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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 a je určen
pro PC s operačními systémy Windows 8.1, Windows 10 a Windows 11.

Základní přehled činnosti programu

Nabízené verze 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.

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.

 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,

-

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.

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

-

Historie dat (v ceně).

Hlavní funkce programu jsou:
 zpracování účetního výkaznictví s možností přebírání dat
importem z programů účetnictví různých dodavatelů ve
formátu XML (CSÚIS),
 pořizování a oprava účetních a finančních výkazů přímo
z klávesnice,

Verze „DEVELOPER“

 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.

-

Verze je určena především dodavatelům účetních SW pro
kontrolu XML výstupů z jejich systémů dle verze Standard.

-

V ceně jsou max. 3 testovací organizace, právní forma dle
požadavku uživatele.

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

Cenové podmínky
VERZE PROGRAMU

„STANDARD“

„PLUS“

„DEVELOPER“

Licence programu
cena Kč/1 org.
cena Kč/1 org.
cena Kč (max. 3 org.)
1 organizace
5 490,6 990,2 - 5 organizací
4 690,5 990,6 - 10 organizací
3 890,4 990,15 000,11 - 50 organizací
2 990,3 990,Vice než 50 organizací
2 390,3 190,Další služby
cena Kč/1 org.
cena Kč/1 org.
cena Kč (max. 3 org.)
Roční servisní poplatek (legislativní změny, podpora)
2 990,3 590,4 990,Historie dat
290,v ceně ročního poplatku
490,▪ Výše uvedené ceny platí pro jednoho uživatele programu. Cena za každého dalšího uživatele je 50% základní ceny.
▪ Uvedené ceny se týkají individuálních objednávek. V případě hromadného nasazení jsou poskytovány další slevy dle dohody.
▪ Ceny jsou v Kč bez DPH.
*)

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