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Dodatek č" 1 ke smlouvě o díIo čj. 156/98
ze dne 8.12.1998

Smluvní strany

wílzo Pľaha s.r.o.
adľesa: PoliticĘých vězňů 15, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing.Petrem Mackem a Ing. Ianou Posseltovou
jednateli s.r.o.

druh organizace spoleěnost s ručením omezeným

ĺČo ągezztgl
DIČ: 001-49622897
Bankovníspojení:

Unĺveľzĺta Kaľlova v Praze
Fakulta sociálních věd
adľesa: Smetanovo nźlbŕ.995l6' 110 01 Praha 1

zastoupená: prof'Ing.Lubo mírem Ml čo chem, CS c.

děkanem fakuity
druh organizace: veřejĺrá vysoká škola
lČo: ooztozos
DIC: 001-00216208
Bankovníspojení:

ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 ke smlour,ě o dílo ćj.156lg8je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s tim, źekaždá

ze smluvních stran obdržípo dvou vyhotoveních.

Y Prazedne l4.ledna 1999

Za zhotovitele:



PRAFIA s. r. o.

a

dľuh oľganizace'.

IČo:

DIČ:

bankovní spojení

veřejná vysoká škola

00216208

001-00216208

DODATEK Č.zKE SMLOUVĚ o DÍLo
evidované u zhotovitele pod číslem jednacim 156198

mezl

wĺuzo PRÁHA S.R.o.
adľesa: Politických vězňů 15, 1 10 00 Praha 1

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

(dále jen zhotovitel)

druh organizace'. společnost s ľučením omezeným

IČo: 49622897

DIČ: oOI - 49622897

bankovníspojení:

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
F'AKULTA soclÁLNÍcrĺ vĚn
adľesa: Smetanovo nábÍ.995l6' 110 01 Praha 1

zastoupená pľof. Ing' Lubomírem Mlčochem, CSc.
děkanem fakulty

(dále jen objednatel)



kom
PRAI-IA s. r. o.

V čl.3 bod 1 zní:

1 . Cena zainstalaci síťové veľZe pľogľamu je stanovena dolrodou ve výši

program PC účetnictví JASU
progľam závazky
pľogľam pohleđávky
program banka
program pokladna
pľogram evidence maj etku
pľogram pŤíkazy k úhľadě

pľo 3 PC
pro 3 PC
pro 3 PC
pro 3 PC
pro 3 PC
pľo 1 PC
pľo 3 PC

16 660,- Kč
6 460,-Kč
6 460,-Kč
6 460,-Kč
6 460iKč
4 940,-Kč
1 360,- Kč

celkem bez DPH
celkem včetně S%DPH

48 800'- Kč
51240'-Kč

Rozdíl v ceně instalace proti smlouvě o dílo a dodatku č. 1, tj ' 4 940,- Kč bez DPH, 5 187,- Kč
včetně 5%DPHbude uhĺazennazákIadě faktury - daňového dokladu zaslaného Zhotovitelem.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s tím, žekaž'dáze smluvních stran obdľŽí po

jednom exempláři.

Dodatek vstupuje v ptatnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stľanami.

2 2' 05. Ż00í
Datum:

/- ( 'ł-oo4
Datum:

Zazhotovitele: . Za objednatele:



DODATEK C. 3 KE SMLOUVE O DILO
evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 156l98

męZl

vluzo Praha s.ľ.o.
adľesa: Politických vězňů 15, l 10 00 Praha l

zastoupená: Ing. Petľem Zaora|em a Janem Maľšíkem
jednateli s.r.o.

(dále jen zhotovitel)

druh oľganizacę: společnost s ľučením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedenétn Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 24646

49622897

c249622897

Unĺveľzĺta Kaľlova - Fakulta socĺálních věd
adľesa: Smetanovo nábÍ.995l6, 110 0l Praha l

zastoupená: prof. RNDr. Janem Ámosem Víškem, CSc
děkanem fakulty

(dálejen objednaÍel)

PRÁ}ĺA s. ľ. o.

druh organizace:

IČo:

DIČ:

bankovní spojení

veřejná vysoká škola

002t6208

c2002t6208

IČo:

DIČ:

bankovní spojení:

a



ZO
PRAľIA s. r. o

Nové znění č1. 3

cl. 3

Ceny a fakturace

1. Cenazaposkytnutí právauŽívat sít'ovou verzi pľogľamového vybavení dle č1. 1je
stanovena dohodou ve výši:

exnt

program PC účetnictví JASU
program závazky
progľam poliledávky
program banka
program pokladna
progľam evidence majetku
program pŤikazy k úliľadě

pľo 3 PC
pľo 4 PC
pľo 3 PC
pľo 3 PC
pľo 3 PC
pro I PC
pľo 3 PC

cena bez DPH
16 660,- Kč
7 220'-Kč,
6 460,- Kč
6 460,-Kč'
6 460,- Kč,
4 940,-Kč,
1 360'- Kč

celkem bez DPH 49 560'- Kč

2' CęnazaúdrŽbu a aktua|izaci činí ľočně 17 Yo ze zák\adni ceny bez DPH uvedené v čl. 3,

odst. 1. K takto určené ceně se připočítává DPH podle sazby stanovené zákonem o DPH
v platném zněni. Náklady na materiál (CD apod.) budou účtovány podle jejich skutečné

vyše.

3. Úhľada bude pľoveđena na zák|adé faktury - daňového dokladu, zaslaného zhotovitelem po

přeĺiání pľogl?lllového vybavení dle čl. i. ÚđľŽ'Üa a akruaiizaĺ.:e včetně nákiađů na mateľiál

se budou fakturovat vŽdy k l. pľacovnímu dni pľosince za celý béžný kalendářní ľok.

Ktomuto dni se taképovaŽujezauskutečněné dílčí zdanitelné plnění dle $ 21 odst. 10

zźÄ<ona č,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdíl v ceně za poskýnutí práva užívatpľogramové vybavení proti smlouvě o dílo a

dodatkům č,.I a2,tj.760,- Kč bez DPH, 904'50 Kč včetně 19 %DPH bude uhľazen na základě

faktury - daňového clokladu zaslaného zhotovitelem.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnęm jeho podpisu oběma stľanami.

1 6. 1 0. 2007 ł/,.,r.:,..fu!.r'..Datum:

Zazhotovitele

Datum

Za obiednately



PRÁI{A e. r. o.

mezl

vlíszo Pľaha s.r.o.
adľesa: Politickýchvězňů 15, 110 00 Pľaha 1

zastoupená:

druh oľganjzacę:

lČo:

DIČ:

bankovní spojení:

Unĺverzita Kaľlova v Praze- Fakulta socĺálních věd
adresa: Smetanovo ĺábÍeží995l6,110 01 Praha 1

zastoupená: Prof. RNDr. Janem Ámosem Víškem, CSc.
děkanem fakulty

druh organizace:

(dálejen objednatel)

veřejná vysoká škola

DODATEK Č.4KE SMLoUVĚ o DÍLo
evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 156198

Ing. Petrem Zaoralem a Janem Maľšíkem
jednateli s.r.o.

(dále jen zhotovitel)

společnost s ručením omezeným
zapsanáv obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem vPraze,
ođdíl C, vložka24646

49622897

c249622897

a

lČo:
DIČ:

0021,6208
c2002r6208

bankovníspojení: ffi



TJZ
SI

PRAIIA s. n o.

Nové znění čl. 3 bodu 3

:. Úhrada bude provedena na zák\adě faktury - daňového dokladu, zaslaného zhotovitelem po

předání předńětu smlouvy đle č1. LĺJdrŽbaaaktua\izace se budou fakturovat ve dvou

5t.;ny.ľ' .p!átkáchk poslednímu pľacovnímu dni měsíce června a prvnímu pracovnímu dni

měsíce pľósince každého roku. Náklady na materíál za ce|ý běžný kalendďní rok se buđou

fakturovat k pľvnímu pracovnímu dni měsíce prosince každého ľoku. K uvedeným datům se

také považujä za uskutečněné điIčí zđanitelné plnění đle $ 21 odst' 10 zźlkona č,. Ż3512004

Sb., o dani zpÍiđarléhođnoty, ve znění pozđějších předpisů'

Dodatekje vyhotoven ve dvou exemplářích,każdásmluvní strana obđľŽí jeden exemplář.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma stľanami.

ű e- ľułí3 0. 05, 2008

Datum: Datum:

Za objeđnate)*Zazhotovitelę: '



ŰZo
|'ĺrrlra Ś. r' o.

DODATEK č. 5 KE SMLoUVE o DILo
evidované u Zhotovĺtele pod číslem jednacím 156/98

Tento dodatek uzavírají na základě s 536 a násl. zákona č.. 5I3/1991 Sb., obchodní zákonik,
ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Zhotovitel MÚzo Pľaha s.ľ.o.

Sídlo Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

Zastoupený Inq' Petrem Mackem a Janem Maršíkem, ĺednateli s'r.o
Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze oddíĺ C, vložka 24646
IC 49622897
DIC c249622897
Bankovní soojení

a

Objednatel

Sídlo Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Zastoupený PhDr' Jakubem Končelíkem, Ph'D, děkanem fakulty
Druh orqanizace Veřejná vvsoká škola
IC 00216208
DIC c200276208
Bankovní spoĺení



ZO
l'r!h{ s. Ĺ o-

V souvislosti s přecho dem z PC účetnictví JASU na Ekonomický Informační Systém JASU@ cS
znějí nově články smlouvy takto:

čl. ĺ
Předmět Smlouvy

1'1 Předmětem této Smlouvy je:
. Právo objednatele užívat program PC účetnictví JASU@ pro minulá účetní období

v rozsahu dle této smlouvy o díio ve znění Dodatků č.. t až ą'
. Závazek Zhotovitele k dodání upgrade výše uvedeného programu na verzi EiS JASU@

CS Enterprise v rozsahu agend ułedeném v odstavci 3.1. Součástí upgrade je dodání
ĺnstalačních médií, poskytnutí licence a základní proškolení.

. 7áruční podpora 'všta'l EIS JÁSU@- CS, jejíž podmínky jsou uvedenY v Č'l, 5'.

. Servisní'podpo'a systému EIS JASU@ CS, jejíž podmínky jsou uvedeny.v Cl' 6.

. Další rozvoj systému EIS JASU@ CS, jehož podmínky jsou uvedeny v Cl' 7.

čl. z
čas a místo plnění

2.I 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 objednatele.

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. s
Postup realizace, ľozsah a cena dodávky EIs JASU@ cs

3.1 Níže je uveden seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence, dále pak počty

uživatelů v jednotlivých modulech.

klient
Počet uživate!ů

Podvoiné účetnictvĺ 4
5

Po 4

Banka 4

Pokladna 4
4

Evidence majetku

éfu
50

n 50

2



Úzo
Prłha s. l' ('.

3.2

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

3.3 Etapa 2 - Dodávka instalačních médĺís EIS JASU@ cs:
Tato etapa je považována za ukončenou v okamžiku , kdy Zhotovitel předá instalační
média nebo instalační balíček systému EIs JASU@ cs v dohodnutém formátu přes
distribuční systém Zhotovitele' o předání instalace vypracuje Zhotovitel Předávací
protokol, který bude přílohou faktury.

3'4 Etapa 3 _ Nastavení přístupových práv, naplněníčíselníků rĺs JASU@ cS:
Pracovníci Zhotovĺtele prove^dou nastavení základních přístupových práv, napĺnění
základních číselníků EIS JASU@ cS. o provedení nastavení práv a'naplněni číselníků' bude
vypracováno Potvrzení o vykonané práci.

3'5 Etapa 4 _ Převod dat z programu podvojného účetnictví JASU@ a ostatních agend JA5U@
do EIS JASU@ CS:

Převod dat účetního roku 2077 všech modulů mimo modulu Evidence majetku ze
stávajícího projektu PC účetnictví JASU@ do systému EIS JASU@ CS provede oĎjednatel
pomocí dodaného integrovaného nástroje pro mĺgraci dat, který je součástí rlś :Rsu@cs. Zhotovitel na žádost objednatele před vĺastním převodem zajistí konzistenci
dodaných dat. Převod dat modulu Evidence majetku provede Zhotovitel a o převodu
vypracuje Potvrzení o vykonané práci.

3.6 Etapa s - Školení pracovníků objednatele:

Jedná se o základní školení určených pracovníků objednatele - běžných uživatelů rls
JASU@ CS v rozsahu max. 24 hodin v prostorách ob;ědnatele. školení budou provedena
na verzi EIs JASU@ CS, která bude k datu škoiení nainstalována na výpočetních
prostředcích objednatele, místem školení bude Praha.

Harmonogram nasazení a přizpůsobení systému EIs JASU@ CS požadavkům objednatele
a cena za dodávku EIS JASU@ CS jsou uvedeny v následující tabulce.

J

Etapa označení Termín
íne1déle do)

Výstup
etapv

Základní cena
bez DPH (Kč)

Prodejní cena
bez DPH ŕKč)

20o/o DPH
(Kč)

Prodejnĺ cena
s DPH rKč)

1 Podpis Smlouvv 22.7.201.I
2 DodáVka instalačních médií s

EIs JAsu@ cs
25.7.201.1. Předávací

orotokol
240 384,OO I20 192,00 24 038,40 744 230,40

z toho: tlustý klient Ĺ2o 072.oo 60 036.00 Ĺ2 007,20 12 043.20
z toho: tenký klient 120 3I2,OO 60 156,00 72 03r.20 72 187,20

3. Instalace a zprovoznění dodané
Verze Eis:łsu@ cs s podporou
Zhotovitele - tlustý i tenký
klient. NastaVení přístupových
práv, naplnění čĺselníků EIS
Jnsuo cs s podporou
Zhotovltele a testovací migrace
dat.

29.7 .2011 Potvrzení o
vykonané

práci

0,00 0,00 0/00

4. Finální převod stávajících dat
z programu Pc účetnictví JASU
dO EIS JASUO CS

1.8.201r. Potvrzení o
vykonané

práci

0,00 0,00 0,00

5 skolenĺ pracovníkÜ objednatele
(celkem max. 24 hodin školení),
místem školení bude sídlo
Obiednatele.

1.8.2011. Prezenční
listina

0,00 0,00 0,00

6. fun na ity
PopisEIs JASU@ CS dle analýzy,,

požadovaných změn v EIS''
v rozsahu

1.8.2011 Předávací
protokol

0,00 0,00 0,00

7.a rutinn provozu EIS
klient

1,8.2011 Akceptační
Drotokol

7.b Zahájení rutlnního provozu EIs
JRsu@ cs - tenký kllent

dle VýzVy
Objednatele,

neJdříve
Ĺ.L.2o12

Akceptační
protokol

Celkem 24O 384,OO 12o Ĺ9z,oo 24 O38AO 144 23O,4O



3.7

3.8

3.9

4.r

4.2

4.3

5.2

ttzO
}Ťłltł s. r. o. .cz

Pro každé školení bude vypracována Prezenční ĺistina'
Etapa 6 _ Provedení úprav funkcionaĺity EIS dle analýzy ,,Popis požadovaných změn
v EIS":

Na základě poznatků .z analýzy bude upraven systém EIS JASU@ cs' Na předání
aktualizovaných instalačních médií bude vystaven Předávací protokol.

Etapa 7 'a _ Zahájení rutinního provozu EIs JAsU@ CS - tlustý kĺient:
Ke dni zahájení rutinního provozu bude vystaven Akceptační protokol.
Etapa 7.b - Zahájení rutinního provozu EIs JASU@ CS _ tenký klĺent:
Termín požadavku .na spuštění tenkého klienta do rutinního provozu oznámí objednatel
Zhotovitelĺ nejméně 10 pracovních dní předem. Ke dni zahájlení rutinního provożu bude
vystaven Akceptační protokol.

Dokumenoľj'í, JAsU@ cs
V rámci dodávky EIs JASU@ CS bude předána následujícídokumentace:. Elektronická nápověda,
. Provoznídokumentace,
. ostatní dokumentace dle Smlouvy.
Dokumentaci předá Zhotovitel objednatelĺ v českém jazyce v elektronické podobě.
Elektronícká nápověda bude součástí dodaného systému EIS JASU@ CS a bude též
předána objednateli ve formátu cHM (standard-ní formát help souborů systému
Windows). Elektronická nápověda je aktualizována s každou novou verzí EIS JASU@ cs.
Nápovědu lze vytisknout a získat tak tištěnou Uživatelskou příručku.
Provozní dokumentace se bude skládat z následujících částí:. instalační příručka systému EIs JAsU@ CS, jejíž součástí bude především

zdokumentování provozních parametrů EIS JASU@ CS jako např.:
' doporučené nastavení operačního systému,
' doporučené nastavení parametrů databáze a aplikačních serverů,
' popĺs ĺnstalace dalších aplikací vytvořených v rámci EIs JASU@ cS,

příručka správce a administrátora EIs JASU@ CS, která bude obsahovat popis
všech kroků prováděných správcem při admĺnistracía správě EIS JASU@ cs.

5.1

čl. s
Záruční podpora systému EIs JASU@ cs

Zhotovĺtel poskytuje záruční podporu na provozování EIS JASU@ CS v délce trvání 24
měsícĺj ode dne zahájení rutinního provozu dle odstavce 3.2.
Záručn.í podpora se vztahuje pouze na odstraňování závad v systému EIS JASU@ cS'
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 Hlášení závad se provádí zápisem do aplikace objednatele HelpDesk umístěné na
adrese 

- 

Ve výjimečných případech (např. při nedostupnosti
HelpDesk) lze hlásĺt závadu na e_mail užĺvateĺské podporyG
Hláše-ní .záv9dy je přĺjato v okamžiku, kdy objednatel obdrží zpět e-mail potvrzující
doručení hlášení závady do HelpDesk. Pokud objednatel neobdrží toto potvrzení, paŕ3e
objednatel povinen doručit hlášení chyby na uvedený e-maĺl Zhotovitele.

5.4

4



ŰZo
PÍl|h8 9. ľ. r'.

čl. s
Seľvisní podpoľa systému EIs JASU@ cs

6.L

6.Ż

6.3

Servisní podpora systému EIS JASU@ CS obsahuje:
. servisní podporu v záruční době,
. servisní podporu po skončení zárućní doby.

Rozsah služeb poskytovaných v rámci servisní podpory provozu EiS JASU@ cS:
Servisní podpora zahrnuje následující sluŽby:
. odstraňování zjištěných závad i po ukončení zárućní doby,
. aktualizu." .y'ieň' Ĺlś JASU@ CS, které budou obsahovat nové nebo upraYené

iu"Ĺó" á"plnena ńŕi-vylepsóvanĺ rlś:nśu@CS. Na aktualizaci systému EIs JASU@ cs
bude obiednatel upozorněn, její použití záleží na uvážení objednatele,

. aktualizaci EIS JÄśUďćí jlá-älátno legislativy. Na distribući nové Verze EIs JASU@

CS, která obsahuje aktualizaci legislativý, bude oĘednatel upozorněn,
. objednatel obdrží ĺnstalaci nové verze'EIS JASU@ CS nejpozd.ěji..3..pracovní dny od

uyáánĺ aktualizace, obvykle je EIS JASU@CS aktualizován 1x měsíčně,
. sŕandardní telefonilkou'služ-bu Hot-Line, která bude dostupná v pracovní dny od 7:00

G-
. ńepřetržitý přístrĘ pracovníků objednatele do aplikace HelpDesk Zhotoviteĺe.

-oZpusoo a rychĺost odezvy Zhotovitele na nahlášené závady

Možné způsoby vyřešení problému nebo závady:
. vyřešeńí problémů ŕ spokojenosti zákazníka. Dodání nové verze EIS, v které je

problém již odstraněn.
. Informování uživátele o tom, že identifikovaný problém není způsoben-systémem EIS

jÁśuó CS a tudíž jeho řešení není v kompetencĺ společnosti MUZO. Praha, j.r.o.
Vtakovém prĺpäJe'Jul'uzo-pi"l'.1u i.'.o. oniednateli sdělí předpokládané důvody
problému.

Zhotovitel se zavazujé v śouladu s výše uvedenými Rravidlv vyřešit uplatněnou

reklamaci objednatele nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění.

6.4

6.5

Kategorie s závady Zpüsob a ľychlost odezvy

c Chyba, která zcela znemožňuje použití funkce, tato
kategorie chyby je obvykle doprovázená výpisem
systěmového chýbovéllo hlášení (např' neúspěšné
připojení k databázi). Se systémem nelze pracovat bez
odstranění chvbv.

Zhotovitel zahájí řešení problému
nejpozději následující pracovní den
po ohlášení problému.

B Nedostatek, kteý umožňuje použití funkce za jistých
podmínek, např. při akceptovatelné změně p-racovního
postupu. (napr. rraĺ<e zadávací pole, širší přístupová
práva'uživatele - než bylo požadováno, chybějící
vyhledávací funkce dle nějakého konkrétního parametru
nad kou

Zhotovitel zahájí řešení problému 
^

nejpozději do třech pracovních dnü
po ohlášení problému. Den
ohlášení se nepočítá'

A Nedostatek funkce, kteý nebrání nijak jejímu využití, s
funkcí lze pracovat bez funkčního omezení (např. překlep
v titulku fórmuláře, jiné pořadí sloupců ve formuláři, jiné'
pořadí sloupců v tiskové'sestavě, jiné počáteční setřídění
záznamů apod.)

Zhotovitel zahájí řešení problému
nejpozději do deseti pracovních
dnů po ohlášení problému. Den
ohlášení se nepočítá.

5
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7.t

7.2

8.7.2

8.1

8.1.1

čl. z
Další rozvoj systému rls:łsu@ cs

Zhotovitel se zavazuje nad rámec servisní podpory rozšiřovat anebo optimalizovat
funkce systému EIs JASU@ CS dle následných smluv a objednávek objednatele.

Proces zadání požadavku objednatele na další rozvoj EIS JASU@ CS bude mít tuto
posloupnost, nedohodnou-li se smluvní strany jinak:
l objuonutäl přeoloží Zhotovitelĺ písemný poŁadavek na změnu (je míněno rozšíření

anebo optĺmalizace funkcí systému EIS JASU'g cS),
. Zhotovitel provede základnĺ analýzu tohoto poŽadavku, jejímž výsledkem bude

zejména určení etap, termínů realizace a ceny daného požadavku
. pokud objednatel 

'písemně 
akceptuje a objedná realizacĺ daného požadavku, Päk

Zhotovitel zahájí práce na realizaci daného požadavku.

Platební 
" "5,1oiu 

podmínky

Platební podmínky za polízeni licence systému EIS JASU@ cS:

Prodejní cena včetně DPH za )oŕízení licänce systéńu EIs JASU@ CS bude fakturována
ke dnl vystavení protoko|u o předání instalačních médií viz odstavec 3.2' K tomuto dni

se povaźu3" za uikutečněné zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty
v platném znění.

Harmonogram v odst. 3.2. se nepovažuje za doklad pro účely $2I, zákona č' 235/2004
Sb., o DPH v platném znění.

Platební podmínky za poskytnutou servisní podporu systému EIs JASU@ cS: l

Roční servisní poplatek činí 18 o/o ZQ základní ceny bez DPH uvedené v odstavci 3.2.

K takto určené'ceně s" připočítává DPH dle sazby stanovené zákonem o DPH v platném

znění.

Pokud bude servĺsní podpora EIS JASU@ CS poskytována jen v části kalendářního roku,
pak bude hrazena jednou fakturou vystavenou k prvnímu pracovnímu dni měsíce

biá.iń.e příslušného roku. Cena bude výpočtena dle počtu měsíců poskytované servisní
podpory jako poměrná část z ceny servisní podpory za celý kalendářní.ro.k. Pokud bude

bostytóväní särvisní podpory zahájeno po 15. dni v měsíci, tento měsíc se do počtu

měsíců poskytování podpory nepočítá.
Pokud bude servisni podpóra provozu EIs JASU@ CS poskytována po.celý kalendářní
rok, pak bude fakturována ve dvou splátkách k poslednímu pracovnímu dni měsíce
června a k prvnímu pracovnímu dni měsíce prosince příslušného roku.
K uvedenýň aatům' se také považuje za uskutečněné dílčí zdanitelné plnění podle

zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění'

Při fakturaci servisní podpory není Zhotovitel povinen prokazovat rozsah provedených
prací na úpravách dodaného systému.

Platební podmínky za další rozvoj systému EIS JASU@ cS:

Ceny za služby provedené nad rámec servisní podpory na základě následných
objednáver se řiaí ceníkem Zhotovitele platným pro příslušný kalendářní rok.

Platby proběhnou v Kč na základě faktur vystavených Zhotovítelem v souladu se zák. č.

sos/ísigt Sb., o účetnictví a zák. č,.235/2oo4^sb., o danĺ z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. t-hůta splatnosti je 2I dnů ode dne doručení faktury objednateli.
il prĺpäaě, že faktura nebudó mít oopbvídající náležitosti ve smyslu platných právních
přäapisů, je objednatel oprávněn zaslat ii ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se

8.2

B,Z,T

8.2.2

8.2.3

8.3

8.3,1

8,4

6
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tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného
doručení doplněného či opraveného dokladu.

9.1

9.2

9.3

10.1

11.1

IT.2

11.3

ĹI.4

Da lší =ar rłłł"ľr otovitele

Zhotovitel se zavazuje, že EIS JASU@ CS je kompatibilní a schopen komunikovat s níže

uvedenými informačnímĺ systémy:
. Kontrolní zpracování finančních a účetních výkazů v ĺvÚzo (Výkaznictví JASU): EIS

jÁSü. ćś' zaĺlsťuje datový výstup Ve struktuře F/JASU, kte-rý 'je vyžadován

systémem cen-tráln-ího zpraćování výkazů v ĺ"1Úzo ,s následným předáním na MF do

CLntrálního systému účetních inforńací státu (CSÚIS) Integrovanéło informačního

'v.te'nu 
státńí pokladny (IISSP) v požadované peri'odicĺtě (min. lx čtvrtletně).

. źpr:urorání finančnícn á ůľetnĺcn výrazů na'MF (csÚIs IISSP): EIS JASU@ CS bude

pôskytovat datové ĺ listinné výstupy účetních a .finančních výkazů dle vyhlášek č.
'44g/2oog sb., č. 411/2oog Sb., die vyhlášky č. 313/2oo9 Sb. vč. Technického

manuálu a ostatních souvisejících vyhlášek a předpisü MF'

Veškerá komunikace v rámci všech projektů souvisejících s provozem systému EIs

JASU@ CS bude probíhat v českém jazyce.

Zhotovitel se zavazuje zajistit úpravy systému EIS JA5U@ cS nutné pro budoucí

komunikaci se systé'v aálsĺ.l"' áoaaűatótů. Úpravy systému EIS JASU@ CS budou

i;ś;;' ná základě aoaättu k této smlouvě nebo objednávky, které. bude předcházet

nuuĺaĹu s upřesněnou cenou za dopracování rozhraní a termínem dodání'

cl. 10
Da lší záv azky obj ed natele

objednatel zajĺstí spolupráci dodavatelů informačních systémů třetích stran při případ.né

realizaci komunikaće mezi informačním systémem třetí strany a EIS JASU@ CS. Práce

budou provedeny v rámci rozvoje systému dle Cl. 7.

cl. 11
Sankce

V případě nedodržení termínů uvedených v Harmonogramu nasazení v odstavci 3.2

snioůuv způsobeného Zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve

výši 0,í o/o rr"ny dílčího plnění rls-:łsÚo CS (části..předmětu Smlouvy akceptované

o'bjednatelem a uvedené do rutĺnního provozu), s nímž je Zhotovitel v prodlení, a to za

každÝ i započatý den prodlení.

objednatel zaplatí Zhotoviteli při prodlení s placením faktury urok z prodlení ve výši

o,i o/o z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě nedodržení pravidel záruč'ní a servisní podpory systému EIS JASU@ CS podle

čl. oT ći' z 
'pů.obeném 

Zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu

ve výšĺ o,! o/o zceny dílčího plnění, a tďza káždÝ i započatý den nedodržení uvedených
pravidel,

Uplatněním smluvních pokut není dotčen ani omezen nárok obou stran na náhradu

vzniklých škod.

7
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cl. L2
Ukončení sm!uvního vztahu

I2.I Smluvní vztah vypĺývající ze Smĺouvy lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran,
výpovědí čĺ odstoupením od Smlouvy

t2.2 Smlouvu může kterákoli smluvní strana ukončit písemnou výpovědí s 3 měsíční
výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci
doručení písemné výpovědi druhé smĺuvní straně.

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

I2.4 Chce-lĺ některá ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit z důvodů vyplývajících
ze Smlouvy nebo ze zákona, je povinna svůi úmysl odstoupit písemně oznámit straně
druhé se stanovením náhradní lhůty v délce 30 dnů k odstranění závadného stavu.
Po marném uplynutí náhradní lnůty může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy. Další
podmínky odstoupení se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

I2'5 odstoupí-li některá ze smluvních stran, je zhotovitel povinen:

o Provést soupis všech prací provedených do dne zániku závazku a jejich hodnotu
vyčíslit obdobným způsobem, jakým byl proveden výpočet ceny díla.

. Zpracovat a objednatelĺ doručit do 30-ti dnů ode dne zániku závazku konečné
vyúčtování.

čl. rg
Závěrečná ujednání

13.1 Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se
ŕidí ve smyslu 5 262 obchodního zákoníku příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku, příslušnými ustanoveními zákona č. t21/2000 Sb., autorský zákon
a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

73.2 Pro všechna jednání smluvních stran o odborných a technických nálež|tostech předmětu
plněníjsou určeni tito odpovědní pracovnícĺ:

za objednatele: - Ifret.:Gl'e-mait:E
za Zhotovitele:

vevěcechsmluvních -

-

mail
ve věcech věcných - Jan Maršík, jednatel M UZO P a

tel.:ltl;e-maiĺ:-
Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je Příloha č' 1 - ,, Specifikace systému EIS JASU@ cs"
Smluvní strany se budou snažit řešit veškeré spory, které by případně vyvstaly ze
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, smírnou cestou' Pokud by se strany nemohly ve věci
dohodnout, budou veškeré spory případně vzniklé ze Smlouvy nebo v její souvislosti
řešeny příslušným soudem.

Doplňky a změny Smlouvy musí být prováděny písemně, formou číslovaného dodatku
ke Smlouvě podepsaného oběma stranami.

Dodatek je vyhotoven Ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden
exemplář.

13.3

73.4

13.5

13.6

8



13,7 Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou

ŰZo
ľŕĺh' s. n Ü.

V Praze:

Za Zhotovĺtele:

v praze: 1a F
Za Objednatele:

7rsl\



DoDATEK č. 6 KE SMLoUVĚ o pÍlo
evidované u Zhotovitele pod číslem jednacím 156/98

Tento dodatek uzavíra'jí na základě 5 536 a násl' zákona č. 5t3/Igg1 sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

/łp Ýf rť ŻL/Tć<? v//ĺ -! ? k r/Lł' ?

íJZo
l'raha ś. ĺ o'

Zhotovitel s.l.,o.

Sídlo Polĺtĺ vezn 15 110 00 Praha 1
Zastoupený I . Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem nateli s.r.o.
Druh organizace spo st s ru cen I m omeze nym za psa na obchod n I m rejstříku

ved ene m Městs m soudem Praze od d 'ń ložka 24646
IC 49622897
DIC c249622897
Bankovní spoiení

a

Objednatel v

Sídlo Smetanovo nábŕeží 6 110 01 Praha I
Zastoupený PhDr. Jakubem Ko m Ph.D děkanem faku
Druh orqanizace Veřejná vysoká škola
IC 00216208
DIC czo021620B
Bankovní spoĺení
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Změna čI. s, odst. 3,7 a 3.2 - tiprava počtu licencí tenkého klienta

čl. s
Postup ľealizace, rozsah a cena dodávky EIs JAsu@ cs

3.1 Níže je^uveden seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence, dále pak počty
uživatelů v jednotlivých moduĺech.

Tlusý klient
Modul Počet uživatelů
Pod 4
Żava 5
Pohledávky 4
Banka 4
Pokladna 4
Pŕíkazv k úhradě 4
Evidence majetku 2

Modu! (vybľané funkce) Počet uživatelü
Podvojné účetnictví (tiskové sestavy) 10

Vazky (náh|ed + schvalování) 10

3.2 Harmonogram nasazení a přizpůsobení systému EIs JASU@ CS požadavkům objednatele
a cena za dodávku EIS JASU@ CS jsou uvedeny v následujícítabulce.

Etapa označení Termín
(neldéle do)

Výstup
etaov

Żákladni
bez DPH

cena
íKč)

Prodejní cena
bez DPH íKč)

20olo DPH
íKč)

Prodejní cel
s DpH íKč

I Podpis SmlouvV 22.7.2oIĹ
2 Dodávka instalačnĺch médií s

EIs JAsu@ cs
15Ĺ 264|0o 91 228,00 18 245,60 Ĺ09 473,60

z toho: tlustý klient 25.7.20IL Předávací
Drotrkol L20 072,OO 60 036.00 Ĺ2 oo7 '2o 72 043.20

z toho: tenký klient dle výzvy
obĺednatele

PředáVací
protokol 37 792.OO 31 192.00 6 234.40 37 430,40

J

Instalace a zprovoznění dodané
Verze EIs JĺsU@ cs s podporou
zhotovltele - tlustý l tenký
klient. NastaVení přístupových
práv, naplnění číselnírů as
JASU@ cS s podporou
zhotovitele a testovací migrace
dat.

29.7 '2oIĹ PotVrzení o
vykonané

práci

0,00 0,00 0,00

4. Finální převod stávajících dat
z programu PC účetnictví JASU
dO EIS JASU@ CS

1.8.2011 PotVrzenĺ o
vykonané

prácl

0,00 0,00 0,00

5 Skolení pracovníkü objednatele
(celkem max. 24 hodin školení),
místem školení bude sídlo
Obiednatele.

1.8.2011 Prezenční
llstina

0,00 0,00 0.00

6. Provedení ÚpraV funkcionaIity
EIS JASU@ cs dle analýzy ,,Popis
požadovaných změn v EIS''
v rozsahu max. 20 hodin.

1.8.2011 Předávací
protokol

0,00 0,00 0,00

7.a Zahájení rutinního provozu EIS
JASU@ cs - tlustý klienť

1.8.2011 AkceptačnÍ
orotokol

7.b zaháJení rutlnnĺho provozu EIs
]AsU@ cs - tenký klient

dle výzvy
Objednatele,

neJdříve
r.L.2072

Akceptační
protokol

celkem Ĺ5L 264,00 91 228,00 1"8 245,60 L09 473,60

2
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Dodatek je vyhotoven Ve dvou exemplářích, každá smluvnístrana obdrŽí jeden exemplář

Tento dodatek vstupuje v pĺatnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami

V Praze: Jz . ło-ał łg- V Praze: łł"ĺr" /o łÁ,

Za Zhotovĺtele: Za obje{nateĘ

J
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DoDATEK č. 7 KE SMLOUVE o DILo
evidované u Zhotovitele pod číslem jednacím 156/98

Tento dodatek uzavírají na základě s 536 a násl. zákona č. 513/1991 sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Zhotovitel MUZO Praha s.r.o.

Sídĺo Politick vezn 15 110 00 Praha 1

Zastoupený Petrem Zaoralem a Janem Ma ršíkem ednateli s.r.o.
Druh organizace spo ecnost s rucen I m omezenym I za psana obch od n I m rejstříku

vede nem M m soudem Praze odd íl c vl ožka2464 6

IC 49622897
DIC c249622897
Bankovní spoiení

a

Objednatel Univeľzita Kaľlova v Pľaze Fakulta sociálních věd

Sídlo Smetanovo nábŕeźí 6 110 01 Praha 1

Zastoupený Ph D r Ja ku bem Konce íkem Ph D deka n em fa ku

Druh orqanizace V a ká škola
IC 00216208
DIC czja21620B
Bankovní spoiení
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Změna článku 3, odst. 3,7 - rozsah Licence

3'1 Níže je uveden seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence, dáĺe pak počty

uživateĺů v jednotlivých modulech.

Nový odstavec 3,7,7 v článku 3

3.1.1 Celková cena Licence EIS JASU@ cs
Licence EIS JASU@ CS verze Enterprise Základní cena

íKč bez DPH)
Prodejní cena
íKč bez DPH)

č'7 14 840,00 14 840,00
Celková cena Licence EIs -]AsU@ cs 166 104.00 106 068,00

Změna článku 8, odst, 8,7'7

B.1.1 Prodejní cena včetně DPH za poŕízení Licence systému Eis JASU@ CS bude fakturována
ke dnl vystavení protokolu o předání instalačních médií viz odstavec 3.2' Prodejní cena
za upravený rozsah Licence (používané moduly a počty uživatelů jednotlivých modulů)
bude fakturována ke dnĺ přeđání aktualizovaných licenčních souborÜ. K těmto dnÜm se
považuje za uskutečněné zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty
v platném znění.

Změna článku 8, odst. 8,2.7

B.2.I Roční servisní poplatek činí 18 o/o z celkové základní ceny Licence bez DPH uvedené
v odstavci 3.1.i. k tarto určené ceně se připočítává DPH dle sazby stanovené zákonem
o DPH v platném znění.

Rozdíl v ceně za poskytnutí práva užívat programové vybavení proti smlouvě o dílo a dodatku
č. 1 - 6 tj. 14 B4o,- xč uez oeu, v 956,- Kđvčetně 2L o/o DPH bude uhrazen na základě
faktury --daňového dokladu zasianého zhotovitelem po podepsání tohoto dodatku oběma
smluvními stranami.

2

ient
Počet uživatelů

5né účetnictví
6závazkv
5
5Ba
6
4hraděk

Evidence m 2

P
1n

funkce
ictví

10Závazkv (náhled + schvaĺování)



íszo
l'ľaha s. n o.

Dodatek je vyhotoven Ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží jeden exemplář

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami'

V Praze: 40.(, LĹ13 V Prazel /ť. 6, J.o ĺl

Za Zhotovitele: Za objeQnatele:ĺa

J



ŰZo
ľrüh! s. ľ. o'

,
DoDATEK č. B KE SMLoUVE o DILo

evidované u Zhotovitele pod číslem jednacím 156/98

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením $
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

2586 a násl. zákon a č. B9/20I2 sb',
, tyto smluvní strany:

Zhotovitel M Úżó pralra s.r.o.

Sídlo ů 15, t1o 00 Praha 1Politických vězň
Zastoupený Inq. Petrem Zaoralem a Janem Maršíkem, jed nateli s.r.o.
Druh organizace společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze oddíĺ C, vložka 24646
IC 49622897
DIC c249622897
Bankovní spoiení

a

Objednate! Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd

Sídlo Smetanovo nábŕeží 6, 110 01 Praha 1

Zastoupený PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D, děkanem fakulty
Druh orqanizace Veřeiná vvsoká škola
IC 00216208
DIC czoo21620B
Bankovní spoĺení

{r7



Űzo
l'ľnha s. ľ. o.

Změna čIánku 3, odstavec 3,7 - rozsah LÍcence

3.1 Níže je uveden seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence, dále pak počty
uživatelů v jednotlivých modulech.

Tlustý kl ient
u u

Podvojné účetnictví 5

7ávazkv 6

Pohledávkv 6

Banka 5

Poklad 6
4
2

Modul,(vvbľané funkčé) u
ítiskové sestavv) 10

závazkv (náhled + schvalování) 10

Změna čIánku 3, odstavec 3,7.7 - celková cena

3.1.1 Celková cena Licence EiS JASU@ cS

-Forava dle dodatku č. B r 976,00 L 976,00
Celková cena Licence EIs JASU@ cs 168 080,00 108 044,00

Dodatek je vyhotoven Ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrźí jeden exemplář.

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Rozdíl v ceně za poskytnutí práya Uží\iát programové vybavení proti smlouvě o dílo a dodatku
č'. t - 7 tj. 1976,- Kč bez DPH, 2 391,- Kč včetně 2I o/o DPH bude uhrazen na základě faktury
- daňového dokladu zaslaného zhotovitelem po podepsání tohoto dodatku oběma smluvními
stranami.

V Praze 19.10.2015

Za Zhotovitele: Za obje{nateĺr1



ÚZO
Í'rĺll:r 6. r. o.

DODATEK Č' 9 KE SMLOUVE O DILO

evidova né u Zhotovĺtele pod číslem jednacím 156/98

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpi

2586 a násl. zákona ć. B9/2o12 sb',
, tyto smluvní strany:

5
o

SU

Sídĺo Politických vězň 15, 110 00 Praha 1

Zastoupený I Petre m Ld o ra em a Ja ne m M a ršíkem nateli s.r.o.

Druh organizace spo ečnost s ručením omezeným, zapsaná v obcho d n I m rej stříku
VE denem Městs m sou dem P raze odd 'll c vl oźka24 646

IC 49622897
DIC c249622897
Bankovní spojení

a

Smetanovo nábŕeží 6 110 01 Praha 1
fa kud kae emnDPhbeu Kom cen I ek mrD J ka

Sídlo
Zastoupený

ká školanaVDruh organizace
00216208IC
c200216208DIC

Bankovní spojení



{:zcł
l,ř3hn _c. r. o.

Změna čIánku 3, odstavec 3,7 - navýšení poč-tu.užÍvatelů v modulech: Podvojné

Z'íet:nĺctví, Závazky, Pohledávky, Ba nka, Pokladna

3.1 Níže je uveden Seznam modulů, ke kterým je poskytnuta Licence' dále pak počty

uživatelů v jednotlivých modulech'

Změna čIánku 3, odstavec 3,7'7 - celková cena

3.1.1 Celková cena Lice nce EiS JASU@ CS

Dodatek je vyhotoven Ve dvou exemplářích, kaźdá smluvní strana obdrží jeden exemplář'

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvnĺmi stranami'

Rozdíl v ceně za poskytnutí práva užívat programové vybavení proti smlouvě o dílo a dodatku

č. 1 - B tj. 12 864,- Kč bez DPH, 1í;äi'] ŕr ui"tnt 2L o/o DPH bude uhrazen na základě

faktury - daňovéhJ a"Ĺ"J" zaslänéno zńotovitelem po podepsání tohoto dodatku oběma

smluvními stranami.

v Praze t!".q K016

Za Zhotovitele:

V Praze |ľ q. !'o|ú

zaon3{ĺ@

neu
LA 7

6
7

úhradě

neu 10
led +

4

12 864,00t2 864,00
120 908,0!_r B0 944.00_EIS Jcena


