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Licenční smlouva na poskytnutí softwaru 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů za použití zákona č. 513/1991 obchodního 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

čl. I. 

Plzeňský kraj 
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň 

IČO 70890366 

zastoupený Bc. Milanem Chovancem, hejtmanem 

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

na základě usnesení RPK č. 2651/10 ze dne 23.9.2010 

číslo bankovního účtu  xxxxxxxxxxxxxxx 

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“ 

 

 

 

čl. II.  

Autor poskytuje nabyvateli touto smlouvou oprávnění k užívání programu PC rozpočet  

JASU® a multilicenci PC výkaznictví JASU® (dále jen „program nebo programy“) za 

podmínek dále stanovených. Autor prohlašuje, že je oprávněn poskytnout licenci ke shora 

uvedeným počítačovým programům, neboť je jejich autorem a náleží mu oprávnění 

poskytovat licenci dalším subjektům. 

 

čl. III. 

Program PC rozpočet JASU® a PC výkaznictví JASU® nabyvateli umožní: 

 zpracování rozpisu závazných ukazatelů a finančních prostředků ze státního rozpočtu 

na přímé výdaje na školství jednotlivých příspěvkovým organizacím regionálního 

školství zřizovaným Plzeňským krajem a obcemi Plzeňského kraje (dále jen „PO  

RgŠ“), které ukládá krajům zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) úpravy rozpočtů na přímé 

výdaje ve školství, opravná zpracování rozpočtu dle závazných ukazatelů stanovených 

MŠMT, vytvoření datových souborů a tabulek rozpočtu pro MŠMT, 
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 nahrání a kontrolu účetních výkazů příspěvkových organizací regionálního školství 

zřizovaných Plzeňským krajem (dále PO RgŠ). Jedná se o Rozvahu, Výkaz zisku a 

ztráty, Přílohu a příp. dalších účetních výkazů PO RgŠ a to na základě 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 (tj. rozúčtování výnosů a nákladů dle rozpočtové skladby), 

 údržbu a aktualizaci registru PO RgŠ 

 

čl. VI. 

 

1. Nabyvatel se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené zák. č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon). Nabyvatel je oprávněn užívat program pro vlastní potřebu. Program 

smí užívat současně neomezené množství uživatelů. Výstupy z programu je oprávněn 

užívat neomezeně, zejména při plnění povinností stanovených právními předpisy. 

2. Nabyvatel není povinen licenci využívat. 

 

čl. V. 

 

1. Programy byly nabyvateli předány před podpisem smlouvy. 

2. Programy jsou chráněny autorským právem ve smyslu autorského zákona platného 

v ČR a mezinárodními dohodami, které jsou pro ČR závazné. 

3. Autor se zavazuje předávat aktualizace programů vzniklé na základě změn právních a 

jiných předpisů, zejména metodiky MŠMT, a to nejpozději ke dni účinnosti předpisu. 

V případě, že je předpis účinný dnem jeho vyhlášení, nejdéle do 30 dnů od vyhlášení. 

4. Autor se dále zavazuje předávat veškerá zlepšení programů do 30 dnů od jejich 

zveřejnění. 

5. Aktualizace dle odstavce 3. a 4. tohoto článku budou zasílány elektronicky tak, že 

autor zašle nabyvateli upozornění e-mail na adresu jasu@plzensky-kraj.cz s heslem a 

odkazem na www. stránky, které umožní instalaci dané aktualizace. Autor zajistí 

distribuci informací o aktualizacích programů včetně aktivačních klíčů přímo 

jednotlivým školám a školským organizacím zřízeným Plzeňským krajem. 

6. Autor se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy odstraňovat chyby předaných 

programů, které nabyvateli znemožňují jejich obvyklé užívání, a to do dvou 

pracovních dnů od okamžiku jejich oznámení nabyvatelem. Chyba bude autorovi 

oznámena faxem nebo e-mailem: 

   faxem – č. 224 091 617 

   e-mailem – na adr. vykaznictvi@jasu.cz 

V případě, že nebude možné chybu odstranit ve lhůtě do dvou pracovních dnů, zajistí 

autor náhradní řešení. Náhradní řešení nesmí významně zvýšit pracovní zatížení 

pracovníků nabyvatele. K úplnému odstranění chyby dojde ve lhůtě do 1 měsíce od 

jejího ohlášení autorovi. 

7. Autor se zavazuje poskytnout telefonické konzultace v pracovní dny v době od 8.00 

hod do 16.00 hod. Číslo tel.:224 091 619, 224 091 650, 224 091 478, 224 619 653. 
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         čl. VI. 

 

Cena za předmět plnění dle článků II. až IV. této smlouvy je stanovena na 62 500,- Kč ročně, 

tj. 15 625,-  Kč čtvrtletně. K této částce bude připočteno DPH v aktuální výši. 

Uvedená cena je sjednána jako pevná a konečná. 

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 a zákon č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění). Splatnost faktury činí 30 dnů od doručení 

nabyvateli. První fakturu je autor oprávněn zaslat ke dni 15. 12. 2010, ve výši 15 625,- Kč 

plus DPH. 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. 

 

 

čl. VII. 

 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Nabyvatel je oprávněn od smlouvy odstoupit 

v případě, že dojde k takové změně právních předpisů, že se plnění vyplývající z této 

smlouvy pro něho stane neúčelné. V případě odstoupení od smlouvy je nabyvatel povinen 

uhradit poměrnou část ceny stanovené v článku VI. této smlouvy za období, po které 

plnění vyplývající ze smlouvy užíval. 

2. Předmětnou smlouvu lze ukončit výpovědí. Výpověď může podat, i bez udání důvodu, 

jedna nebo druhá smluvní strana. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně 

doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního 

dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

 

 

čl. VIII. 

 

1. V případě nedodržení termínů uvedených v článku V. odst. 3 a 4 smlouvy, má nabyvatel 

právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínů uvedených v článku V. odst. 6 smlouvy, má nabyvatel 

právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. 

3. V případě prodlení nabyvatele s úhradou ceny dle článku VI. smlouvy, je nabyvatel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Ujednání o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody. 

 

 

čl. IX. 

 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží dvě 

vyhotovení každá ze smluvních stran. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku 

využít smluvní volnosti a uzavřít smlouvu v režimu Obchodního zákoníku. Právní vztahy 

touto smlouvou výslovně neupravené a u ní vyplývající nebo s ní související se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. 
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3. Souhlas s uzavřením této smlouvy vyslovila za nabyvatele Rada Plzeňského kraje dne 23. 

9. 2010 svým usnesením, číslo 2651/10. 

4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze doplnit nebo měnit pouze písemně, 

formou postupně číslovaných dodatků. 

5. Obě strany se dohodly, že účinností této smlouvy pozbývá platnost smlouva o dílo ze dne 

12. srpna 2005 včetně jejích dodatků, a prohlašují, že závazky ze smlouvy a dodatků 

vzniklé jsou vzájemně zcela vypořádány. 

 

                

 

 

 

 

V Plzni dne..7.10.2010                                                               V Praze dne 1.10.2010 

 

 

Jiří Struček       Ing. Petr Zaoral, Ing. Petr Macek 

......................................................                                          ..................................................... 

             Plzeňský kraj                                                                       MÚZO Praha s.r.o 

 

 


