
 

 

 

 
 

SMLOUVA LICENČNÍ A O DÍLO 
evidovaná u zhotovitele pod číslem jednacím 1522/18 

 

 

 

Tuto smlouvu uzavírají v souladu s ustanovením § 2358 a § 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, 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 spojení ČSOB Praha, č. ú. XXX 

 

a 

 

Objednatel Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

Sídlo Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

Zastoupený Mgr. Irenou Storovou, příkazem k zastupování pověřenou řízením 

Státního kontrolu pro kontrolu léčiv 

Druh organizace rozpočtová 

IČ 00023817 

DIČ CZ00023817 

Bankovní spojení  

 

 

 

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k softwarovému 

produktu eVýkaznictví verze STANDARD vč. služby Archiv dat (dále jen „software“), a 

touto smlouvou poskytuje objednateli právo k bezúplatnému užívání tohoto software po 

dobu platnosti této smlouvy pro jednoho uživatele. Specifikace software a rozsahu práva 

k užívání software je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

2. Předmětem této smlouvy je dále údržba a aktualizace software. Údržba spočívá v opravě a 

optimalizaci jednotlivých funkcí software, aktualizací se rozumí úprava software dle nově 

vydávaných právních předpisů a směrnic. Dojde-li v rámci údržby či aktualizace software ke 

vzniku nového autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., platí, že tato smlouva se 

vztahuje i na takto vzniklé nové autorské dílo.   

 

 

Čl. 2 

Cena údržby a aktualizace software a fakturace 

 

1. Cena za údržbu a aktualizaci software podle čl. 1 byla sjednána dohodou smluvních stran a 

činí za každý započatý kalendářní rok platnosti a účinnosti této smlouvy 2 280,- Kč. 
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K takto určené ceně se připočítává DPH podle sazby stanovené zákonem o dani z přidané 

hodnoty v platném znění.   

 

2. Úhrada ceny podle čl. 2 odst. 1 bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, 

zaslaného zhotovitelem. V roce 2018 bude fakturace provedena k prvnímu pracovnímu dni 

měsíce června 2018. V následujících letech pak za každý kalendářní rok platnosti a účinnosti 

této smlouvy bude fakturace provedena k prvnímu pracovnímu dni měsíce března daného 

roku. K těmto dnům se také považuje za uskutečněné dílčí zdanitelné plnění podle zákona o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich vystavení, 

přičemž zhotovitel je povinen doručit každou fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od 

vystavení. Za den zaplacení je považován den odepsání příslušné peněžní částky z účtu 

objednatele.  

 

Čl. 3 

Ostatní ujednání 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových autorských práv k software.  

 

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. Dnem nabytí účinnosti této Smlouvy pozbývá platnosti a účinnosti smlouva o dílo, evidované 

u zhotovitele pod číslem jednacím 1008/08, uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem 

dne 15. 9. 2008.  

 

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

 

6. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace software a rozsahu práva 

k užívání software. 

 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 

účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv provede 

Objednatel v zákonné lhůtě. 

 

 

 

Datum:     24. 5. 2018         Datum:              31. 5. 2018             

       

 

Za zhotovitele:  …………………………                     Za objednatele:  ………………………… 

     Ing. Petr Zaoral     Mgr. Irena Storová 

    

    ………………………… 

Jan Maršík 

 

 



*) JASU® (Jednotný Automatizovaný Systém Účetnictví) je registrovaná ochranná známka programových produktů MÚZO Praha s.r.o. Verze 2018.01.01 

 

 

  eVýkaznictví JASU®  

systém pro zpracování účetního výkaznictví 

 
MÚZO Praha s.r.o. nabízí systém eVýkaznictví JASU*), který je určen ke zpracování a kontrole účetního výkaznictví příspěvkových 
organizací, neziskových organizací a organizačních složek státu. Systém je průběžně aktualizován dle vyhlášek a opatření MF. 
 

Základní přehled činnosti programu 

Aplikace je tvořena klientskou částí běžící na PC uživatelů 
a centrální aplikační a datovou částí, která je uložena na serverech 
společnosti MÚZO. Komunikace mezi klientem a centrálním 
systémem je realizována formou bezpečné internetové 
komunikace. 

Správa uživatelů je prováděna centrálně v MÚZO nebo formou 
přidělení podrobnějších administračních práv v rámci multilicence 

(oprávnění v rámci kapitoly, kraje, hromadného zpracovatele 
a další). 

Veškerá data jsou uložena pouze v centrálním úložišti, na lokálním 
PC uživatelů nejsou uložena žádná data. Klient eVýkaznictví tedy 
slouží pro komfortní práci se systémem (rich client) a neumožňuje 
offline zpracování dat. Počet instalací klienta není omezen a 
uživatel má k datům přístup po zadání uživatelského jména a hesla 
všude, kde je internetové připojení.  

Hlavní funkce programu jsou: 

 zpracování účetního výkaznictví s možností přebírání dat 
importem z programů účetnictví různých dodavatelů ve 
formátu XML (CSÚIS) nebo F/JASU,  

 pořizování a oprava účetních a finančních výkazů přímo 
z klávesnice,   

 provádění stejných logických kontrol správnosti výkazů jako při 

centrálním zpracování v MÚZO resp. na MF, doplněné o další 
nadstandardní kontroly dat a vazeb spravovaných metodiky 
MÚZO, 

 vytvoření datového souboru s odpovídající strukturou 
(XML/CSÚIS) i obsahem pro předávání dat nadřízenému 
orgánu nebo k centrálnímu zpracování, 

 vytváření sumářů více organizací podle definovaného seznamu 
a členění, 

 identifikace chyb ve výkazech a v mezivýkazových vazbách, 

 tisk účetních a finančních výkazů a kontrolních sestav, 

 automatická kontrola a instalace nové verze programu při 
každém spuštění, 

 přístup k historii dat. 

 

Nabízené verze programu 

Verze „STANDARD“ 

- Organizace nepoužívá žádnou formu komunikace s CSÚIS přes 

aplikaci Výkaznictví. 

- Soubory výkazů ve formátu XML pro CSÚIS si stáhne uživatel 
z aplikace eVýkaznictví a dále používá vlastní postup (ruční 
nahrání do portálu, využití externího programu pro šifrování a 
odeslání, předání nadřízené organizaci např. e-mailem). 

- Informace a stavy výkazů z CSÚIS proto nejsou párovány 
s příslušnými výkazy ve Výkaznictví a uživatel nastavuje stavy 
systému manuálně na základě vlastní kontroly CSÚIS resp. 
inboxu. 

- Historie dat (standardně 12 měsíců, za příplatek déle). 

Verze „PLUS“ 

- Organizace má ZO (zodpovědná osoba), může mít NZO 
(náhradní zodpovědná osoba). 

- Organizace sama a přímo komunikuje s CSÚIS, pro komunikaci 
se používají šifrovací i přístupové údaje ZO/NZO.  

- Komunikace probíhá přímo ze stanice klienta. 

- Komunikace s CSÚIS je synchronní. 

- Odeslání výkazů do CSÚIS je na vyžádání – po stisku tlačítka. 

- Informace a stavy výkazů z CSÚIS jsou párovány s příslušnými 
výkazy ve Výkaznictví na vyžádání – po stisku tlačítka. 

- Najednou je možné do CSÚIS odeslat pouze omezené množství 
výkazů. 

- Historie dat (v ceně). 

Minimální systémové požadavky 
- Windows Vista Service Pack 2, 
- Windows 7 Service Pack 1, 
- Windows 8 (včetně 8.1), 
- Windows 10. 

Kontakty a další informace 

Detailní informace: http://www.muzo.cz 
Obchodní dotazy:  obchod@muzo.cz, 224 091 497 
Technické dotazy:  vykaznictvi@muzo.cz, 224 091 619

 

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

 

telefon: 224 091 497 
fax: 224 091 617 
www: http://www.muzo.cz 
e-mail: obchod@muzo.cz 
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