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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licencí k právnímu informačnímu 
systému a jeho aktualizacím 

Ze dne 10. 3. 2014 

 
 
ČR - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 
Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 
IČ: 70844844  
DIČ: nejsme plátci DPH 
zástupce:  Ing. Milan Kukla, předseda úřadu 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: JUDr. Veronika Zavoralová  
telefon: 284 081 833 email: zavoralova@cuzzs.cz  
jako O b j e d n a t e l (dále jen „Objednatel“) na straně jedné, 
 

a 
 

 
Wolters Kluwer ČR, a.s.  
U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3  
IČ: 63077639, DIČ: CZ63077639 
zápis v obch. rejstříku v oddílu B, vložka č. 9659, u Městského soudu v Praze 
zástupce: Ing. Jiří Shameti, člen představenstva 

obchodní zástupce: ANONYMIZOVÁNO  

telefon: ANONYMIZOVÁNO  email: ANONYMIZOVÁNO  

jako Poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé  
 

Preambule 
 
Smluvní strany uzavírají dle § 9 odst. 2 a § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a 
příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí licencí k právnímu informačnímu systému a jeho aktualizacím (dále jen „smlouva“). 
 

Čl. I. – Předmět plnění 
 

Předmětem plnění Smlouvy je poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI v upraveném rozsahu výkladové 
literatury dle Přílohy č. 1. pro 1 stávající uživatelský přístup.  
Předmětem plnění Smlouvy je rovněž zřízení dalšího uživatelského přístupu s technickým řešením Cloud - přístup ke 
vzdáleným datovým ASPI serverům a zřízení 1 uživatelského přístupu s technickým řešením webové ASPI. Obě tyto licence 
s  rozsahem výkladové literatury dle Přílohy č. 2 

 
Čl. II – Cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. Smlouvy takto: 

Odměna 

Cena za plnění předmětu smlouvy dle článku II. je sjednána takto:  

1. Cena předmětu smlouvy zahrnující aktualizace za 1 kalendářní rok: 29.988,- Kč bez DPH. 

2. Roční předplatné rozšíření:  

 a.) Rozšířené o komentáře pro 1 uživatele síťové licence XS480 ve výši 20.630,- Kč bez DPH. 

 b.) Zřízení síťové licence s obsahem specifikace GDPR – veřejná správa + Pracovní právo II ve výši  

       12.980,- Kč bez DPH. 

 c.) Zřízení webové licence s obsahem specifikace GDPR – veřejná správa + Pracovní právo II ve výši  

       12.980,- Kč bez DPH. 

 Po slevě 25% činí celková částka za výše uvedené 34.942,00 Kč bez DPH. 
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Celková cena ročního předplatného, počítaného od 1. 1. 2019 přístupu ke službě ASPI v rozsahu 

specifikovaném v příloze č. 1. a č. 2 této smlouvy činí 64.900,- Kč bez DPH (21%), s DPH 78.529,- Kč.   

Za rok 2018 (listopad, prosinec) bude fakturována pouze poměrná část z navýšené částky tj. 5.819,- Kč bez DPH 

(21%) s DPH 7.041,- Kč. Tato cena zahrnuje přístup ke službě ASPI a průběžnou aktualizaci dat (viz článek I. této 

smlouvy).  

 
 

 
Čl. III – Ostatní ujednání 

 
Ostatní ujednání ze Smlouvy ze dne 10. 3. 2014 zůstávají nezměněny a tato smlouva nabývá účinnosti dne         1. 11. 
2018. 
 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku jejích příloh včetně smlouvy v Registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv 
(zákon o Registru smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. 
Smluvní strany jsou povinny chránit své obchodní tajemství a ve smlouvě určit, které informace jsou jejím obchodním 
tajemstvím. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv zajistí kupující. 
 
V případě nesplnění zákonné povinnosti zveřejnění Smlouvy v registru smluv Objednatelem dle zákon 340/2015 Sb., 
nezaniká právo na náhradu vzniklé škody poskytovateli.  
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden 
stejnopis. 
 
Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že je jako součást smluvního ujednání s 
poskytovatelem přijímá. 
 
Příloha č. 1 – Seznam titulů autorského obsahu pro 1 uživatele 
Příloha č. 2 - Seznam titulů autorského obsahu pro 1 uživatele (síťová licence + webové ASPI) 
 
 
  
V Praze, dne  1.11.2018 
 

   
 
 
 V Praze, dne 1. 11. 2018 

 
 

  

 

 
Ing. Milan Kukla 
předseda úřadu 

  

  
Ing. Jiří Shameti 

Obchodní ředitel a člen 
představenstva 

Wolters Kluwer ČR, a.s. 
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