
 
 

 
Smlouva o poskytnutí licencí k právnímu informačnímu systému a jeho aktualizacím  

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 a§ 2358 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zá koníku, mezi těmito smluvními st ranami: 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. 

Sídlo: 

 
IČ: 

Zastoupený: 

ČR, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, 

Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 

 
70844844 

Ing. Milan Kukla, 

předseda úřadu 

 

Kontakt ní osoba: 

Telefon: 

E-mail: 

(dále jen „ nabyvatel") 

Mgr. Veronika Zavoralová 

284 081 833 

    ANONYMIZOVÁNO 

   
 

a 
 

2. 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

 
 

 
Zastoupený: 

Wolters Kluwer, a. s. 

U nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3 

63077639 

CZ63077639 

společnost zapsána v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze 

oddíl B, vložka 9659 

Ing. Vladimír Chmela, MBA 

místopředseda představenstva 

Lubomír Weiss 

člen představenstva 
 

Kontaktní osoba: ANONYMIZOVÁNO  

 

     
(dále jen „poskytovatel") 

 
(dále společně jen „ smluvní strany ") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. 

Prohlášení poskytovatele 

1. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je na základě právního vztahu nositelem majetkových 

autorských práv k právnímu informačnímu systému ASPI (dále jen „PIS"). PIS zahrnuje počítačový 

program a databáze. Poskytovatel je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet k PIS veškerá 

autorova majetková práva, zejména je oprávněn PIS užít ke všem známým způsobům užit í a udělit 

nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy tak, aby byl 

naplněn účel této smlouvy, a neudělil jiné osobě výhradní oprávnění k výkonu tohoto práva. 

Poskytovatel ručí nabyvateli za škodu, která by mu případně vznikla z nesprávnosti tohoto prohlášení.  

 
lI. 

Účel a předmět smlouvy 

 
1. Účelem smlouvy je uspokojení potřeby nabyvatele spočívající v získání užívacích práv k PIS. PIS je 

blíže specifikován v přílohách č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele k poskytnutí práva užívat PIS s účinností od 

1.3.2014. 

 
3. Předmětem smlouvy je dále závazek nabyvatele zaplatit poskytovateli odměnu sjednanou v čl. IV. 

 
Ill. 

Práva a povinnosti nabyvatele 

 
1. Nabyvatel se zavazuje za řádně splněný předmět smlouvy zaplatit odměnu dle článku IV. za 

podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nabyvatel je oprávněn užívat PIS v souladu s touto smlouvou po dobu platnosti smlouvy. 

 
IV. 

Odměna 

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

1. Cena za rok 2014 zahrnující poskytnutí licence k PIS a aktualizace pro rok 2014 : 

cena v Kč bez DPH: 24.998,- Kč (poměrná část z celoroku) 

sazba DPH %: 21% 

2. Cena za každý následující rok zahrnující aktualizace za 1 kalendářní rok: 

cena v Kč bez DPH: 29.988,- Kč 

sazba DPH% dle platné právní úpravy 

 
3. Cena za „ASPI Průvodce NOZ & ZOK" činí v Kč bez DPH: 5.988,- Kč z ceny za 1 kalendářní rok. Z titulu 

autorských práv (produkt třetí strany) se nabyvateli poskytuj í užívací práva k „ASPI Průvodce NOZ & ZOK" 

poskytovatelem na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Po uplynutí této doby (24 měsíců) smluvní 
strany znovu sjednají poskytování „ASPI Průvodce NOZ & ZOK" nebo se částka ve výši 5.988,- Kč bez 

DPH odečte z ceny za kalendářní rok. Pro následující roky by potom byla platná částka ve výši 24.000,- Kč 
bez DPH za jeden kalendářní rok. 

 
4. Cena se sjednává jako nejvýše přípustná . Změna výše ceny včetně DPH je možná pouze v případě 

změny sazby DPH, a to o částku odpovídající výši změny DPH. Cena za plnění bez DPH tím není dotčena. 



v. 
Platební podmínky 

1. Cena uvedená v článku IV. smlouvy bude hrazena na základě faktury vystavené poskytovatelem 

vždy k 1. 3. běžného kalendářního roku na daný rok. V roce 2014 pak vznikne právo fakturovat 

bezprostředně po podpisu této smlouvy. 

2. Splatnost daňového dokladu - faktury je 14 dnů od jeho doručení nabyvateli. Za den doručení 

faktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny nabyvatele. Faktura musí 

obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a razítko a podpis oprávněné osoby. 

3. Nabyvatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, pokud neobsahuje 

požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou 

splatnosti. 

4. Poskytovatel prohlašuje, že 

?? nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň"), 

??? nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 

zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

?? nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
VI. 

Licenční ujednání 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje nabyvateli uživatelské licence k výkonu práva nerušeně užívat 

dílo (PIS) po dobu platnosti této smlouvy. Jiná časová ani místní omezení se nesjednávají. 

2. Právem užít se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nabyvatele nerušeně užívat dílo všemi 

známými způsoby tak, jak je nutné k dosažení účelu uvedenému v čl. lI. smlouvy. 

3. Poskytovat el poskytuje nabyvateli licence na základě této smlouvy jako nevýhradní. 

4. Nabyvatel není povinen licence k užití díla využít. 

 
VII. 

Servis 

1. Servis provádí poskytovatel v době plnění bezplatně prostřednictvím hot-line linky (aktuální 

telefon: 800 611911), a to v pracovních dnech v čase 8.30 - 17.30 hod., v poslední den přede dnem 

pracovního klidu do 16.30 hod. 

2. Servis spočívá zejména v zajištění podpory daného PIS, technické pomoci s instalací, opravě chyb 

vytvořených softwarem apod., a to po dobu trvání smlouvy. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Poskytovatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnost i ani 

základní lidská práva. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo 

výpovědí kterékoli smluvní strany. Dohoda o ukončení smluvního vztahu i výpověď musí být písemná, jinak 

je neplatná. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v 

němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

3. Nabyvatel i poskytovatel se zavazují vzájemně informovat o všech organizačních změnách (název, 

sídlo, telefon, fax., apod.). 

4. Nabyvatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, údajích a informacích, týkajících se 

poskytovatele, které mají povahu jeho obchodního tajem ství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, a 

o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Nabyvatel se zavazuje, že tyto skutečnosti nesdělí 

ani jiným způsobem neposkytne žádné třetí osobě a za jist í jejich přiměřenou ochranu a utajení. 



5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení 

obdrží poskytovatel, jedno vyhotovení obdrží nabyvatel. 

6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných 

dodatků. 

7. Smlouva nabývá platnost i dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku - návrh na 

uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva smluvní 

stra ně, která podala nabídku - návrh na uzavření smlouvy, doručena. 

8. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním. 

 
 

 

V Praze, dne 6. 3. 2014 V Praze 10. 3. 2014 
 
 
 
Za nabyvatele  Za poskytovatele 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

 
 

Název produktu: ,,Právní informační systém - platforma ASPI" 

 
Popis předmětu plnění 

 
A) Platforma ASPI, jejíž součástí je tzv. primární obsah a funkce 

 
Právní předpisy ČR, 100% kompletní Sbírka zákonu od r. 1918 včetně všech časových 

znění 

Právní předpisy krajů (kompletně plnotextově Věstníky právních předpisu krajů) 

Resortní předpisy ministerstev a další ústředních orgánu ČR 

Předpisy profesních komor ČR 

Vybrané předpisy vydané před rokem 1918 

Judikatura soudu ČR s garancí 100% plné texty Sb. NS, Sb. NSS a Sb.ÚS 

Judikatura soudu ČR z dalších zdrojů 

Rozhodnutí vybraných správních orgánu 

Historická judikatura ze sbírek Vážného a Bohuslava 

Literatura CR (autorské texty z odborných periodik, stanoviska a výklady, právní stanoviska 

ministerstev, správních úřadu, SMO ČR, ...) 

Bibliografie 

Funkcionalita CallASPI 

 
B) Produkty připravené pro platformu ASPI, tzv. sekundární obsah 

 
1) ) Právní předpisy EU a judikatura SDEÚ (100% všechny v oficiálních překladech do češtiny) 

2) Usnesení vlády ČR (kompletně od r. 1993, vč. aktualizovaných znění) 

3) Vzory (smluv a podání) - základní verze 

4) ,,Rekodifikační vzory" (smluv a podání) - občanské právo, obchodní právo, rodinné právo 

5) Právní kalkulačky 

6) StejnopisASPI - stejnopis Sbírky zákonu ČR od r. 1918 

7) Komentáře - seznam dle přílohy č. 2 

8) ,,ASPI Průvodce NOZ & ZOK" (průvodce rekodifikací soukromého práva účinném od 

1.1.2014), z titulu autorských práv užívací práva na 24 měsíců (produkt třetí strany) . 

 
C) Technické řešení a licence 

 
Systém bude zpřístupněn prostřednictvím sítě internet s využití datových ASPI-serveru 

dodavatele. 

Aktualizace bude probíhat v týdenním až denním cyklu. 

Garantovaný přístup v rozsahu 1 uživatel v jednom časovém okamžiku. 

Právo instalovat software ASPI-klienta a užívání systému ASPI na více pracovištích 

nabyvatele 



 

Příloha č. 2 

Seznam komentářů 

 
Občanský zákoník (40/1964 Sb.) 

Daňový řád (280/2009 Sb.) 

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) 

Zákon o nabídkách převzetí (104/ 2008 Sb.) 

Lesní zákon (289/1995 Sb.) 

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) 

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) 

Stavební zákon (183 / 2006 Sb.) 

Školský zákon (561/2004 Sb.) 

Zákon o azylu (325/1999 Sb.) 

Zákon o spotřebních daních (353 / 2003 Sb.) 

Zákoník práce (262/2006 Sb.) 

Zákon o zbraních (119/2002 Sb.) Zákon 

o zaměstnanosti (435 / 2004 Sb.) 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.) 

Zákon o vlastnictví bytu (72/1994 Sb.) 

Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) 

Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) 

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194 / 2010 Sb.) Zákon 

o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) 

Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) 

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) 

Zákon o inspekci práce (251 / 2005 Sb.) 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentu (300/2008 Sb.) 

Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) 

Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) 

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) 

Zákon o provozování rozhlasového a televiz ního vysílání (231/2001 Sb.) 

Tiskový zákon (46/2000 Sb.) 

Zákon o regulaci rek lamy a o změně a doplnění zákona č. 468/ 1991 Sb. (40/1995 Sb.) 

Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) 

Zákon Občanský soudní řád (99/ 1963 Sb.) 

Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských ( "Bruse l II bis") (2201/2003/ES) 

Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ("Brusel I") ( 44/2001/ES) 

Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) 

Záko n o účetnictví (563/1991 Sb.) 

Vyhláška k provedení zák. o účetnictví pro podnikatele účt. v podvoj. účet. (500/2002 Sb.) 

Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) 

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) 

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) 

Zákon o sdružování občanu (83/1990 Sb.) 

Nařízení vlády (91/ 2010 Sb.) o podm. požární bezp. při provozu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv 

Občanský zákoník (89/2012 Sb.) 

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) 


