
komplexní počítačové služby

DODATEK C. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
evidované u zhotovitele pod číslem jednacím 179/99 

mezi

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

zastoupená: Ing. Vladimírem Dulíkem a Ing. Janou Posseltovou 
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.

a

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

zastoupený: doc. Ing. Ladislavem Průšou, CSc. 
ředitelem VÚPSV

(dále jen objednatel)

druh organizace: příspěvková

IČO: 45773009

DIČ: CZ45773009

bankovní spojení: KB, č. ú.



komplexní počítačové služby

Rozšíření čl. 1:

Předmětem smlouvy je také aktualizace program pokladna z verze DOS na Windows.

Nové znění čl. 3:
1. Cena za poskytnutí práva užívat programové vybavení dle čl. 1 je stanovena dohodou ve 

výši:

1.1 Síťové verze Windows:

program podv. účetnictví 
program závazky 
program pohledávky 
program pokladna

cena 
po slevě

pro 2 PC 
pro 2 PC 
pro 2 PC 
pro 3 PC

cena
základní

celkem bez DPH 32 560,- Kč

1.2 Lokální verze DOS:
program pokladna pro 1 PC 3 800,- Kč 3 600,- Kč

2. Cena za údržbu a aktualizaci činí ročně 17 % ze základní ceny bez DPH uvedené v čl. 3, 
odst. 1. K takto určené ceně se připočítává DPH podle sazby stanovené zákonem o DPH 
v platném znění. Náklady na materiál (CD apod.) budou účtovány podle jejich skutečné 
výše.

3. Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, zaslaného zhotovitelem po 
předání programového vybavení dle čl. 1. Údržba a aktualizace včetně nákladů na materiál 
se budou fakturovat vždy k 1. pracovnímu dni prosince za celý běžný kalendářní rok.
K tomuto dni se také považuje za uskutečněné dílčí zdanitelné plnění dle § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Cena za aktualizaci programu z verze DOS na Windows činí 950,- Kč bez DPH, 1 130,50 
Kč včetně 19 % DPH.

Rozdíl v ceně instalace proti smlouvě o dílo a dodatkům č. 1 a 2, tj. 3 610,- Kč (rozšíření 
agendy Pokladna 2 660,- Kč, aktualizace na Windows 950,- Kč) bez DPH, 4 295,90 Kč včetně 
19 % DPH bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu zaslaného zhotovitelem.


