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komplexní počítačové služby

Tuto smlouvu uzavírají na základě Obchodního zákoníku podle § 536 a násl. zák. č. 513/91 
tyto smluvní strany:

MÚZO PRAHA S.R.O.
adresa: Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Petrem Mackem a Ing. Janou Posseltovou 
jednateli s. r. o.

(dále jen zhotovitel)

bankovní spojení: ČSOB Praha, č. ú.

druh organizace: společnost s ručením omezeným

IČO: 49622897

DIČ: 001 -49622897

a

VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

zastoupená: Mgr. Martinem Máchou 
ředitelem VÚPSV

(dále jen objednatel)

druh organizace: příspěvková

IČO: 45773009

DIČ: 002-45773009

bankovní spojení: KB, č. ú.
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ČI. 1
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je právo užívat program PC účetnictví JASU rozpočtových a příspěvkových 
organizací a navazující programy závazky, pohledávky, banka a pokladna včetně poskytování 
údržby a aktualizace zhotovitelem. Autorská práva zůstávají zhotoviteli. Součástí dodávky jsou 
programová vybavení pro podporu národního prostředí SUPERCS a archivační program ARJ. 
Tyto programy smí objednatel využívat výhradně v rámci předmětu smlouvy, pro jiné účely je 
nutné provést separátní registraci. Dále jsou součástí dodávky instalační diskety a dokumentace.

ČI. 2
v

Cas plnění

1. Předmět smlouvy bude objednateli předán případně zaslán v rutinní verzi po podepsání 
smlouvy oběma stranami.

2. Údržba spočívá v odstranění programových chyb znemožňujících obvyklé používání programu 
a to do dvou pracovních dnů od přijetí reklamace.

3. Aktualizací se rozumí úprava programu dle nově vydávaných platných směrnic, případně dle 
oboustranně přijatelných požadavků objednatele, jejíž termín provedení (dle závažnosti) může 
být určen dohodou.

ČI. 3
Ceny a fakturace

1. Cena za instalaci lokální verze programů na 1 PC je stanovena dohodou ve výši:

program PC účetnictví JASU 
program závazky
program pohledávky
program banka
program pokladna

Celkem 25 000,- Kč

bez DPH, celkem tedy 26 250,- Kč včetně 5% DPH.

2. Cena za údržbu a aktualizaci činí ročně 17% z prodejní ceny mimo náklady na materiál (diskety 
apod.). Náklady na materiál budou účtovány podle jejich skutečné výše.

3. Rozdíl v ceně instalace proti kupní smlouvě č. 005/95, tj. 15 200,- Kč bez DPH, celkem tedy 
15 960,- Kč včetně 5% DPH bude uhrazen na základě faktury - daňového dokladu zaslaného 
zhotovitelem. Údržba a aktualizace včetně nákladů na materiál se budou fakturovat vždy
v prosinci za celý kalendářní rok.
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ČI. 4
Ostatní ujednání

1. Dojde-li k porušení smluvní povinnosti jednou ze stran, řídí se další vztahy mezi objednatelem 
a zhotovitelem ustanoveními Obchodního zákoníku (§ 344 a násl. Obch.zák.). Vzniknou-li při 
výkladu nebo aplikaci smlouvy spory, budou řešeny dohodou. Dohoda není možná, jestliže ji 
písemně jedna ze stran vyloučí.

2. Nedojde-li k dohodě, budou se spory řešit u Obchodního soudu příslušného dle sídla 
žalovaného.

3. Pro všechna jednání smluvních stran o všech náležitostech předmětu plnění jsou určeni tito 
zodpovědní pracovníci:

za objednatele:
za zhotovitele:

4. Přílohy a dodatky této smlouvy tvoří její nedělitelnou část.

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

6. Smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích, obě strany obdrží po jednom exempláři.

7. Smlouvaje sjednána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oběma 
stranami.

8. Současně se ruší kupní smlouva č. 009/95.

2 0. 05. 1999
Datum: ............................ Datum:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Rozdělovník: výtisk č. 1 - objednatel 
výtisk č. 2 - zhotovitel

Výtisk č. 1
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