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SMLOUVA O DÍLO
evidovaná u zhotovitele pod číslem jednacím 1085/10

Tuto smlouvu uzavírají na základě § 536 a násl. zákona č. 5 13/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

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

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

zastoupená: Ing. Petrem Zaoralem a Květou Kotovou
jednateli s.r.o.

(dále jen zhotovitel)

IČO: 49622897
DIČ: CZ49622897

bankovní spojeni:

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem: U Nemocnice l, 690 74 Břeclav

zastoupená: MUDr. Jankou Bambasovou
ředitelem

(dále jen objednatel)

IČO: 00390780
DIČ: CZ00390780

bankovní spojení:

ČI. l
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je údržba a aktualizace software PC výkaznictví jASU® verze
STANDARD. Údržba spočívá v opravě a optimalizaci jednotlivých fůnkcí software,
aktualizací se rozumí úprava software dle nově vydávaných právních předpisů a směrnic.

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

*) JASU (Jedno/ný Automatizovaný Sys/ém Úče/nicNl) je registrovaná ochranná zncimka programových produktů MÚZO Praha

ČI. 2
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Cena a fakturace

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

cena bez DPH
DPH 20 %
celková cena (včetně DPH)

l 060,- Kč
212,- Kč

l 272,- Kč

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

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

ČI. 3
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Doplňky a změny musí být prováděny písemně, formou dodatku k této smlouvě.

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

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

5. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod čÍslem jednacím 1085/10

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

Zhotovitel MŮZO Praha s.r.o.

SÍdlo politických vězňů 15, 110 00 Praha 1
"""Zastoupený Ing. Petrem Zaoralem a Ing. Petrem Mackem, ,jednateli s.r.o.

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

IČ 49622897
DIČ CZ49622897
Bankovní spojen_í_

a

objeď natel Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
zastoupený MUDr. janka Bambasová, MPH

! Druh organizace příspěvková
i IČ 00390780

DIČ ,___ _ CZ003907800
, _Bankovn,1 spojeni
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Změna předmětu smlouvy a ceny za údržbu a aktualizaci software.

ČI, 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je údržba a aktualizace software PC výkaznictví jASU® verze XML.
Údržba spočívá v opravě a optimalizaci jednotlivých funkci software, aktualizaci se rozumí
úprava software dle nově vydávaných právních předpisŮ a směrnic.

ČI. 2
Cena a fakturace

1. Cena za údržbu a aktualizaci software podle ČI. 1 byla sjednána dohodou smluvních stran a
činí za 1 organizaci a za každý započatý kalendářní rok platnosti této smlouvy 1 590,- KČ.

K takto určené ceně se připoČítává DPH podle sazby stanovené zákonem o dani z přidané
hodnoty v platném znění.

Ostatn' ustanoven' smlouvy nejsou t'mto dodatkem dotčena a zůstávaji beze změny
v platnosti.

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

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvnimi stranami.

*) JASU (jednotný Automatizovaný Systém ÚČetnictví) je registrovaná ochranná známka
programových produktŮ MÚZO Praha
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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod ČÍslem jednacím 1085/10

Tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisŮ, tyto smluvní strany'

Zhotovitel MÚZO Praha s.r.o.

Sídlo politických vězňů 15, 110 00 Praha 1
zastoupený Ing. Petrem Zaoralem a janem Maršíkem,
Druh organizace spoleČnost s ručením omezeným, zapsaná

vedeném Městským soudem v Praze oddíl
' IČ""" " 49622897

DIČ CZ49622897
. Ba_nkovnÍ spo,jen1

jednateli s.r.o.
v obchodním rejstříku
C, vložka 24646

a

Objednatel Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
Zastoupený MUDr. jiřím jurníkem, ředitelem
Druh organizace Příspěvková organizace
IČ 00390780
DIČ CZ00390780
Bankovní spojení
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Změna předmětu smlouvy a ceny za údržbu a aktualizaci software.

Nové znění ČI. 1, odst. 1

ČI. 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je údrŽba a aktualizace software evýkaznictví verze STANDARD.
Údržba spočívá v opravě a optimalizaci jednotlivých funkcí software, aktualizací se rozumí
úprava software dle nově vydávaných právních předpisŮ a směrnic.

Nové znění ČI. 2, odst. 1 a odst. 2

ČI. 2
Cena a fakturace

1. Cena za údržbu a aktualizaci software podle ČI. 1 byla sjednána dohodou smluvních stran a
Činí za 1 organizaci, 1 uživatele a za každý započatý kalendářní rok platnosti této smlouvy
1 990,- KČ.

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

2, Úhrada ceny podle ČI. 2 odst. 1 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu,
zaslaného zhotovitelem. V roce 2018 bude fakturace provedena k prvnímu pracovnímu dni
měsíce června. V nás|edujÍcÍch letech pak za každý rok platnosti této smlouvy k prvnímu
pracovnímu dni měsíce března daného roku K těmto dnŮm se také považuje za
uskutečněné dÍ|čÍ zdanitelné plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty, v platném
znění. Splatnost faktur je 14 dnŮ od jejich doručeni objednateli, za den zaplaceni je
považován den odepsání příslušné peněžní Částky z účtu objednatele.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají beze změny
v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrŽí jeden exemplář.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvnÍmi stranami.


