

Datum:

Za zhotovitele: .

Za "h,prln~,tp

Jltp~H~. ~.L-

komplexnl poéltačové služby
P.O.BOX 36
Politických v6ztlO 15. III 211'RAHA I
Ro zd ě lovník:

výtisk Č . I - objednatel
výtisk Č. 2 - zhotovitel

Výtisk Č. I

2

úzo

PRAHA

8.

r. o. '--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'k=om"'p"'lex::::n"'lp::.:;ot",I1'::.:;to.:.::
vé.:::
SI::.:;už:Lby

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod

číslem jednacím

082/98

mezI

MÚZO Praha s. r. o.
adresa:

Politických vězňů 15, III 21 Praha I

zastoupená:

Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.
(dále jen zhotovitel)

druh organizace:

spo l ečnost

s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
oddíl C, vložka 24646

IČO:

49622897

DIČ:

CZ49622897

bankovní spojení:
a

Divadelní ústav
adresa:

Celetná 17, IlO 00 Praha I

zastoupený:

PhDr. Ondřejem Černým
ředitelem ústavu
(dále jen objednatel)

druh organizace:

příspěvková

IČO:

00023205

DIČ:

není plátce DPH

bankovní spojení:

Městským

soudem v Praze,

úzo

PRAHA s. r. o.'---_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ko""m~P!!Olex""ni~po~ť~lla~
čo:!!:
vé'_"
S l~už~b
y

Rozšíření čl.

1:

Předmětem smlouvy je také aktualizace síťové verze programů z verze DOS na Windows verzi.

Nové znění

1.

čl.

3 odst. 1:

Cena za poskytnutí práva užívat síťovou verzi programového vybavení dle čl. 1 je
stanovena dohodou ve výši:
cena bez DPH
program podv. účetnictví
2 stanice
14700,- Kč
program závazky
2 stanice
5 700,- Kč
program pohledávky
4 stanice
7220,- Kč
program banka
2 stanice
5700,- Kč
program pokladna
2 stanice
5700,- Kč
program evidence majetku
2 stanice
5700,- Kč
program příkazy k úhradě
2 stanice
I 200,- Kč
celkem bez DPH

V

čl.

3 odst. 2

věta

45920,- Kč

druhá zní:

K takto určené ceně se připočítává DPH podle sazby stanovené zákonem o DPH v platném
znění.

V čl. 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

4.

Cena za aktualizaci programů z verze DOS na Windows činí II 480,- Kč bez DPH,
13 661,20 Kč včetně 19 % DPH.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu

-1. 07. 1004

Datum:

Za zhotovitele: ..

Výtisk

Č.

stranami.

Datum:

Za objednatel.e:

komplexní počítačové služby
P.O.BOX 36
Politických vhno I~ . III 21 PRAHA I
Rozdě lovník:

oběma

výtisk Č . 1 - objednatel
výtisk Č. 2 - zhotovitel

I
2

f

' z •. .~. _
JVA\puRAHA
j

-----'====
poč/1aoovlslulby

0.\' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kompJexnf

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 082/98
mezi
Můro Praha s. r. o.

,
Politických vězňů 15, 111 21 Praha I

adresa:

Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou
jednateli s. r. o.

zastoupená:

(dále jen zhotovitel)

druh organizace:

společnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 24646

IČO:

49622897

DIČ:

CZ49622897

bankovní spojení:

a
Divadelní ústav P..raha
adresa:
Celetná 17, 11 O00 Praha 1
zastoupený:

PhDr. Ondřejem Černým
ředitelem ústavu
(dále jen objednatel)

druh organizace:

příspěvková

IČO:

00023205

DIČ :

není plátce DPH

bankovní spojení:

--r

' Z.. '.
~.
flI. A~puRAHA

----'====

0.\' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nové znění

čl.

komplexnl poCflaCov! slulby

3 odst. 1.2:

1.2 Cena za poskytnutí práva užívat lokální verzi programového vybavení je stanovena
dohodou ve výši:
program evidence majetku

cena bez DPH
3800,- Kč

na 1 PC

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu

2 O. 07.

oběma

stranami.

200~

Datum:

Datum:

Za zhotovitele: ..

Za objednatele:

JÁpi~~. ?oL-

komplexni počU.čové služby

P.O.BOX 36

Pollllcitoh vílilA U, 11121 PMtIA I
Rozdělovník:

výtisk Č. 1 - objednatel
výtisk Č . 2 - zhotovitel

Výtisk Č. 2

2

1 b.l . OY

I

j/\úzo
['It.\l l \ ,

,.

DODATEK Č, 10 KE SM L OUVĚ O DÍLO
c' \

ilk" '1Il~ u Ihllhl\ ilCk pllc! ':iskmjcdnacil11

OS~

98

mezi
\ 1("ZO P raha s,r.o,
P(llitick\ch \Č/tlll 15, I 10 00 Praha I
adresa:
Ing, Petrem 7.aoralclll a .lanem
iednateli s, r. o,

l'-blOUpL'lla·

\ laršík~111

(elále jen zhoto\'ilcl)
druh organizace:

společ n os t

s ručením omezcn\'m
zapsaná \' obchodním rej sthku "edenem
oddíl C, "Iožka 2-\6-\6

leo:

-\9622897

DiČ:

CZ-\9622897

banko"ní spojeni:

a
In sti t ut
adresa

um ě ni

- Din,d elní ústa\'
C dema 17, I 10 00 Praha I

zastoupen\':

Ing, Pa\'lou Petro\'ou
f'cditelkou
(dále jen objednatel)

druh o rganizace:

phspe\'ko\'á

I Č'O:

00023205

DiČ :

CZ00023205

banko"ni spojeni:

\lěst s k:'

m soudem" Praze,

úzo
PRAI-I-\

~-

:-.

(l

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---"k",Om",p",!e.,,-i~--,'P",o",čil""ač",o~vé-,-s~rui~b~,--

:\olé zně n í čl. 3 bodu 3
3, ('hrada bude prowclena na základě faktury - dailol'ého doklaclu, zaslaného zhotOl'ite lem po
pí'edání pí-edmétu sml oun clle čl. I, L-držba Q ak tuali zace se budou fakturoyat ye dlou
stejní'ch sp látkách k poslednímu praconlÍmu clni měsíce čeryna a pn nímu praconlÍmu cl n i
měslce prosince kazdého roku, i\ák ladl' na materiál za cel<' bě2:n)' kalendáí-ní rok se budou
fakturoyat k prnlÍmu praconlÍmu clni měsíce prosince bždého roku, K lI\'eden<m datum se
také pOlažuje za uskutečněné d í lčí zdanitelné plnění dle ~ 21 od st. 10 zákona Č, 235 /200-+
Sb" o dani z přidané hodnoty, Ye znění pozdčjsích pí'edpisú,
Dodatek je IYllOtOl'e n I'e c!l'ou ewmpláhch , každá smlll\'ní s trana obdrZí jeden exempláL
Tento dodatek I'stupuje I' platnost dnem jeho podpi s u oběma stranami,

5 06, ZDOB

Datum:

Za zhotovitele: ,

Datum:

Za objednatele :

úzo

Praha s. r. o.

komplexní počítačové služby
PoUtick)'ch vězňů 15, 110 00 Praha 1

flúzo

W\'/w.muzo.cz

Praha ll. r. o . \

DODATEK Č. 11 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u Zhotovitele pod

čís l em

jednacím 082/98

Tento dodatek uzavírají na zák l adě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní záko ník,
ve z n ě ní pozdějšíCh předpisu, tyto smluvní strany:

Zhotovitel

MUZO Praha s.r.o.

Politick ' ch vězňu 15 110 00 Praha 1
In . Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem 'ednateli s.r .o.
společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městsk'm soudem v Praze oddíl C vložka 24646
IC
49622897
f-D
" "I'-"C:,------;-_--c--o-+ CZ 4 9 6 2 2897
Bankovní s
sídlo
Zastou

a
Objednatel

Institut umění - Divadelní ústav

Sídlo
Zastoupený
Druh organizace
IC
DIC
Bankovní spoiení

Celetná 17 110 00 Praha 1
Inq. Pavlou Petrovou ředitelkou
příspěvková

00023205
CZOO023205

...

~--------------------------------------------------------------------~

'J'ww.muzo .cz

V souvislosti s přechodem z PC účetnictví JASU na Ekonomický Informační Systém JASU® CS
znějí nově články smlouvy takto:
ČI.l
Smlouvy

Předmět

1.1

Předmětem
o

o

o
o
o

této Smlouvy je:
Právo Objednatele užívat program PC účetnictví JASU® pro minulá účetní období
v rozsahu dle této smlouvy o dílo ve zně ní Dodatk~ Č. 1 až 10.
Závazek Zhotov itele k dodání upgrade výše uvedeného programu na verzi EIS JASU®
CS Enterprise v rozsahu agend uvedeném v odstavci 3.1. Součástí upgrade je dodání
instalačních médií, poskytnutí licence a základní prOŠkolen í.
Záruční podpora systém u EIS JASU® CS, jejíž podmínky jsou uvedeny v Čl. 5.
Servisní podpora syst ém u EIS JASU® CS, jejíž podmínky jsou uvedeny vČ l. 6.
Další rozvoj systému EIS JASU® CS, jehož podmínky jsou uvedeny v CI. 7.
ČI.2
Čas a místo plnění

2.1

Doba plnění Základní dodávky systému EIS JASU® CS je uvedena v Harmonogramu
nasazení v odstavci 3.2.

2.2

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo Objed nate le.

2.3

Licence EIS JASU® CS je poskytnuta Objednateli bez omezení věcného a časového
nakládání s ní.

2.4

Ke dni podpisu smlouvy je objednateli udělena Licence k používání sytému.
Čl. 3
Postup realizace, rozsah a cena dodávky EIS JASU® es

3.1

Níže je uveden seznam modul~ , ke kterým je poskytnuta Licence, dále pak počty
uživatel~ v jed notli vých modulech.

Tlustý klient
Počet

Modul
Podvoi né účetnictví
Závazky
Pohledávky
Banka
Pokladna
Příkazy k úhradě
Evidence maietku
OQj~dnáv,,~

uživatelO
2
2
3
2
2
2
3
1

2

flúzo
Praba

3.2

ll.

Harmonogram nasazení a přizp~sobení systému EIS JASU® es požadavk~m Objednatele
a cena za dodávku EIS JASU® es jsou uvedeny v následující tabulce.
Označen i

Etapa
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

·www.muzo .cz

r..... \

Podpis Smlouvy
Dodávka instalačních medií s
EIS JASU 31 es tlustý klient
Instalace a zprovoznění dodané
verze EIS JASU ~
s podporou
Zhotovitele.
Nastavení přístupových práv,
naplnění číselníku EIS JASu lt es
s podporou Zhotovitele a
testovací migrace dat.

es

Finální převod stávajících
Z programu PC účetnictví

dat

Termín

výstup

. ( nejdéle do)

etaov

bez DPH

+ 5 dnu

Předávací

A

+ 5 dnu

protokol
Potvrzení o
vykonané

Prodejní cena
s DPH (Kč)

20% DPH

Prodejní cena
(Kč)

(Kč)

-

-

-

49824,00

9964,80

59788,80

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0 ,00

0,00

20000,00

4000,00

24000,00

69824,00

13964,80

83788,80

A
A

99648,00

práci

A

+ 30 dnu

JASU

do EIS JASU;]) es
Skoleni pracovníku Objednatele
(celkem max. 6 hodin školeni),
místem školení bude sídlo
Objednatele.
Zahájeni rutlnniho provozu EIS
JASU;! es tlustý klient
Dodávka Modulu pro podporu
inventarizace majetku pomocí
č árových kódu

Základní cena
bez DPH (Kč)

Potvrzeni o
vykonané

oráci
A

+ 30 dnu

Prezenční

Jisti na

A + 30 dnu

Akceptační

protokol

A + S dnu

Předávací

protokol

99648,00

Ce lkem

Na tuto tabulku bude odkazováno jako na " Harmonogram na saze ní". Popis prací prováděných
ve vybraných jednotlivých etapách je uveden v následujícím textu.
3.3

Etapa 2 - Dodávka instala č ních médií s EIS JASU® es :
Tato etapa je považována za ukončenou v okamžiku, kdy Zhotovite l předá instala č ní
média nebo insta la ční balíček systému EIS JASU® es v dohodnutém formátu přes
distribuční systém Zhotovite le. O předání instalace vypracuje Zhotovitel předávací
protokol , který bude přílohou faktury,

3.4

Etapa 3 - Nastavení přístupových práv , naplnění číse lník~ EIS JASU® es:
Pracovníci Zhotovite le provedou nastavení zák ladních pří st upových práv, napln ě ní
zák ladních č í se l ník~ EIS JASU® es. O provedení nastavení práva nap ln ě ní číse ln ík~ bude
vypracováno Potvrzení o vykonané práci.

3.5

Etapa 4 - Převod dat z programu podvojného účetnictví JASU® a ostatních agend JASU®
do EIS JASU® es:
Převod dat ú če tního roku 2011 všech modul~ stávajícího projektu pe účetnictví JASU® do
systému EIS JASU® es provede Zhotovite l a o převodu vy pracuje Potvrzení o vykonané
práci.

3.6

Etapa 5 - Ško lení pracovník~ Objednatele:
Jedná se o zák ladní školení určených pracovník~ Objednatele - běžných uživatel~ EIS
JASU® es v rozsahu max . 6 hodin v prostorách Objednate le. Ško lení budou provedena na
ve rzi EIS JASU® es, která bude k datu ško len í nainstalována na výpočetních prostředcích
Objednatele, místem ško len í bude Praha .
Pro každé školení bude vypracována Prezenční li stina .

3.7

Etapa 6 - Zahájení rutinního provozu EIS JASU® es:
Ke dni zaháje ní rutinního provozu bude vystaven Akceptační protokol .

3

3.8

Etapa 7 - Dodávka Modulu pro podporu inventari zace majetku pomocí čá rových kód~:
O předání modulu vypracuje Zhotovitel Předávací protokol, který bude přílohou faktury.

ČI.4
Dokumentace EIS lASU®

es

4.1

V rám ci dodávky EIS JASU® es bude předána následující dokumentace:
• Elektronická nápověda,
• Provozní dokumentace,
• ostatní dokumentace dle Smlouvy.
Dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce v elektronické podobě.

4.2

Elektronická nápověda bude součástí dodaného systému EIS JASU® es ·a bude též
předána Objednateli ve formátu eHM (standardní formát help soubor~ systému
Windows). Elektronická nápověda je aktua li zována s každou novou verzí EIS JASU® es.
Nápovědu lze vytisknout a získat tak tištěnou Uživatelskou příručku.

4.3

Provozní dokumentace se bude sk ládat z následujících částí:
• instalační příručka systému EIS JASU® es, jejíž součástí bude především
zdokumentování provozních parametr~ EIS JASU® es jako např.:
doporučené nastavení operačního systému,
doporučené nastavení parametr~ databáze a ap li kačních server~,
• popis instalace dalších aplikací vytvořených v rámci EIS JASU® es,
příručka správce a .administrátora EIS JASU® es, která bude obsahovat popis
všech krok~ prováděných správcem při administraci a správě EIS JASU® es .
Čl.

s

záruční podpora systému EIS lASU® es

5.1
5.2

Zhotovitel poskytuje záruční podporu na provozování EIS JASU® es v délce trvání 24
měsíc~ ode dne zahájení rutinního provozu dle odstavce 3.2 .
Záruční podpora se vztahuje pouze na odstraňování závad v systému EIS JASU® es .

v záruční

době se Zhotovitel zavazuje odstraňovat zjištěné závady na své náklady, a to
v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 6.3 Smlouvy.

5.3

sem do aplikace Objednate le HelpDesk umístěné na
Ve výjimečných případe~tupnosti
mai l uživatelské podpory _ _ _

5.4

Hlášení závady je přijato v okamžiku, kdy Objednatel obdrží zpět e-mai l potvrzující
hlášení závady do HelpDesk. Pokud Objednatel neobdrží toto potvrzení, pak je
Objednatel povinen doručit hlášení chyby na uvedený e-mail Zhotovite le.
doručení

ČI.6
Servisní podpora systému EIS lASU ® es

6.1

Servisní podpora systému EIS JASU® es obsahuje:
• servisní podporu v záruční době,
• servisní podporu po skončení záruční doby.

6.2

Rozsah slu žeb poskytovaných v rámci serv isní podpory provozu EIS JASU® es:
Servisní podpora zahrnuje následující služby:
• odstraňování zjištěných závad i po ukon čení záruční doby,

4

,A úzo
-'V 'L-___________________________

----''' ' '·A'' ·'.!!m'uz'''o=
' .cz

' praha II. r. Q .

o

o
o
o

6.3

aktua li zace systému EIS JASU® es, které budou obsa hovat nové nebo uprave né
funkce doplněné při vy lepšová ní EIS JASU®eS. Na aktualizaci systém u EI S JASU® es
bude Objednate l upo zorně n, její použití zá leží na uvážení Objednate le,
aktua li zaci EIS JASU® es d le platné legislativy. Na distribuci nové verze EIS JASU®
es, která obsahuje aktualizaci legislativy, bude Objednate l upozorněn,
Objednatel obdrží instala ci nové verze EIS JASU® es nejpozději 3 pracovní dny od
vydání aktualizace, obvyk le je EIS JASU®eS aktua lizová n lx měsíčně,
standardní
.
e dostupná v pracovní dny od 7: 00
do 17:0 0 na tel.
Objed natele do aplikace HelpDesk Zhotov itele.

Zp5sob a rychlost odezvy Zhotov itel e na na hl ášené závady
Kategorie

C

Popis typu závad y

ZpOsob a rych lost odezvy

Chyba, která zcela znemožňuje použiti funkce, tato
kategorie chyby je obvykle doprovázená výpisem
systémového chybové ho hlášení (nap ř. neúspěšné
připojení k da tabázi). Se systémem nelze pracovat bez

Zhotovitel zahájí řešení problému
n ejpozději následující pracovní den
po ohlášení problému.

odstranění chy"V"

6.4

B

Nedostatek, který umožňuje použití funkce za jistých
podmínek, např. při akceptovatelné změně pracovního
postupu. (např. krátké zadávací pole, ši rší přístupová
práva uživatele - než bylo požadováno, chybějící
vyhledávací funkce dle nějakého konkrétního parametru
nad zobrazenou tabu lkou)J

Zhotovitel zahájí řešeni problému
nejpozději do třech pracovních dn~
po ohlášení problému. Den
oh lášení se nepočítá.

A

Nedostatek funkce, který nebrání nijak jejímu využití, s
funkcí lze pracovat bez funkčního omezení (např. překlep
v titulku formuláře, jiné pořadí sloupcu ve formuláři, jiné
pořadí sloupcu v tiskové sestavě, jiné počáteční setřídění
záznamu apod.)

Zhotovitel zaháj í řešení problému
nej pozděj i do deseti pracovních
dnu po oh lá šení problému . Den
ohlášení se nepočítá.

Možné zp5soby vyřeše ní problému nebo závady:
Vyřešení prob lému k spokojenosti zákazn íka. Dodání nové verze EIS, v které je
probl ém ji ž odstra n ěn .
o
Informová ní uživate le o tom, že id entifikova ný prob lém není zp5so ben systémem EIS
JASU® es a tudíž j eho řeše n í není v kompete nci společ nos ti MÚZO Praha, s. r.o.
V takovém případě MÚZO Praha S.r.O. Obj ednateli sdělí předpokládané d5vody
problému .
o

6.5

Zhotovitel se zavazuje v souladu s výše uvede ným i pravidly vyřeš it uplatn ěnou
reklama ci Objednate le nejpozději do 30 kalendá ř ní c h dn5 od jejího up l atnění.
Čl. 7
Další rozvoj systému EIS lASU® es

7.1

Zhotovitel se zavazuje nad rámec se rvisní podpory rozš iřova t anebo optimalizovat
funkce systému EIS JASU® es d le následných sm luv a objednávek Objed natele.

7.2

Proces zadání požadavku Objednate le na dal ší rozvoj EIS JASU® es bude mít tuto
posloupnost , nedohodnou-Ii se smlu v ní strany jinak:
o Objedna tel předloží Zhotovite li písemný požadavek na z m ě nu (je míněno ro zšíře ní
anebo optimalizace funkcí systému EIS JASU® es),
o Zhotovite l provede zák ladní analýzu tohoto požadavku , jejímž výsledkem bude
zejména určení etap, termín5 realizace a ceny daného požadavku,
o pokud Objednatel písemně akceptuje a objed ná realizaci daného poža da v ku , pak
Zhotovite l zahájí práce na rea li zaci danéh o požadavku.
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Čl. 8
Platební a cenové podmínky

8 .1

Platební podmínky za pořízení lice nce systému EI S JASU® CS:

8.1.1

Prodej ní ce na včetně DPH za poříze n í li cence systém u EIS JASU® CS bude fakturována
ke dni vystavení protokolu o předání instalačních médií dle č l. 3 odstavec 3.2. Cena za
Modul pro podporu inventarizace majetku pomocí čárových kódu dle čl. 3 odst. 3.2.
bude fakturována ke dni vystavení předávacího protokolu. K těmto datum se považuje
za uskutečněné zdan iteln é p ln ě n í pod le záko na o dani z přidané hodnoty v platném
zně n í .

8.1.2

Harmonogram v odst. 3.2. se nepovažuje za doklad pro účely §21, zákona č. 235/2004
Sb., o DPH v platném z n ě ní.

8.2

Platební podmínky za poskytnutou se rvisní podporu systé mu EIS JASU® CS:

8.2.1

Roční servisní pop latek činí 18 % ze základní ceny bez DPH uveden é v odstavci 3.2.
K takto určené ceně se připočítává DPH d le sazby stanovené záko nem o DPH v platném
zně ní.

8.2 .2

Pokud bude se rvisní podpora EIS JASU® CS poskytována jen v část i kalendářního roku,
pak bude hra ze na jednou fakturou vystavenou k prvnímu pracovnímu dni měsíce
prosince přís l ušného roku. Cena bude vypočtena d le počtu měsícu poskytované servisní
podpory jako poměrná část z ceny se rvisní podpory za ce lý ka l endářní rok. Pokud bude
poskytování servisní podpory zahájeno po 15. dni v měsíci, tento měsíc se do počtu
měsícu poskytování podpory nepočítá.
Pokud bude servisní podpora provozu EIS JASU® CS poskytována po ce lý ka l endářní
rok, pak bude fakturována ve dvou sp látkách k pos lednímu pracovn ímu dni měsíce
června a k prvnímu pracovnímu dni měsíce prosince příslušného roku .
K uvedeným datum se také pova žuje za uskutečn ě n é dí l čí zdanite ln é plněn í podle
zá kona o dani z přidané hodnoty v platném z n ě n í.

8.2.3

Při fakturaci serv isní podpory není Zhotovitel pov inen prokazovat rozsah provedených
prací na úpravách dodaného systému.

8.3

Platební podmínky za další rozvoj systému EIS JASU® CS:

8.3.1

Ceny za služby provedené nad rámec serv isní podpory na zá kladě nás ledných
objednávek se řídí ceníkem Zhotov ite le platným pro přís l ušný ka l endářní rok.

8.4

Platby proběhnou v Kč na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu se zák . Č .
563/1991 Sb., o účetnictví a zák . Č . 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpi su. Lhuta sp latnosti j e 21 dnu ode dne doručení faktury Objednateli.
V případě, že faktura neb ud e mít odpovídající ná ležitosti ve smys lu platných právních
předp i su, je Objed nate l oprávněn zaslat ji ve I hutě sp latnosti zpět Zhotoviteli, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností; Ihuta sp latnosti počíná běžet od opětovného
doru čení dop ln ě n é h o či op raveného dokladu.
ČI.9
Další závazky Zhotovitele

9.1

Zhotovitel se zavazuje, že EIS JASU® CS je kompatibilní a schopen komunikovat s níže
uvede nými informačními systémy :
• Ko ntro lní zpracování finančních a účetních výkazu v MÚZO (Výkaznictví JASU): EIS
JASU® CS zajišťuje datový výstup ve struktuře F/JAS U, který je vyžadován
systémem centrálního zpracování výkazu v MÚZO s následným předáním na MF do
Centrá lního systému účetních informací státu (CSÚIS) Integrovaného informa č ního
syst ému státní pok ladny (IISSP) v požadované period i citě (min. l x čtvrt l et n ě).
• Zpracování finančních a účetních výkazu na MF (CSÚIS IISSP): EIS JASU® CS bude
poskytovat datové i listinné výstupy účetních a finančních výkazu dle vyh lá šek č .
6
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449/2009 Sb ., č. 410/2009 Sb., dle vyhlášky č. 383/2009 Sb. vč. Technického
manuálu a ostatních souvisejících vyhlášek a předpis~ MF.
9.2

Veškerá komunikace v rámci všech projekt~ souvisejících s provozem systému EIS
JASU® es bude probíhat v českém jazyce.

9.3

Zhotov itel se zavazuje zaj istit úpravy systému EIS JASU® es nutné pro budoucí
komunikaci se systémy dalších dodavate l ~. Úpravy systému EIS JASU® es budou
řešeny na základě dodatku k této sm l ouvě nebo objednávky, které bude předcházet
nabídka s upřesně n ou cenou za dopracování rozhraní a termín em dodání.
Čl. 10
Další závazky Objednatele

10.1

Objednatel zajistí spo lu práci dodavatel~ informačních systém~ třetích stran při případné
realizaci komunikace mezi informačním systémem třetí strany a EIS JASU® es. Práce
budou provedeny v rámci rozvoje systému dle Čl. 7.
Čl. 11
Sankce

11.1

V případě nedodržení termín~ uvedených v Harmo nog ramu nasazení v odstavci 3.2
Smlouvy zp~sobené ho Zhotovite lem je Objednate l oprávněn uplatnit sm lu vní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny dí l č ího plnění EIS JASU® es (čás ti předmětu Sm louvy akceptované
Objednate lem a uvedené do rutinního provozu), s nímž je Zhotov itel v prod lení, a to za
každý i započatý den prod lení.

11.2

Objednate l zap latí Zhotov iteli při prodlení s placením faktury úrok z prodlení ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3

V případě nedodržení pravidel záruční a serv isní podpory systému EIS JASU® es podle
Čl. 6 a Č l. 7 zp~sobeném Zhotovite lem je Objednatel oprávněn uplatnit sm luvní pokutu
ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění, a to za každý i započatý den nedodrže ní uvedených
pravidel.

11.4

Uplatněním sm luvních pokut není dotčen ani omezen nárok obou stran na náhradu
vznikl ých škod.

Čl. 12
smluvního vztahu

Ukončení

12.1

Sml uvn í vztah vyp lývající ze Sm louvy lze ukon č it písemnou dohodou sm luvních stran,
výpovědí č i odstoupením od Sm louvy

12.2

Smlouvu

m~že kterákoli smluvní strana ukončit písemnou výpovědí s 3 měsíční
výpovědní Ih~tou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

12.3

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana
nebude dostatečně, řádně nebo včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

12.4

Chce-Ii některá ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit z d~vod~ vyplývajících
ze Smlouvy nebo ze zákona, je povinna sv~j úmysl odstoupit písemně oznámit straně
druhé se stanovením náhradní Ih~ty v délce 30 dn~ k odstranění závadného stavu.
Po marném upl y nutí náhradní Ih ~ty m~že oprávněná strana odstoupit od Smlouvy. Další
podmínky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

12.5

Odstoupí- Ii některá ze sm luvních stran, je zhotov itel povinen:
•

Provést soupis všech prací provedených do dne zániku závazk u a jejich hod notu
vyčíslit obdobným zp~sobem, jakým byl proveden výpočet ceny díla.
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Zpracovat a objednateli doručit do 3D-ti dnu ode dne zániku závazku konečné
vyúčtování.

Čl. 13
ujednání

Závěrečná

13.1

Vzta hy mezi sm lu vními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se
řídí ve smys lu § 262 obchodního zákoníku příslušnými ustanoveními obchodn ího
zákoníku, příslušnými ustan oveními zákona č . 121/2000 Sb., autorský zákon
a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

13.2

Pro všechna jednání sm luvních stran o odborných a technických náležitostech předmětu
plnění jsou určeni tito odpovědní pracovníci:

za Objednatele:
ve věcech smluvních
ve věcech věcných

za Zhotovitele:
ve věcech smluvních
ve věcech věcných
13.3

Nedílnou součástí dodatku je příloha Č. 1 - " Specifikace systému EIS JASU® es"

13.4

Sm luvní strany se budou snažit řešit veškeré spory, které by případně vyvstaly ze
Sm louvy nebo v souvis losti s ní, smírnou cestou. Pokud by se strany nemohly ve věci
dohodnout, budou veškeré spory případně vzn ikl é ze Sm louvy nebo v její souvi slosti
řešeny příslušným soudem.

13.5

Doplňky a změny Smlouvy musí být prováděny písemně, formou čís l ovaného dodatku
ke Sm lou vě podepsaného oběma stranami.

13.6

Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, každá sm luvní strana obdrží jeden
exemplář.

13.7

Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu poslední sm lu vní stranou.

V Praze:

V Praze:

21 -12- 2011

Z, -12- 2011

Za Zhotovitele:

Ing. Zaora l
Inslltut ut1l~nl s (}IYl:ld~ini mtAV
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Úvod

Sp olečnost MÚZO Praha s.r.o. je dlouhodobým dodavatelem informačních systémů a služeb v oblasti
zpracování účetnictví a účetního výkaznictví organizač ních složek státu, pr-íspěvkov)'ch orga nizací i ve řejnýc h
vysokých škol, politických stran, obča n sh'Ých sdružení a jiných nevýdělečných organizací.

Od roku 2006 nabízí svým v)'Znamným zákazníki'Im obsa h ově i technologicky vyspělej š í verzi svého
ekonomického informačního systému pod názvem EIS JASU® CS. Nejdůležitěj ším rozdílem oproti
předchozím systé mům je pi'echod k ukládání dat na SQL serveru.
Systém EIS JASU® CS sou čas n ě poskytuje všechny potí'ebné podklady pro
s kuteč ností rozhodných pro hospodai'ení s veI'ejnými prostředh·y.

provádění finanční

Součástí ekonomického systému EIS JASU® CS je také podpora požadavki'I Integrovaného
systému státní pokladna (IlSSP) v oblastech:
CSÚIS (pi'edávání účetních a finančních výkazů) ,
RIS RE (realizace rozpočtu včetně návrhu rozpočtov)'ch opatře ní) .

EIS JASU® CS resp . jeho dílčí moduly komunikují s IlSSP
pracnost a chybovost při předává ní dat mezi systémy.
Nové technologie systému
aplikace.
Důvody

1.1

Hlavní

zárove ň zaručují

prostřednich~m

kontroly

informačního

definovaného rozhraní a omezují

snadné a perspektivní napojení EIS JASU® CS na navazující

pro přechod na EIS JASU® es

důvody

pro přechod na novou verzi:

•

Obecné požadavky na nové vlastnosti ekonomick),ch systémů organizací státní správy - kontrola krytí
závazki'I organizace rozpočtem (kontrola přečerpání) , okamžitá kontrola aktuálního stavu rozpočtu a

•

Systém poskytuje podklady pro provádě ní finan č ní kontroly skutečností rozhodných pro h osp o daře ní
s veřejnými prostředky, při vynakládání veřejných výdaj II včetn ě vei'ejné finan ční podpory, a to Pl'ed
jej ich poskytnutím i v průběhu jejich použití, v souladu se zákonem Č.320j2001 Sb., o fin anční
kontrole ve veI'ejné s právě a prováděcí vyhláškou č-4 16j 2oo4 Sb. k tomuto zákonu.
Budoucí propojení s budova n)~n systémem Státní pokladny resp. jeho dílčích částí.
Rozděl e ní č inností a zodpovědností jednotlivých uživatelů.
Sledování workflow všech dokladlI systému.
Detailní rozpis všech dokladů systému na programy ISPROFIN (včetně p odro bn ěj š ího dělení na
podprogramy, akce a dále).
Použitá technologie systému a ukládání dat vh odn ějš í a pers pektivněj š í pro navázání dalších aplikací.

če rpání.

•
•
•
•
•

Další výhody přechodu na novou verzi :

•

Snadn)' přechod na navazující agendy EIS JASU® CS (detailní popis celého systému je uveden
v odstavci 2 Popis EIS JASU® CS).
Možné rozšíření o specializované moduly (např. JASU® ISROS pro detailní rozpis rozpočtu , detailní
popis je uveden v odstavci 2 Popis EIS JASU® eS).
Stávající systém PC účetnich~ JASU je aktualizován pouze v rozsahu nutných úprav respektující
změny platné legislativy, další rozvoj se neprovádí, podpora systému bude ukon če n a v roce 2011.
Vyšší komfOlt zpracování a výs tupů včetn ě elektronických variant, detailní nastavení pr-ístupov)'ch

•
•
•

Vysoké zabezpeče ní a ochra na konzistence dat díky použití technologie klient - server.
Možnost bezpapírového zpracování dokladů pomocí elektronického podpisu.
Systém EIS JASU® CS je certifikován spol ečn ostí Microsoft v úrovni "Compatible with Windows 7".

•
•
•

práv včetn ě možnosti uživatelsky definovaného workflow všech dokladů v systému.
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2.
2.1

Popis EIS JASU® es
Moduly a vlastnosti EIS JASU® es

Ekonomický informační systém JASU® es se skládá z následujících modulů :
Modul Podvojné

Úče tni ctví

Umožňuj e ruční pořízen í vstupních dat i automatizované přenosy ú četn ích dat z ostatních agend systému,
operativní pohled na okamžité stavy účtfI , ú čtování na střed is ka, zakázky, projekty, akce, sledování plánll
a čerpání rozpočtu, rezervního fondu, nespoti'ebovaných náro ků výdajllminulýcb let, vázání rozpočtu , příjmů

z privatizace,

mimorozpočtov)/ch

zdrojů ,

zúčtová ní

elektroniáých V)'stuPII, Účetní saldokonta a operativní
roč ní závěrh)',

na

Kč

ú četní

a devizy, tvorbu

ú četn í

~kazů

včetn ě

záznamy a jejich odeslání na MF CR, provádění

automatické uzavírání a otevírání ú čt ů a další funkce.

Modul Závazky (faktlllY došlé)
Obsahuje evidenci přijatí'ch faktur, přijatých zálohových fahur, dobropisů , platebních pou kazů a jiných
závazků i v cizích měnác h , jednotlivé a hromadné ú čtován í, okamžité promítnutí účtová ní d o ú četníh o
deníku , vystavování pi'íka zů k úhradě nebo pi'enos do peněžního Ústavu elektronickou cestou, historii Úhrad
závazku s okamžitým náhledem na párovaný doklad, saldokonto závazků, párová ní s evidencemi objednávek
a smluv. Modul obsahuje funkce pro import elektronick),ch dokladů ve formátu ISDOC.
Modul Pohledávky (faktUJY vydané)
Obsahuj e vystavová ní a evidenci faktur, zálohových faktur, dobropisll, pe nalizačních faktur a jiných
pohledávek i v cizích m ě n ách , jednotlivé a hromadné Ú čtování , okamžité promítnutí Účtová ní do Účetního
deníku, vystavování upomínek a penále, saldokonto pohledávek, párování s evidencem i objednávek a smluv.
Modul obsahuje funkce pro exp0l1 elektron ických dokl adů ve fo rmátu ISDOC.
Modul Banka
Obsahuje evidenci bankovních účtů , sledování ,~ce účtů i v cizí měn ě, jednotlivé a hromadné účtování,
okamžité promítnutí účtová ní do ú četního deníku, jednotlivé a hromadné párování s e,~den cem i závazkll
a pohledávek, rychlý náhled na párovaný doklad. U m ožň uj e opis libovolného bankovního ví'Pisu v průběhu
roku, stálou kontrola stavu bankovních Účtů , načítání bankovn ích V)'PiSII zaslaných v elektronické p odobě
z peněžního ústavu nebo zadáván í vstupních dat ruč ně .
Modul Pokladna
Umožňuj e

vedení pokladny v Kč i v jiní'ch m ě n ách , e,~ denci poskytnutí'ch záloh, sledování zůstatku , e,~denci
pokladních dokladů , tisk pokladních dokladů , práci s jednoduchým dokladem nebo s ú čtovacím předpisem ,
jednotlivé a hromadné účtová ní , okamžité promítnutí účtování do účetníh o deníku, jednotlivé a hromadné
párování s evidencemi závazků a pohledávek, stálou kontrolu stavu pokladen a kontrolu pokladní hotovosti
v případě stanovení pokladního limitu
Modul

E,~dence

majetku

Obsahuje s polečnou e,~d enci dlouhodobého a drobného majetku včetně operativní e,~d ence, e,~d e nci
zhodnocení a příslu šensM majetku. Evidenci majetku lze dále čl e nit dle typu majetku a každý tento typ
obsahuje další specifické informace (např . e,~d e nce software, hardware, uměl eckí'ch děl , staveb, pozemkll
a další). Umožň uj e tisk inventárních sestav dle mnoha t řídících kritérií, propojení na ú četnicM při zařazení,
vyřazení , převodu , zhodnocení majetku, pi'ehled o stavu a pohybech majetku , vytvoření podklad II
k inventurám podle umíst ě ní a hmotně od pověd ných osob, podporu pro inventarizaci majetku pomocí
čárov)'ch kódll. Součástí modulu jsou účetní i daňové odpisy, ú četn í odpisy jsou sledovány měsíčně, tabulka
odpisov)'ch koeficientů a procent je modifikovatelná uživatelem .
Modul Skladové hospodářství
E,~duj e skladové zásoby metodou FIFO s možností sledování příjmů , výdejll, p řevodů mezi sklady
a objednávek, přehledy o stavu zásob. Sleduje libovolný počet skladll, vytváří podklady k inventurám.
Umožňuje jednotlivé i hro madné ú čtová ní všech skladových pohybll. Pořizovací ceny je možné kalkulovat
rozložením náklad ů dle nákupní ceny.

Modul Kniha jízd
Zpracován í tuzemských a za hra ni čních cestovních příkazů , evidence knihy jízd, vozidel, rezervace vozidel
a nákladll na provoz jednotlivých vozidel. Uživatelem definované číselníky možných cílů , účelů a hdiČů.
Dodané číselníky: P řehl edy n ákl adů, ujetí'ch kilometrů a náhrad za jednotlivá i všechna vozidla celkem,

Ekonomicl..-ý informa č ní s ys té m EIS JASUS> es
Popis, výhody ft systémové požadavky

S trana:
Verze:

4 / 10
2 .04/ 1.5 .2 011

,A úzo
JV
'Praha

pí'ebírání
kale ndář

!$.

r.o. \L-_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'V"'IWW=.j"'as"'u=,cz

nákladů impottem dat z ees, kalendář s ilnič ní
plánovaných akcí (STK, sen~s ní prohlídh)') atd.

daně (přehl ed

záloh a skutečn é

daňové pO\~nnosti),

Modul SmlouvY
Obsahuje evidenci i viceletých odběratels k)'ch a dodavatelshi'ch smluv a dodatků včetně jej ich plnění,
platební kalendál', umožňuje uložení naskenovan)'ch dokumentů, vazbu na obchodní pattnery, párování
s evidencemi závazků a pohledávek.
Modul Objednávky
U možň uj e e\~denci požadavků

blokování dalšího objednávání
a pohledávek.
Společné

na nákup, evidenci vydaných i přijatých objed návek včetn ě jejich plnění,
nedostatku krytí rozpočtem , propojení objednávek s e\~dence mi závazků

při

orvky jednotlivÝch modulů EIS JASU® es:

Nastavová ní detailních uživatelsk)'ch práv, ochrana přístupu k systému, sledování a protokolování vešketých
oprava zm ěn. Elektronický přenos dat do zpracován í výkaznictví v MÚZO Praha S. LO, výstup výkazů v Kč
i v tis., výkazové i mezivýkazové vazby, detailní rozpis řádki't jednotlivých výkazů . Zpracování 'jedné i více
organizací, vč. možnosti elektronického vstupu z ekonomických programi't přímo řízených organizací,
rozsáhlé možnosti vyhledávání, třídění a v)'běru dat, parametrické nastavení podle potřeb uživatele. Možnost
on-line synchronizace vybraných číselníků (paragrafy a položky rozpočtové skladby, číselník ISPROFIN atd .)
s refere n čn ími číselníky na centrálním serveru dodavatele, možnost oddělené správy vlastních uživatelských
číselníki't. Snadná a tychlá úprava definice závazných ukazateli't rozpočtu i skutečnosti . Provázání na pn'otní
doklad. Expott standardních i specifických sestav do formátu Excel, HTML, XML, PDF. ExpOtt dat ve
formátech DBF, XLS, XML.
Další vlastnosti ElS JASU®es:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

J ednotlivé moduly EIS vzáj em n ě využívají datové základny tak, že je zajištěna jedinečnost zadávaných
dat.
EIS je navržen tak, že um ožň uje používání a správu centrálních čísel níků , které budou v pÍ'Ípadě nasazení
EIS využívány na všech úro\Olích organizace a v rámci celého EIS.
ElS obsáhne všechny stávající funkce sou časnéh o systému, které jsou v organizaci využívány.
Moduly EIS používají jednotn)' z působ náp ovědy.
Všem moduli'tm EIS bude možné nastavit přístupová práva a role konkTétně pro funkcionality zahrnuté
v daném modulu.
Veškeré doklady systému je možné podepisovat elektronickým podpisem.

Specializované nadstavby EIS JASU® es:
Modul Dotace ze SR
Modul dotace um ožňuj e e\~d ova t žádosti pí'íspěvkových organizací o dotace poskytované z rozpočtu
orga niza ční složky státu, platební poukazy a vratky. Po schválen í dotace je možné vysta\~ t příkaz k úhrad ě
v elektronické či tištěn é podobě a provést za účtová ní evidova ných do kladů. V mo m e ntě provedení platby lze
platební poukazy a \o'atky párovat s bankovním pohybem nebo pokladním dokladem.
Modul Dotace z EU
V modulu se e\~d ují žádosti o prostí'edky pomoci z e\o'opských fondů od konečných příjemců , platební
poukazy, \o'ath)' a souhrnné žádosti o refunda ci prostředků pro MF ČR. Po schválení žádosti je možné
vysta\~ t příkaz k úhradě v elektronické či tištěné podobě a provést zaúčtová ní e\~dova ných dokladů.
V momentě provedení platby lze žádost párovat s bankovním pohybem nebo pokladním dokladem.
Modul umožň uj e datovou komunikaci se systémy centrálního monitorovacího systému Monit7+ (dodavatel
Tesco SW a.s.) a ISOP (dodavatel ASD Software s.r.o .) obě ma směry.
Modul ISROS (rozpočet)
Umožň uj e sestavení rozpočtu , realizaci rozpočtových opatření, detailní rozpis rozpočtu , průběžné zjišťování
stavu rozpisu (schválený rozpočet, jednotlivé úpravy, upravený rozpočet), kontrolu rozpisu rozpočtu na
závazné ukazatele, sledování če rpání. J ed notlivá rozpočtová o patření jsou čl e n ě n a na paragraf a položku, dle
konkrétního požadavku je možno každí' záznam členit na pí'. na analytick)' účet, disponenta/ referenta ,
ISPROFIN atd. V každém okamžiku je možno zjistit aktuální stav rozpisu rozpočtu s možností v)'běru
sumarizace (celá kapitola, disponenti referent atd.). Kromě aktuálního stavu je zajištěn o sledování historie
rozpisu rozpočtu dle jednotlivých úprav. Projekt ISROS J ASU® navazuje na agendu Podvojné ú četn ict\~
ekonomického informačního systému JASU® es, umožň uj ící automatické za účtován í rozepsaného rozpočtu
a na čtení ú čet ní skutečn osti pro ko ntrolu čerpán í vůč i rozepsanému rozpočtu (on-line přístup do databáze
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EIS; zápis rozpočtu, čtení skutečného čerpání). Součástí projektu ISROS JASU® je agenda pro zpracování
a vystavování limitek. Modul ISROS poskytuje rozhraní na systém Šachmatky MF ČR.
Modul ISROS je dodáván jako specifické řeše ní pro každého uživatele. Standardní postup dodávky zahrnuje
seznámení uživatele s existujícím řešením a úprava dle specifických potřeb uživatele. Vlastní dodávka
modulu je provedena do tří měsíců od schválení zadání úprav.
2.2

Verze systému

Systém EIS JASU® es je dodáván v následujících verzích:

Enterprise - typicky velké organizace s řádově desítkami uživatelů , složitými schvalovacími
procesy, potřebou elektronické komunikace atd.
Standard - určeno pro malé organizace s menším počtem uživatel ů ,
Standard Plus - rozšířená verze Standard, pokud uživatel požaduje využití některé z funkcí verze
Enterprise,
Demo - časově omezená testovací verze systému, funkčně shodná s verzí Standard.
Níže jsou uvedeny základní vlastnosti a celkové porovnání verzí Standard a Enterprise systému
EIS JASU®es:
Vlastnosti systému
Doporučeno

verze Standard

•

Vvsoké zabczocčcní a ochrana konzistence dat dBq' použité tcchnolol.?ii klient - server
Podpora pro Microsoft S L Server 2000 200~ 2008 vč. Exoress

•

Podpora pro Orade DB Sen'cr 9 a vyšší

•
•
•

Jednotné ovládání všech modulů
Provázání prvotních dokladů na modul Učetnictví
Párování dokladů , které mají mezi sebou logické vazby n apř. Objednávky/Smlouvy a
Závazky/Pohledávky. Ba nk~/ Pokladna a Závazky/ Pohledávky atd .
Podpora pro csu IS
Podpora pro R1 SRE
Finanční a řídící kontrola dle zákona č . .120 2001 Sb. o finanční kontrole ve veřei n é soráv
Základní přístupová práva (funkční role)
Detailní přístupová práva (dokJadové a stavové role)
Podoora oro oodeoisování dokJadů elel..1:ronickým oodoisem
Import a CXlXlrt dokJadli ve formátu ISDOC
Odesílání tiskov);ch sestav e-mailem
Podoora inventur maietku za pomoci čárov)'ch kódů
Integrované přihlašování Windows

verze Enterprise

•
•
•
•
•

pro velké organizace

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

verze Standard

verLC Enterprise

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dostupné moduly systému EIS JASU® es:
Modul
Podvojné ú čet ni ctví
Ob'ednávkv
Smlouvv
Závazky
Pohledávky
Banka( ,
Pokladna{l'l
Příka zy k úhradě
Maietek
Sklad '
Cestovní pfíkazy tuzemské
Cestovní ofíkazv zahran i ční
Napojení na rozšiřující modul ' (lSROS. Dotace SR PO/ EU)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doplnění:

Verze Standard je dodávána včetně Microsoft SQL Serveru 2008 R2 Express (bezplatná verze), event.
mohou uživatelé použít vlastní licencova ný Microsoft SQL Server verzí 2000, 2005 nebo 2008 (vč. R2).
Verze Enterprise je možné dodat také včetně bezplatné verze Microsoft SQL Server 2008 R2 Express,
nicméně pro nasazení pro velký počet uživa telů se doporu čuje plná verze Microsoft SQL Serveru, příp.
databázového serveru Oracle.
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2.3 Technické řešení
E1S je aplikací typ u klient - server. Jako datový sklad je možné použít databázový server Microsoft SQL
server 2000/ 2005/2008/2008R2 (včetně bezplatné verze Express) nebo Oracle 9 a vyšší.
Poznámka: Na základě svých zkušeností
SQL Server (2000/200S/2008/20o8R2).

doporučuje

dodavatel použití databázového serve,·u Microsoft

2.3.1 Tlustý klient
Aplikace tlustého klienta vytvořena ve V),,'ojovém prostředí Microsoft Visual FoxPro 9. Součástí dodávky
programu jsou i podpllrné kniho\"lY Microsoft Visual FoxPro 9 (tzv. runtime) a knihovny MDAC 2.7
(podpora spolupráce klientské apl ikace s datovým serverem) instalované na každé stanici, kde má být
klientská aplikace s pouštěna . Instalace je dodávána formou in stalačních balíčků MSI, které um ožňují
vzdálenou instalaci aplikace na PC jednotlivých uživatelů.
2.3 .2 Tenký klient
Aplikace tenkého klienta je vytvořena v prostředí .Net / Silverlight, serverová
Microsoft Internet Infonnation Sen~ces (součást Windows Server).
2.4

část

je provozována na

Systémové požadavky

2.4.1

Datový sklad
Př'edpokládá se, že uživatel vlastní Microsoft SQL server nebo Oracle, v případ ě
zajistit dodání software i odpO\~dající hardwarové vybavení.

potřeby

je dodavatel schopen

2.4.2 Tlustý klient - doporučená konfigurace pro provoz klients ké aplikace
PC IBM kompatibilní, procesor ř'ady Intel Pentium, nejlépe 1 CHz a vyšší,
operační pam ěť RAM n ej m éně 512 MB,
100 MB volného místa na pevném disku,
operační systémy Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
2.4 .3 Tenký klient - doporučená konfigurace pro provoz klients ké aplikace
standardní PC pro prohlížení internetu,
internetový prohlížeč MS Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší, Mozilla FireFox verze 1.5, Opera .
2.5

Migrace dat

Samostatnou službou v rámci dodání systému je migrace dat ze stávajícího ekonomického systému do
modulfI E1S. V př'ípadě př'echodu ze staršího systému PC účetnictví JASU® jsou přenesena
veškerá data. Migraci je možné provést kdykoliv během roku.
o dpO\~dajících

2.6

Bezpečnost

Ekonomický informační systém JASU® CS umožňuje:
v zá\~slosti na požadavku uživatele identifikaci u živatelů uživatelsk)"n jménem a heslem nebo využití
integrovaného zabezpečení systému Windows (trusted connection/SSO),
op rávn ění pro přís tup k databázi MS SQL serveru jsou ř'ešena systémovými prostředky prostředí
Windows,
nastavení přístupových práv pro jednotlivé moduly, submoduly, volby menu,
nastavení přístupových práv ke všem záz namům a s kupinám položek,
o dděle n é

2.7

nastavení práv v závislosti na

Přístupová

o rga ni začním čl enění.

práva a role

Ekonomický info rm ační systém J ASU® CS rozlišuje th druhy přístup ov)'ch rolí:
Role pro
modulům

přístup

k funkcím ekonomického systému (tzv. funkční I'Ole) - určuje
a funkcím ekonomického systému . Mezi n ě patří i role Správce aplikace.

přístup

kjednotlivým

Role pro přístup k dokladllm (tzv. dokladová role) - určuj e přís tup k jednotlivým
v ekonomickém systému na základ ě údajů z číselníkfl , které tyto doklady obsahují.
Role pro

změn u stavů

dokladlI (tzv. stavová I'Ole) -

určuj e

možné

zm ě ny stavů dokladů,

do kladům

které lze

nastavovat.

Každému uživateli je přiřazena jedna funkční , jedna stavová role a jedna nebo ~ce dokladových rolí. Pokud je
uživateli přiřazen o \~ce doklaelov).ch rolí, musí si vžely při p řihláše ní do systému u rčit roli, kterou si přeje
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používat (v jednom okamžiku mltŽe mít uživatel vybranou pouze jednu dokladovou roli). Zm ěnit dokladovou
roli je možné i bez odhlášení ze systému . Přiřazením rolí jsou každému uživateli ekonomického systému
pi·es n ě vymezeny hranice jeho chová ní v aktivním roce. V uzavi·ených letech se z funkční role převez me
přístup k jednotlivým formulái·ltm (ale uživatel nemůže měnit, p1-idávat an i mazat záznamy) a nemá možnost
mě nit stavy d o kladů (stavová roleje ignorována). Vliv dokladové role zůstává n ezměněn (uživatel má přístup
k dokladům podle stejných podmínek, jako v aktivním roce). Rok uzavírá oprávněn)' uživatel (vedoucí)
v každém modulu samostat ně pomocí samostatné volby v hlavním menu pi·íslušného modulu.

3. Organizace a

řízení

projektu

V pi·ípadě nasazení verze Enterprise je obvykle součástí smlouvy závazek dodavatele o vytvoření a předání
dokumentu "Organizace a řízení projektu". Tento dokument je vypracová n do 14 dnů od u zavře ní smlouvy
a zohledňuje standardní postupy pro 1-ízení obdobných projektů zákazníka resp. velikost organizace,
organizační strukturu atd. Součástí uvedeného dokumentu jsou i \ ClOly řídících a dalších dokumentů
určených pro vzájemnou komunikaci.
Pro řízení proj e ktů lze dle velikosti stanovit na pi·. následující dohledové a v)'konné orgány:
velká organizace:
o dohledový orgán - i·ídící komise projektu,
o 1-ídící orgán - řídící projektový výbor složený z vedoucích projektu za zákazníka a dodavatele,
malá organizace:
o dohledový orgán - statutární zástupci zákazn íka a dodavatele,
o řídící orgán - řídící projektový výbor složený z určených zástupců zákazníka a dodavatele.

4 . Harmonogram
V případě nasazení verze Standard si v typickém případě zajiš ťuj e instalaci EIS JASU® es zákazník sám,
systém je dodán na instalačních médiích s detailním popisem kroklt instalace a základního nastave ní. Rozsah
školení je dohodnut indi\~duáln ě.
Níže jsou uvedeny o ri enta č ní termíny pro nasazení, školení, migraci dat, spu štění zkušebního a rutinního
provozu EIS JASU® es verze Enterprise a dalších so u čás tí. V tomto p řípad ě do poru čuj e dodavatel zahájit
implementaci vytvoi·ením detailní anal)'Zy nasazení, realizace schvalovacích procesů a dalších nastavení.

-zákazníka

Standardní části EIS
max.2

1Skolení standa rdních modulli EIS

dle

mal<.

dat
Zkušební provoz

rutinního

zákazníka,

dle
(za hrnuje ins talaci poslední platné

VCFI.C

EIS, finální

V případě požadavku na nes tandardní úpravu EIS podléhají da lší práce

í'..ákazníkem a dodavatelem.
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5. Prohlášení dodavatele
Dodavatel MÚZO Praha S.r.o. prohlašuje, že je nositelem autorských práv k uvedenému dílu EIS JASU'" CS
a že je o právněn poskytnout zákazníkovi právo k užívání tohoto programového vybavení.
Nabízený EIS JASU'" CS je plně v souladu s platnými legislativními i nelegislativními
daných daty jejich účinnosti.

předpisy

v termínech

Jako dodavatel bude v rámci standardní pozá ruční podpory průběžně zajišťovat soulad dodaného EIS J ASU'"
CS s platnými legislativními i nelegislativními p ředpisy v termínech daných daty jejich ú činnosti.
Společnost MÚZO Praha s.r.o. je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001: 2008 na systému

managementu jakosti pro p ředm ět

činn osti

"Poskytování služeb v oblasti 11"'.

Sp olečnost MÚZO Praha s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Microsoft v úrovni "Micros oft
Certified Partner" s kompetencí "I SV/Software Solutions" .

Systém EIS JASU'" CS je celtifikován s polečností Microsoft na ú roveň "Compatible with Windows 7".

6.

Kvalifikační předpoklady

dodavatele

MÚZO Praha S.r.O. poskytuje komplexní počítačové služby, před evším v oblasti zpracování účetnictví
a účetního výkaznictví orga nizač ních složek státu, p říspěvkových organizací i veřejných vysokých škol,
politických stran, občanských sdružení i jiných n evýděl ečných organizací.
Hlavními oblastmi poskytovaných služeb jsou:
tvorba programů pro komplexní zpracování ekonomických agend na technice u živatelů, Ekonomický
info rmačn í systém EIS J ASU'" CS / PC ú četnictví J ASU pro Windows (podvojné účetnictví, banka,
pokladna, pohledávky, závazky, majetek, sklady, jízdy, objednávky, smlouvy), více než 6 0 0 instalací,
p ředevším zákazníci státní správy),
tvorba progra mů pro kontrolu účetn ích výkazů přís pěvkových organizací a OSS, program PC výkaznictví
JASU, více než 2 4 0 0 instalací,
tvo rba programi'l na zakázku dle požadavků zákazníků (MŠMT, MZV, MZdr, ČSSZ a další, přehl ed
některých realizovaných proj ektů včetn ě ukázek vzhledu a funkčnosti je k dispozici na internetových
stránkách dodavatele v sekci "Realizované projekty", konkrétn ě na adrese
http ://www.jasu.cz/prod uktylrealizovane-projekty/ .
dodavatelské zpracování ú četnictví ,
centrální zpracování dat (na p ř. sbě r, kontrola a sumarizace dat účetních výkazů, více než 4 0 00
organizací),
tvorba internetových aplikací (na p ř. Evide nce smluv a Evidence objednávek pro Divadelní ústav Praha,
intranetová ~likace Evidence majetku pro Ministerstvo zeměd ěls tví, intranetová aplikace Evidence
majetku pro Ceský statistický ú řad a další) .

7. Reference
Uživatelé Ekonomického informačního s ystému EIS J ASU'" CS:
Ministerstvo

za hra ničních věcí,

Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo průmyslu a obchodu,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo kultu ry,
Český statistický ú řad ,
Český úřad ze m ěměřický a katastrální včetn ě Katastrálních a Zeměměřických ú řadů,
Česká obchodní inspekce,
Česká školní inspekce,
Správa úl ožišť radioaktivního odpadu,
Státní energetická inspekce,
Zemědělská vodohos podářská správa,
Lékařs ká fakulta UK Hradec Králové,
Lékařská fakulta UK Plzeň ,
a další.
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Mezi další zákazníky MÚZO Praha S.r.o. patří:
Ka n celář prezidenta republiky,
Poslanecká s ně m ovna Parlamentu,
Úřad vlády České republiky,
Ministerstvo financí ,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo pro místní rozvoj,

Ministerstvo zemědělství,
Úřad pro veřej n é informační systémy,

Komise pro cenné papÍly,
Česki' báňsk)' Mad,
Úřad pro ochranu h ospodářské sou těže ,
Ústavn í soud,
Rada Čes ké republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,
Státní ú řad pro jadernou bezpečnost,
dalších více než 3 000 organizací.
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DODATEK Č. 12 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u Zhotovitele pod

číslem

jednacím 082/98

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 1724 a násl. zákona č . 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějšíCh předpisu, tyto smluvní strany:

Zhotovitel

M

Praha s.r.o.

a
Objed natel

Institut

uměn í

- Divadelní

l l·

.

~!!.~~\L-______________________________________________________~w,~ro~.m~~~o,~~
Změna článku

3, odst. 3.1
ČI.3

3,1

Níže je uveden seznam modul~, ke kterým je poskytnuta Licence, dále pak počty
u ži vatel~ v jednotlivých modulech ,
Tlustý klient
Počet

Modul
Podvoiné účetnictví
Závazkv
Poh ledávkv
Banka
Pokladna
P řlkazy k úhradě
Evidence maietku
Obiedná vky
Smlouvy
Kniha ilzd
Cestovní oříkazv tuzemské
Cestovní př íkazy za hran ič ní

Nový

čl.

3.2.1 v

čl.

uživatel O

2
2
3

2
3

2
3
10
10

.,

2
2
5

3 - celková cena

3,2 ,1 eena za dodávku EIS JASU® es ,
Licence EIS JASU® es verze Enterprlse

Základní cena
(Kč bez DPHl
55510 00
155 158 00

Navýšení dle dodatku Č , 12
Celková cena Licence EIS lASU® CS
Změna článku

8.1.1

8, odst. 8.1.1

Prodejní cena včetně DPH za pořízení Licence systému EIS JASU® es bude fakturována
ke dni vystavení protokolu o předání instalačních médií viz odstavec 3 ,2. Prodejní cena
za ro zš íření modul~ , ke kterým je poskytnuta Licence, bude fakturována ke dni předání
aktualizovaných licenčních soubor~. K těmto dn~m se pova žuje za uskutečněné
zdanitelné plnění podle zákona o dani z při dané hodnoty v platném z nění.

Změna článku

8,2,1

Prodejní cena
(Kč bez DPHl
5551000
12533400

8, odst. 8.2.1

Roční servisní poplatek činí 18 % z celkové základní ceny Licence bez DPH uvedené
v odstavci 3.2,1. K takto určené ceně se připočítává DPH dle sazby stanovené zákonem
o DPH v platném znění.

Rozdíl v ceně za poskytnutí práva užívat programové vybaven í proti smlouvě o dílo a
dodatk~m č . 1 . 11 tj, 55 510,' Kč bez DPH, 67 167,10 Kč včetně 21 % DPH bude uhrazen na
základě faktury . daňového dokladu zaslaného zhotovitelem po podepsání tohoto dodatku
oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve dvou e xe mplá řích, každá smluvní strana obdrží j eden exemplář.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti
nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv,
zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv (záko n o Registru smluv). Uveřejněn í
o této skuteč nosti neprodleně informuje,

dnem jejího podpiSU obě ma stranami. Účinnosti
a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb" o
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
dodatku/smlouvy zajistí Objednatel a Zhotovitele
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