
SMLOUVA O DÍLO
Císlo smlouvy objednatele: S-3055/KRÚ/2014

Císlo smlouvy zhotovitele: 1354/14

Smluvní strany

Stredo ceský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený Ing. Zuzana Moravcíková,
a verejných zakázek
IC:70891095
DIC:CZ70891095
bankovní spojení:
(dále jen "objednatel")

námestkyne hejtmana pro oblast investic

a

MÚZO Praha s.r.o.
se sídlem Politických veznu 15, 110 00 Praha 1
zastoupená Ing. Petrem Zaoralem a Ing. Petrem Mackem, jednateli spolecnosti
IC:49622897
DIC:CZ49622897
bankovní spojení:
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají dle zákona C. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu
(dále jen "obcanský zákoník") a zákona C. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o zmene nekterých zákonu (dále jen "autorský
zákon"), tuto smlouvu o dílo:

Clánek 1
Predmet plnení

1.1. Zhotovitel bude zabezpecovat objednateli:
a) Pravidelné elektronické zpracování úcetního výkaznictví a souvisejících datových

výstupu príspevkových organizací na území Stredo ceského kraje (dále jen "PO")
pro potreby Krajského úradu Stredo ceského kraje dle aktuálne platných i
budoucích právních úprav vyhlášek a pokynu Ministerstva financí (dále MF), tj.
dle vyhlášky MF c. 410/2009 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení zákona
c. 563/1991 Sb., o úcetnictví, ve znení pozdejších predpisu, pro nekteré vybrané
úcetní jednotky, vyhlášky MF c. 383/2009 Sb., o úcetních záznamech v technické
forme vybraných úcetních jednotek a jejich predávání do centrálního systému
úcetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy úcetních
záznamu (technická vyhláška o úcetních záznamech), technického manuálu,
konsolidacní vyhlášky, dalších vyhlášek a pokynu MF a doplnujících požadavku
objednatele z údaju získaných sberem od PO). Jedná se o elektronické zpracování
úcetních datových výstupu PO, které budou zhotoviteli predávány ve strukture
dle výše uvedených vyhlášek a pokynu MF (dále struktura XML) v aktuálne
platném i budoucím znení.

b) Pravidelné elektronické zpracování rozpoctu príspevkových organizací
regionálního školství na území Stredo ceského kraje (dále jen "PO RgŠ") dle
školského zákona c. 561/2004 Sb., o predškolním, základním, stredním a vyšším
odborném a jiném vzdelávání, vyhlášky MŠMT c. 492/2005 Sb., o krajských
normativech a vyhlášky MF c. 323/2002 o rozpoctové skladbe.

11/

1



,,
,

1.2. Ke dni uzavrení této smlouvy se jedná o:
a) 1.254 PO (982 obecních škol a školských zarízení, 187 krajských škol a školských

zarízení a 85 neškolských krajských PO) v rámci plnení dle odstavce 1.1písmene
a),

b) 1.169 PO RgŠ (982 obecních škol a školských zarízení a 187 krajských škol a
školských zarízení a cca 2300 jejich soucástí) v rámci plnení dle odstavce 1.1
písmene b).

1.3. Zpracování bude obsahovat následující funkcnosti:

a) Zpracování úcetního výkaznictví konkrétne umožnuje:

1. Zpracování úcetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Príloha, PAP,
Prehled o penežních tocích a prehled o zmenách vlastního kapitálu) všech výše
uvedených PO na základe vyhlášky MF c. 383/ 2009 Sb., o úcetních záznamech v
technické forme a predání zhotovitelem do CSÚIS.

II. Zpracování schválené (neschválené) úcetní záverky dle vyhlášky MF c. 220/2013
Sb. o požadavcích na schválení úcetních záverek nekterých vybraných úcetních
jednotek a predání zhotovitelem do CSÚIS.

Funkcnosti úcetního výkaznictví pro PO:
. Základní nahrání úcetních výkazu všech PO automatickými interaktivními

systémy zhotovitele AUTOMAT/UNIX JASU@ (Jednotný Automatizovaný
Systém Úcetnictví - JASU@je registrovaná ochranná známka programových
produktu zhotovitele) s možností prebírání dat importem z programu
úcetnictví ruzných dodavatelu ve strukture XML nebo F/JASU (popis systému
AUTOMAT/UNIX JASU@ je obsažen v príloze c. 1), opravná zpracování
úcetních výkazu, tisk výkazu, vytvárení sumáru více organizací, opakované
tisky, konzultace a další cinnosti pri zpracování úcetních výkazu dle požadavku
objednavatele a vykazujících PO, prehledná identifikace chyb ve výkazech a v
mezivýkazovýchvazbách.

. Porizování výkazu PAP, jak importem z úcetnictví, tak vstupem z klávesnice
pro organizace, které mají tuto povinnost.

. Poskytnutí jednotného programového vybavení (PC výkaznictví JASU@ -
aktuální popis systému je obsažen v príloze c. 2, zhotovitel prepokládá v
budoucnu jeho inovaci) všem výše uvedeným PO a vybraným pracovníkum
Stredoceského kraje pro nahrání úcetních výkazu, jejich sumarizaci a
protokolu ke schválené úcetní záverky, které zabezpecí stejné kontrolní chody
jako pri centrálním zpracování na MF a vytvorení datových souboru úcetních
výkazu všech PO v datové strukture dle vyhlášky c. 383/2009 Sb., a to po celou
dobu trvání smlouvy s tím, že do trí týdnu od úcinnosti legislativních zmen na
úseku PO bude zabezpeceno právo užívat všechny nové verze software na
všech požadovaných pracovištích objednatele podle jeho urcenÍ.

. Zpracované úcetní výkaznictví školských obecních PO a neškolských PO
zrizovaných krajem predat prímo k zhotoviteli, který zabezpecí vcasné predání
do CSÚIS, školské PO zrizované krajem budou k zhotoviteli odeslány
prostrednictvím odboru školství, mládeže a sportu.

. Operativne zapracovávat veškeré legislativní zmeny.

. Demoverze, uživatelská prírucka, proškolení uživatelu, hot-line.
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b) Zpracování rozpoctu (projektem PC rozpocet JASU@. popis viz príloha c. ~)
pracovníkum krajského úradu pro prípravu a zpracování rozpoctu konkrétne
umožnuje:

Zpracování po síti pro více uživatelu, uložení dat - Microsoft SQL server - detailní
uživatelské prostredí - pridelit zarízení jednotlivým referentum dle zrizovatele a u
obecních škol a školských zarízení ješte dle P3, prístup zabezpecit heslem

I. Na základe výkonu (pocet žáku) dle oboru ze zahajovacích výkonových výkazu
a ze školních matrik (17 typu výkazu) normativne spocítat normativní úvazky
pedagogu a ostatních zamestnancu (úvazky obou kategorií snižovat ci zvyšovat
-vytvorit tzv. prepocítané úvazkyv závislosti na výši OPPP popr. odstupného) a
k nim príslušné objemy financních prostredku na platy, odvody, FKSPa prímé
ONIV a tyto priradit k príslušným § pro jednotlivé školy a jejich soucásti
z rejstríku škol, parametricky zvolit, kam pripocítat zákonné pojištení
(kooperativa), zda do odvodu nebo do prímých ONIV

II. Zpracování programu rozdelit na tri fáze:
. nahrání rejstríku škol a jejich soucástí, kontrolní sestava,
. nahrání zahajovacích výkonových výkazu a prirazení výkonu príslušným

soucástem, kontrolní sestava,
. nahrání krajských normativu (tabulka v Excelu) a príslušné výpocty,

sestavy a protokoly (náležitosti protokolu napr. C.j., datum odeslání aj.
zadání parametricky),

. u protokolu jednotlivých zarízení vcetne soucástí - varianty schválený
rozpocet a úpravy rozpoctu,

. opisy celkové (dle škol, dle paragrafu, dle úcel. znaku, dle zrizovatele),

. export sestav do Excelu pro další zpracování mimo program a popr. mimo
KU.

III. V editacních oknech možnost zadávat:
. Normativne nárusty ci úbytky výkonu v jednotlivých školách a jejich

soucástech u všech normativních oboru.
. Nenormativne pro obe kategorie zamestnancu - úvazky, platy (nároková

složka a nenároková složka platu oddelene), OPPP, odstupné, korekce
sociálních a zdravotních odvodu, korekce FKSP, prímé ONIV a provozních
ONIVv závislosti na úcelových znacích.

IV. Pri prevodech mezi platy a OPPP popr. odstupného a naopak automaticky
prepocítat úvazky v dané kategorii zamestnancu príslušné školy, školského
zarízenÍ.

V. V každé úprave rozpoctu (každou úpravu uzavrít a následne vytvorit další
úpravu s novým poradovým císlem úpravy):. Možnost sledovat cerpání rozpoctu u jednotlivých škol a jejich soucástí dle

úcelových znaku, ale i bez úcelových znaku.
. Možnost sledovat cerpání rozpoctu v clenení po jednotlivých úcelových

znacích a § bez ohledu na zaclenení dle rejstríku škol, na tomto základe
vytvorit výstupní soubor úprava cerpání rozpoctu pro kontrolu dle
rozhodnutí MSMT; dále slouží pro výpocet rezerv financních prostredku
z limitu MŠMTa limitu KÚStredoceského kraje.

. Možnost sledovat celkové cerpání rozpoctu v daných limitech MŠMT a
limitech KÚ Stredoceského kraje.

. Možnost menit limity rozpoctu v závislosti na rozhodnutích MŠMT a
rozhodnutích RK.
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VI. Ve smluvním období operativne rešit požadavky na úpravu programu,
výstupních sestava protokolu pro školybezúplatne.

VII. Operativne zapracovávat veškeré legislativní zmeny.
VIII. Demoverze, uživatelská prírucka, proškolení uživatelu.

1.3. Zhotovítel prohlašuje, že je nositelem autorských práv k programovým produktum
JASU@.Zhotovítel bude po dobu úcinnosti smluvního vztahu odstranovat chyby
programu JASU@,které by objednateli znemožnovaly jejich obvyklé užívání, a to do
dvou pracovních dnu od okamžiku jejich oznámení objednatelem. Dále se zavazuje
po dobu úcinnosti smluvního vztahu provádet bezodkladné úpravy (aktualizace)
programu souvísející s prípadnými zmenami právních predpisu. Zhotovítel
zabezpecí aktivní vyhledávání chyb úcetních výkazu a výzvy (i opakované)
jednotlivým PO k jejich odstranenÍ. Zhotovítel zabezpecí provádení techto oprav na
základe e-mai1ovéhozadání objednatele a jednotlivých PO, a to do dvou pracovních
dnu. Zhotovítel dále zabezpecí metodickou podporu pri sestavování úcetních
výkazu a rozpoctu.

Clánek 2

Rozsah, cas a místo plnení

2.1. Dohodnutá doba plnení je ihned po podpisu této smlouvy do 31.12.2016. Doba
plnení skoncí s ukoncením a predáním prací za 4. ctvrtletí 2016.

2.2. Zpracování výkazu dle clánku 1 budou probíhat v termínech stanovených
objednatelem, vycházejících z príslušných vyhlášek a pokynu MF a MŠMT.
Objednatel a PO jsou povínni predávat zhotovíteli vstupní data v predepsaném
formátu XML pomocí elektronické pošty. Výstupní data pro objednatele budou
odeslána elektronickou poštou ihned po zpracovánÍ.

2.3. Zpracování rozpoctu dle clánku 1, odst. 1.3. b) bude probíhat v následujících
termínech:

Harmonogram prípravy a zpracování rozpoctu pro školské PO Stredo ceského KÚ
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Etapa Zodpovídá Orientacní Závazný
termíny termín

Soustava krajských normativu MSMT (odb. 45),

(za predpokladu, že nebude zmena legislativy) KÚ (OŠMS) Ríjen, listopad

Vytvorení výstupních souboru ze zahajovacích
výkonových souboru UIV 15.12.

Nactení souboru rejstríku škol (soubory UIV) UIV, MUZO 6.1.

Tisk rejstríku škol ajejí kontrola a oprava KU (OŠMS) 11.1.

Nactení souboru z výkonových výkazu
(zmeny v zahajovacích, výkonových výkazech) MÚZO 13.1.

Tisk kontrolní sestavy výkonu, jejich kontrola
s výkonovými výkazy a jejich príp. oprava KÚ (OŠMS) 20.1.

Nactení (popr. porízení) soustavy normativu do
programu rozpoctu - vytvorení rozpoctové databáze MÚZO 5.2.
Kontrolní sestavy MUZO, KU (OSMS) 5.2.

Kontrola výpoctu, príp. úprava normativu
Kontrola limitu MŠMT s rozepsanými prostredky
Výpocet rezervy MÚZO, KÚ (OŠMS) 13.2.

Výstupní protokoly k rozpoctu MÚZO 20.2.

Kontrola správnosti výstupních protokolu a sestav KU (OSMS) 23.2.
Expedice výstupních protokolu k rozpoctu na školy KU (OŠMS) 23.2. - 28.2.



2.4. Místem plnení je primárne sídlo obJednatele - Stredoceského kraje, v prípade
potreby po dohode i sídlo uchazece MUZOPraha s.r.o.

3.1

Clánek 3
Cena a fakturace

Dohodnutá cena za komplexní zpracování predmetu plnení dle clánku 1 této
smlouvy vcetne poskytnutí, údržby a aktualizace programových vybavení JASU@
ciní:

za jedno kalendární ctvrtletí
cena bez DPH 220.000,- Kc
DPH 21 % 46.200,- Kc
cena vcetne DPH 266.200,- Kc

za jeden kalendární rok
880.000,- Kc
184.800,- Kc

1 064.800,- Kc

Celkovádohodnutá cena za dobu plnení za úcetní období r. 2015 a r. 2016, tj. za
období dva roky, ciní 1.760.000,- Kc bez DPH, tj. 2.129.600,- Kc vcetne
DPH. Pri sazbe 21%ciní DPH 369.600 Kc.

Dohodnutá cena muže být zmenena pouze na základe dohody smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouve, podepsaného oprávnenými zástupci
smluvních stran, z duvodu
. zmeny poctu príspevkových organizací,
. zmeny predmetu plnení v návaznosti na zmenu právních predpisu nebo

požadavku objednatele,
. výše inflace v návaznosti na rocní míru inflace v %, ryjádrenou úhrnným

indexem rustu cen za uplynulý kalendární rok podle údaju CSÚ,
. zmeny výše sazby dane z pridané hodnoty.

3.2 Cenu za komplexnízpracovánídle clánku 1 této smlouvybude zhotovitelúctovat
objednateli po ukoncení zpracování za príslušné kalendární ctvrtletí, tj. k 28. 2.,
30. 4., 31. 7. a 31. 10. K temto dnum se také považují za uskutecnená dílcí
zdanitelná plnení dle príslušného zákona o dani z pridané hodnoty. Vyúctování
(faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti úcetního a danového dokladu podle
príslušných právních predpisu a císlo smlouvy objednatele. Splatnost vyúctování
(faktury) bude cinit 30 kalendárních dnu ode dne dorucení vyúctování (faktury)
objednateli. Nebude-li vyúctování (faktura) obsahovat uvedené náležitosti, je
objednatel oprávnen vrátit vyúctování (faktury) bez úhrady zhotoviteli
k prepracování. Od dorucení opraveného vyúctování (opravené faktury)
objednateli beží nová splatnost vyúctování (faktury) v délce 30 kalendárních dnu.

3.3 Za neplnení smlouvy z duvodu na strane zhotovitele vzniká objednateli právo na
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kc za každý zapocatý den neplnení. Za neplnení ze
strany zhotovitelese považujenedodržení termínu stanovenýchv clánku 2 a 1.4,
pokud toto nedodržení nebylo zpusobeno objednatelem nebo MŠMT.

Clánek 4
Ostatní ujednání

4.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních strana a úcinnosti dnem
1.1.2015.
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4.2. Každá ze smluvních stran je oprávnena tuto smlouvu písemne vypovedet s udáním i
bez udání duvodu ke dni 28. 2., 30. 4., 31. 7. a 31. 10. Písemná výpoved musí být
dorucena druhé smluvní strane minimálne 30 dnu predem, tj. minimálne 30 dnu
pred uvedeným príslušným datem, a musí být v ní výslovne uvedeno, ke kterému
dni je smlouva vypovídána.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplnit nebo zmenit pouze formou
písemného dodatku, podepsaného oprávnenými zástupci smluvních stran.

4-4. Ve vecech souvisejících s plnením podle této smlouvy je za objednatele oprávnen
jednat:
a) za oblast školství:

Ing. Jana Štindlová, oddelení koncepce a kontroly škol Odboru školství, mládeže
a sportu, tel.: 257280549, e-mail: stindlova(cVkr-s.cz

b) za ostatní oblasti:
Ing. Ivana Veselková, vedoucí oddelení úcetnictví a výkaznictví Odboru
financního, tel.: 257280637, e-mail: veselkova(cVkr-s.cz

4.5. Seznam krajských príspevkových organizací platný k 1.1.2015 predá objednatel
zhotoviteli v písemné a elektronické forme v termínu do 1.1.2015
a) za oblast školství Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úradu

Stredoceského kraje,
b) za ostatní oblasti Odbor financní Krajského úradu Stredoceského kraje.

Uvedené odbory krajského úradu budou za uvedené oblasti predávat (zasílat)
zhotoviteli v písemné a elektronické forme po dobu trvání této smlouvy zmeny
v seznamu krajských príspevkových organizací a to v termínech dohodnutých se
zhotovitelem.
Zpracování a predání uvedených seznamu a zmen techto seznamu zhotoviteli budou
zabezpecovat kontaktní osoby objednatele uvedené v odstavci 4.4 tohoto clánku.

4.6. Ve vece
oral, reditel spolecnosti, tel.: 224 091 650, e-mail:

petr.zaoral@muzo.cz

4.7. Nedílnou soucástí této smlouvyjsou tyto prílohy:
Príloha c. 1 - popis systému AUTOMAT/UNIX JASU@
Príloha c. 2 - popis systému PC výkaznictví JASU@
Príloha c. 3 - popis systému PC rozpocet JASU@

4.8. Tato smlouva se vyhotovuje v peti stejnopisech, z nichž tri obdrží objednatel a dva
zhotovitel.

V Praze dne .-6 -11-201'.. V Praze dne 2 O-11-2°".""""."."."" .

I~g".p~t~.i~~~~Ci4.P~~;Ma k
.ednatelé

Stred

Z h o t o v i tel: Objednatel:

...................................................
Ing. Zuzana Moravcíková

námestkyne hejtmana pro oblast investic
a verejných zakázek
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MÚZO Praha S.f.O.
Politických veznn 15

110 00 Praha 1

telefon: 224091633
fax: 224 091617
WWW: http://www.muzo.cz
E-mail: obchod@muzo.czPolilid..,dl \~/nu 15

Príloha c. 1

AUTOMAT JASU@
systém pro automatické zpracování dat zasílaných elektronickou poštou

MÚZO Praha s.r.o. (dále MÚZO) nabízí od r. 1999 automatické zpracování dat z oblastí rozpocetnlctví a
úcetního výkaznictví organizacních složek státu (055), státních prís~vkových organizací (SPO), územních

príspevkových organizací (ÚPO), územních samosprávných celktl (ÚSC) a neziskových organizaá (NO)
pomocí elektronické pošty.
Systém prináší výrazné zrychlení a usnadnení celého zpracování. Umožnuje prenést celý proces
rozpocetnictví a výkaznictví prímo do pocítace na stole príslušného pracovníka.

Základní prehled cinnosti systému Proc používat systém Automat JASU@

. ZdopisO dorucených na adresu nebo
automat@muzo.cz jsou systémem AUTOMAT

JASU@ (dále Automat) automaticky prevzaty para-
meby zpracováni a z pn10hjsou data vyjmuta
a rozbalena. Uživatelije odesláno potvrzení o
prijetí dat a soucasne též výsledek vstupních
kontrol,kterýmiprijatádata prošla.

. Jsou-li data po formální stránce správná, jsou pre-
dána systému UNIX/INFORMIX,kde jsou podle
parametrO zadaných zákazníkem zpracována.

. Vprípade,kdy pri kontroláchbyly zjišteny
odchylky od ocekávaných hodnot pro automatické
zpracování, jsou data AUTOMATem predána k
"rucnímu zpracování" v MÚZOPraha.

. Zjistí-IIAUTOMAT nedostatky, které zásadne brání
zpracování, data odmítne a požádá o nové zaslání
opravených dat. Zároven zašle soubor "HELP",
který mOžebýt pomOckoupri jejich oprave.

. Uživatelsi mOžezvolit režim zpracování,typ
tiskových výstupu (WORD, text, PDF) a zpOsob
komprimace (ARJ, ZIP). TISkové výstupy
AUTOMAT odešle na e-mallovou adresu uživatele
nebo na adresu, kterou si uživatel urcí.

. Jedním z dalších možných parametrO zpracování je
parametr '1'EST". Vtomto prípade jsou data
pouze zkontrolována na formální správnost a
nejsou predána kvlastnímu zpracování do
systémuUNIX/INFORMIX.

. Datalze posflat hromadne nebo po jednotlivých
organizacích ci výkazech.

. AUTOMATbeží non-stop po celý rok (mimo krátkých
casových úsekO údržby) a lze jej používat bez
omezeni24 hodin denne.

. ZVašehoPCstacíjen odeslatdata a za pár minut
máte výsledkyzpet.

. Dopisyjsou zpracováványv poradí, v jakém byly do-

ruceny. Zpracování je monitorováno pracovníky
provozu MUZO, kterí reší prípadné problémy.

. AUTOMATVám zašle e-mailem i prírucky, s kterými se
snadno naucíte systém používat.Stací jen zaslat na
adresu automat@muzo.a dopis a v predmetu
(SUBJECT) uvést slovo HELP.

. Pokud sl nevíte rady, mezi 8.00 - 18.00 hodinou Vám
pracovníci MÚZO každýpracovníden rádi po telefonu
poradí.

. Parametry zpracování lze zadávat a data odesflat také
prímo z webových stránek MÚZO Praha, sekce
Zadávánívýkaznictví(www.muzo.cz).

. Ztechto stránek je možné též zadávat dotisky jedno-
tlivých výkazO a vytvárení speciálních sestav (vybírat
si je lze i podle vystavených vzorO).

. SlužbyAUTOMATu jsou poskytovány BEZPLATNE.
Fakturují se až opakovaná zpracování výkazO a
dotlsky výkazO a sestav ze systému UNIX/INFORMD<.

Kontakty

. autor projektu:

Verze 2014-09-22 provozní oddeleni 224091455

*) JA5tJI!' (Jednotný Automatizovaný Systém ÚcetnlctvJ) je registrovaná ochranná známka prcgramoV'(ch produktO MÚZO Praha s.r.o.
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PC výkaznictví JASU@
program pro zpracovánf úcetnfho výkaznictvf

~iJ5a!Pfl;tr1iJ4!§
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MÚZO Prahas.r.o. nabízí program PCvýkaznictvíJASU.),který je urcen ke zpracování úcetního výkaznictvípríspevkovýchorganizací,
neziskových organizací a organizacních složek státu. Program je prObežne aktualizován dle vyhlášek a opatrení MF. V soucasné dobe
používá program více než 3 000 organizací.

Základní prehled cinnosti programu
Program je viceuživatelský, tj. mOže s ním soucasne pracovat více
uživatelO. Je snadno ovladatelný myší i z klávesnice, výhodná je
kontextová nápoveda v každé cásti programu. Jednoduché menu
a ovládací prvky jsou vhodné i pro uživatele, kterí nepracují s PC
casto. Hlavní funkce programu jsou:

c: zpracování úcetního výkaznictví s možností prebírání dat
Importem z programO úcetnictví rOzných dodavatel O ve
strukture F/JASU nebo XMl (CSÚIS),

r::: porizování/opravování (zaokrouhlovánO úcetnich a financních
výkazO prímo z klávesnice vcetne výkazu výnosO a nákladO PO
dle rozpoctovéskladby(tzv. rezortní výkazMŠMT),

r::: provádení stejných logických kontrol správnosti výkazOjako pri
centrálním zpracování v MÚZOresp. na MF,

'* vytvorení datového souboru s odpovídající strukturou
(F/JASU,XMl/CSÚIS) i obsahem pro predávánídat
nadrízenému orgánu nebo k centrálnímu zpracování,

c:- vytvárení sumárO vice organizací (nebo stredisek jedné
organizace) podle vlastního seznamu a clenení,

c:;. prehledná identifikace chyb ve výkazech a v mezlvýkazových
vazbách,

c: tisk úcetních a financních výkazll,

~ tisk dalším užitecných kontrolních sestav.

Nabízené verze programu
Verze "STANDARD"

Pracuje vždy s aktualizovanou strukturou F/JASU pro daný rok.
Výstupní soubor je urcen predevším k predání a zpracování
v centrálnímsystému AutomatspolecnostiMÚZOPraha s.r.o. nebo
na nadrízené organizaci (napr. krajský úrad), který používá pro
sehrání, sumarizaci a kontrolu dat opet program PC výkaznictví
JASU.

Verze ,)(ML"

Rozšírená verze "standard", která krome výstupu do souboru se
strukturou F/JASU umožnuje výstup v XMLformátu dle specifikace
CSÚIS / ns5P. Výstupní soubor XML se následne predává
zpracovateli (MÚZO, jiný zpracovatel nebo prímo portál státní
pokladny). V prípade rucního predání do portálu Státní pokladny je
nutné použítzdarma širený program "šIfrovacíutlllta", který zajistí
elektronické podepsání a zašifrování datového souboru. Takto
pripravený soubor se nahrává prostrednictvím webové aplikace do
príslušného portálu Státnl pokladny.

Verze ,)(ML+"

Tato verze roZŠIruje funkcionalitu verze ,,xMl" o plne
automatizovanou komunikaci se systémem CSÚIS / llSSP (prímá
komunikace s portálem Státní pokladny pomocí webových
služeb/Internetu). Program tedy zajištuje i podepsání, zašifrování
a odeslání datového souboru.

Minimální systémové požadavky

PC IBM kompatibilní
operacní pamet 16MB RAM
minimálne 10MBvolného prostoru na pevném disku
tiskárna libovolného typu
Windows 9x, NT, ME, 2000, XP, Vista, Widnows 7/8 (32 i 64bit)

Kontakty a další informace

Detailní informace: http://www.muzo.cz
Obchodní dotazy: obchod@muzo.cz, 224 091 497
Technické dotazy: vykaznictvl@muzo.cz, 224091 619

PnJdad detBi/ní obrazovky

Cenové podmínky
Cenové podmínky uvedené níže se týkají Individuálnlcha nfzlcoobjemovýchobjednávek. V prípade hromadného nasazeni jsou
poskytoványdalší slevydle dohody. V prípade sítové ven:e programu nebo instalace na vice PCv rámciorganizacese pripocl'tává30 %
základní ceny a za každou další pripojenoustanici20 % základníceny.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

'JlA5lP (JednotnýAul7JmatizovanýSystém tKetnictvJ)je registrovanáfJCllmlnárnámkll programovýchptrJduktIJMÚZOPrahas.r.o.
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VERZEPROGRAMU ..sTANDARD" ..xML'" -XMl+"

Instalace programu cena Kc/I ora. cena Kc/I 0111. cena Kc/I ora.
1 oroanizace 2750- 04125- 5500-
2 - 5 oroanizaó 2200- 3300- 040400-
6 - 10oraanizaó 1850- 2775- 3700-
11 - 50 oroanizaó 10400- 2 100,- 2800 -
Vlcenež 50 oroanizaó 1 200- 1800 - 2400-
JednorázoVÝ poplatek za PAPVÝkazy 0499.- 7049,- 999-

Aktualizace Dl'OQramU cena Ke/l ora. cena Ke/l ora. cena Kcll ora.
a) platba -rocnl paušál (za všechnv aktualizace v roce) 1 060 - 1590- 2120-
b) platba - každá aktualizace 720,- 1080- 1 440,-
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PC rozpocet JASU@
overený program pro zpracování rozpisu rozpoctu školských zarízení

MÚZOPrahas.r.o.nabfzíod roku 1998 program PCrozpocet JASU~), který je urcen ke zpracovánírozpisu rozpoctu škol a školských
zarízení dle metodiky MŠMT.Program byl vytvoren ve spoluprád s odborem rozpoctu MŠMTa je doporuceným softwarovým rešením
zpracování rozpisu rozpoctu.

V roce 2013 používalo program 5 KÚa pres 30 obá s rozšírenou pOsobností.

Základní prehled cinnosti programu

~ NactenI a kontrola všech potrebných podklad O pro zpracování rozpoctu

jsou zpracovány tak, aby byly predevším omezeny nároky na pracnost.

Nacteni Slre škol a výkonO ze statistických výkazO je automatické tdata
se ImportuJI z databází vylvárených príslušnými programy UIV),

uživatel provádí pouze jejich kontrolu a prípadné úpraV)'.

~ Po zadáni všech potrebných I1dajOa jejich kontrole provádf program
automaticity korekce normativO pro predepsané typy souc8stí a výchozí
výpocet NIV (mzdových prostredkO a ONIV) z nactených podldadO a
rozpis na jednotlivé školy a jejich soucásti.

~ Program podporuje zadání funkcrich závislosti hodnot normativO.

~ Dle potreby se pn1bežne zadávajÍ ÚPraV)'rozpoctu. Každá úpravase
kontroluje na hodnoty závazných ukazatelO rozpoctu.

~ Následuji vlastnf práce na rozpisu rozpoctu, korekce rozpisu
jednotlivých soucástí podle specifických potreb škol a rozpis na
paragrafy a položkyrozpoctovéskladby.

~ Rozpocet je možno upravovat normativne I nenormativne, je možné
nezávisle upravovat mzdové prostredky, ONIV, pocty pedagogických
I nepedagogických zamestnancO atd. Již pri zadávání I1dajO mOle
uživatel sledovat výsledné hodnoty rozpisu rozpoctu v cleneni za
jednotlivé soucásti nebo za celou organizaci.
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PrfkIaddeianní obrazovky pro rozpis rozpoctu.

~ DOležitDucástí programu je tiskový modul, který krome záldadnrch tlskO
(prehledy škol a zarízenI) umožnuje tisk specifických tabulek, dopisy
závazných ukazatelO schváleného rozpoctu a upraveného rozpoctu pro
jednotlivá školská zarízení a mnoho daJšfch užitecných kontrolnfch
sestav. Vybrané sestavy je možné exportovat ve formátu Excel pro
elektronické predávánI a vystavení na webových stránkách,

~ Výstup zpracovaných údajO je zajišten modulem EXPORT, který
umožnuje výber typu výstupnl vety pro Import do úcetnictví (F/JASU,
Gcmllc, PV1) a dále detaUnl nastaven( výstupních dat (export všech
nebo vybraných úprav rozpoctu, režim nahránf, rád Kc, zaokrouhlováni
atd.).

~ S programem mOle soucasne pracovat vlce uživatelO, soucástí programu
je I Interní správa uživatel O s detailne nastavitelnými pi'lstupovýml
práV)'.

~ Program je možné nastavit dle specifických potreb uživatel!! (napr.
parametry zaokrouhlováni výpoctO, zapocftávánl odvodO do ONIV,
procenta odvodO atd.).

~ Podpora pro zpracováni poverených obci na krajském úrade.

~ Program obsahuje aktuaJizované normat:lV)'pro rok 2008.

Minimálnísystémové požadavky

PC IBMkompatibUní, procesor Intel Pentlum nebo AMDKS
operami pamet U8MB MM
minimálne 40MB volného prostoru na pevném disku
t:IsIcárnalibovolného typu
WIndows XP, 7, 8, 8.1
Datový sklad - Microsoft: SQL server 2000/2005/2008/2012, event.
bezplatne MSDE

Cenové podmínky

Pro obce s rozšr'renou pOsobnosti je stanovena cena 3 000 KfJrok, snílená
cena 2 500 KC/rok pjati v prípade, že prfslušný krajský úrad zajlstf
objednáni programu od všech svých podrfzených obci s rozŠ11enou
pOsobností.

Pro odbory školstvl KÚ je cena IndMduálnl v závislosti na zpracovávaném
poctu škol a školských zarízení zrizovaných krajem a obcemi.

Kontakt:

Dalšllnformace poskytnou:

'J.JASlP' (Jednotný AutomatlzDvaný sYstém tJletnlctvl) je registrovani ochnmni znimkiJ pro(InlmDvých produkM MÚZO PnlIs s.r.o.

U} ceny jsou uvedeny bez DPH
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