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SMLOUVA o DÍLO

evidovaná u zhotovitele pod číslem

1232/12
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Tuto smlouvu uzavírají na základě š 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

MÚZO Praha s.r.o.

sídlo: Politických vězňů 15, 110 OO Praha l

zastoupená: Ing. Petrem Zaoralem a Ing. Petrem Mackem

jednateli s. r. o.

(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: ČSOB Praha, č. ú.

Národní knihovna

adresa: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Tomášem Bóhmem

generálním ředitelem

(dále jen objednatel)

druh organizace: státní příspěvková organizace

IČ: 00023221

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: KB Praha, č. ú.
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Předmět smlouvy

1. Zhotovitel bude zabezpečovat komplexní zpracování účetních výkazů uvedených níže pod body a),

b), c), d) a e) (dále Výkazů PAP) vterrnínech a rozsahu dle aktuálně platných právních úprav

vyhlášek a pokynů ministerstva financí (dále MF), tj. dle vyhlášky MF č. 449/2009 Sb., o způsobu,

termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů

státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a

rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, vyhlášky MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj ších předpisů, pro některé

vybrané účetní jednotky, vyhlášky MF č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě

vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o

požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních

záznamech), technického manuálu, dalších vyhlášek a pokynů MF a doplňujících požadavků

objednatele. Výkazy PAP pro účely této smlouvy se rozumí:

a) Výkaz CV30: Pomocný analytický přehled dle příl. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., část I. až IX.,

b) Výkaz CV31: Pomocný analytický přehled dle příl. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb..- část X.,

c) Výkaz CV30: Pomocný analytický přehled dle příl. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., část XI.,

d) Výkaz CV31: Pomocný analytický přehled dle příl. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb..- část XII.,

e) Výkaz CV31: Pomocný analytický přehled dle příl. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb..- část XIII.

Komplexní zpracování zahrnuje:
= základní nahrání a tisk Výkazů PAP objednatele,
' vytvoření a předání datových souborů Výkazů PAP objednatele na MF do oblasti CSÚIS

(Centrální Systém Účetních Informací Státu) systému IISSP (Integrovaný Informační Systém

Státní Pokladny),
' náklady na poštovné a spoje.

2. Zhotovitel bude objednateli zabezpečovat opravná zpracování výkazů, opakované tisky výkazů,

konzultace a další nestandardní činnosti při zpracování výkazů

Čl. 2

Rozsah, čas a místo plnění

1. Zpracování výkazů bude probíhat dle termínů stanovených ve vyhláškách, uvedených v čl. 1, odst.

l. Vstupní data výkazů bude objednatel předávat do místa plnění elektronickou poštou

v dohodnutých datových strukturách F/JASU nebo XML. Výstupy, tj. výkazy, ostatní tiskové

sestavy a datově soubory budou standardně odeslány elektronickou poštou ihned po zpracování,

případně (na zvláštní požadavek objednatele) odeslány standardní poštou nejpozději následující

pracovní den po zpracování nebo připraveny k odebrání v místě plnění následující pracovní den po

zpracování od 8:00 hod.

2. Místem plnění je sídlo zhotovitele, ul. Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1.

Čl. 3

Ceny a fakturace

1. Cena za komplexní zpracování výkazů objednatele dle čl. 1, odst. l byla sjednána dohodou

smluvních stran a bude za jeden výkaz a jedno čtvrtletí činit:

cena bez DPH DPH 20 % cena včetně DPH

207,- Kč 41,40 Kč 248,40 Kč
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Sazba DPH je stanovena na základě platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, a bude se měnit na základě novelizace tohoto zákona. Cena bez DPH se bude jedenkrát

ročně zvyšovat o tolik procent, kolik bude činit míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného

indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců minulého kalendářního roku proti průměru 12-ti měsíců

předminulého roku. Zvýšení bude provedeno ihned po oznámení míry inflace ČSÚ.

2. Úhrada za zpracování dle čl. l, odst. 2 bude fakturována dle skutečně vykonaných činností v

cenách uvedených v Ceníku výkaznictví MUZO Praha s.r.o. pro příslušně období (viz příloha).

3. Cenu za zpracování výkazů stanovenou podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu za zpracování

stanovenou podle čl. 3 odst. 2 této smlouvy bude zhotovitel účtovat objednateli čtvrtletně po

ukončení zpracování výkazů. Termíny zpracování jsou stanoveny Ministerstvem financí. Dílčí

zdanitelné plnění dle š 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, se považuje za uskutečněné kdatu předání výkazů na MF. Vyúčtování

(faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných předpisů.

Splatnost vyúčtování je 14 dnů ode dne doručení objednateli.

Čl. 4

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze formou písemného,

oboustrarmě potvrzeného dodatku.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez uvedení důvodu tuto smlouvu vypovědět písemnou

výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet dnem doručení výpovědi druhé

smluvní straně.

Přílohy a dodatky této smlouvy tvoří její nedělitelnou část.

4. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, znichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a

objednatel obdrží tři Stejnopisy.

5. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma

smluvními stranami.

Příloha: Ceník výkaznictví MÚZO Praha s.r.o. pro r. 2012
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Datum:

Za zhotovitele:

MÚZO
komplexní počítačové služby

Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

Za objednatele:
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CENÍKVÝKAZNICTVÍ MÚZO Praha s.r.o.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou platné od 1.1.2012 do vydání dalšího ceníku.

Zpracování výkazů vjednom vykazovaném období:

Základní nahrání jednoho výkazu jedné OSS/PO 200,-

Poznánika: Vykazovazré období může být měsíční, čtvrtletní, roční nebo na vyžádánípodle druhu

výkazu.
Režim:

Nové nahrání Opravy
(režim N) (režim O)

Opakované zpracování — výkaz 0 plnění rozpočtu — rozpočtové úpravy 100,- 80,-
— skutečnost 1oo,— 80,-

— výkaz o nárocích - část I 1oo,— 80,-
— část II 1oo,— 80,-

— rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, ostatní výkazy 100,— 80,-
— sumář za nadřízený orgán (tisk 1x) 300,-
— každý další výtisk výkazů či sumáře 80,-
— každý další tiskový soubor xfýkazů či sumáře po síti Internet 40,-

Transformerce formátu F/A na F 200,-

Ruční záznam dokladů, které nelze opticky snímat, telefonické a faxové opravy
- základní sazba 40,-
— 1 řádek 10,—

Školení ostatní činnosti:

Analytické práce, konzultace a školení u zákazníka 1 500,—/hod.

Analytické práce, konzultace a školení v MÚZO 1 200,—/hod.

Programátorské práce, migrace, kontrola, úprava a oprava dat, instalace programů 1 200,-/hod.

Provozní práce (řešení nestandardních uživatelských zadání, správai číselníků

a certifikátů) 800,—/hod.

Instalace operačního systému 2 o00,—/hod.

Cesta k zákazníkovi 500,-/hod.

Projekt „PC výkaznictví JASUM“

verze Standard
.... ..

základní xrerze pro předávání dat do MÚZO nebo nadřízené organizaci/kapitole
používající program PC rýkaznictví JASU

verze XML
........... .. verze Standard rozšířená o výstup v XML formátu dle specifikace „IISSP/CSÚIS

verze XML+
......... .. verze XML včetně úplné automatizované komunikace s IISSP/CSUIS

V případě hromadného nasazení projektu jsou poskytovány další slevy dle dohody.

ÚZO
Praha s_. r. o.

komplexní počítačové služby

Politických vězňů 15. HO 00 Praha l

') CSÚIS — (Íttntrální syrstóm fičctníczh informací státu, IISSP — Integrovaný" informační systém státní pokladny


