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Dodatek č. 2  

k Licenční smlouvě na poskytnutí softwaru 

uzavřenou dne 7.10.2010 č. 5034/2010 
 

čl. I. 

Smluvní strany: 

Plzeňský kraj 
se sídlem Škroupova 1760/18, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň 

IČO 70890366 

zastoupený Václavem Šlajsem, hejtmanem 

pověřen k podpisu Jiří Struček, náměstek hejtmana pro oblasti školství, sportu a cestovního 

ruchu 

na základě usnesení RPK č. 4338./16 ze dne 25.1.2016 

číslo bankovního účtu  xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň 

 

dále jen „nabyvatel“ 

a 

MÚZO Praha s.r.o. 
se sídlem Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1 

IČO 49622897 

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

jednající Ing. Petrem Zaoralem a Ing. Petrem Mackem, jednateli 

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „autor“ 

 

 

Tento Dodatek č. 1 ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský 

zákoník) mění uvedenou licenční smlouvu následovně: 

 

Nové znění čl. VI: 

čl. VI.  

Celková cena za předmět plnění dle článků II. a IV. této smlouvy je stanoven na 121 650,- 

Kč ročně, tj. 30 412,50 Kč čtvrtletně. K této částce bude připočteno DPH v aktuální výši. 

Uvedená cena je sjednána jako pevná a konečná.                                                                  

Celková cena se skládá z následujících dílčích cen (bez DPH):                                      

Cena za projekt PC rozpočet JASU® pro 12 pracovních stanic nabyvatele:49 000,- Kč 

ročně. Cena za projekt PC výkaznictví JASU® pro 13 pracovních stanic nabyvatele: 

18 150,- Kč ročně sloužících pro kontrolu výkazů příspěvkových organizací obcí 

Plzeňského kraje.                                                                                                              

Cena za multilicenci projektu PC výkaznictví JASU® pro 109 příspěvkových organizací 

(PO) zřizovaných nabyvatelem: 54 500,- Kč ročně.      
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Uvedené dílčí ceny nebudou měněny, pokud uvedený počet stanic nebo uvedený počet PO 

se nezmění o více než +/- 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

V případě změny počtu příspěvkových organizací za projekt PC výkaznictví JASU o více 

než 10 % je cena za každou novou příspěvkovou organizaci stanovena v hodnotě 500 Kč 

za organizaci. V případě změny počtu pracovních stanic za projekt PC výkaznictví JASU 

o více než 10 % je cena za každou novou stanici stanovena v hodnotě 1.400 Kč. 

 

V případě změny počtu pracovních stanic za projekt PC rozpočet JASU®  o více než 10 % 

je cena za každou novou stanici stanovena v hodnotě 4.083 Kč. 

 

Cenu bude autor nabyvateli fakturovat čtvrtletně, a to ke dni 31.3., 30.6., 30.9., 15.12., 

každého roku. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných 

právních předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění zákona č. 

235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Splatnost faktury činí 30 dnů od 

doručení nabyvateli. Cena bude zaplacena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

autora. Smluvní strany se dohodly, že za den splnění platební povinnosti nabyvatele se 

považuje den odeslání fakturované částky na účet autora.                                                                                                                     

  

 

 

 

Závěrečná ustanovení. 

 

1. Ostatní ustanovení Licenční smlouvy uzavřené dne 7.10.2010 se nemění. 

2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží dvě 

vyhotovení autor a tři vyhotovení nabyvatel. 

3. Souhlas s uzavřením tímto Dodatkem č. 2 vyslovila za nabyvatele Rada Plzeňského kraje 

dne 25.1.2016 svým usnesením, číslo 4338/16. 

4. Strany si ujednaly, že licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti licenční smlouvou 

výslovně neupravené vzniklé na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní se ode 

dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řídí příslušnými 

ustanoveními tohoto zákona. 

 

 

 

V Plzni dne 10.2.2016                                            V Praze dne 17.2.2016 

 

 

 

 

Jiří Struček                                               Ing. Petr Zaoral, Ing. Petr Macek 

----------------------------------       ----------------------------------------- 

             Plzeňský kraj                                                                       MÚZO Praha s.r.o 

 

 


