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Smlouva o postoupení licence 
 

Smluvní strany 

 

Jihomoravský kraj 
zastoupený:   JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje  

Sídlo:   Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno 

IČ:   708 88 337 

      

(dále jen „postupitel“) 
 

a 

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

zastoupeno:  Ing. Robertem Plagou, Ph. D., ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 

Sídlo:    Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČ:   000 22 985 

  

(dále jen „postupník“) 
 

uzavírají smlouvu o postoupení licence podle § 2364 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
Preambule 

 

V zájmu zachování, rozvoje a podpory ve světě zcela ojedinělého a unikátního systému 
školních soutěží a přehlídek a jeho dalšího využití pro identifikaci a podporu práce 
s nadanými žáky, tj. pedagogů i škol: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vyhlašuje rozvojové 
programy „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“ a Excelence středních  
a základních škol. 

Jihomoravský kraj vyvinul informační systém „Evidenční software realizace školních 
soutěží v Jihomoravském kraji“ (dále jen „Systém“) umožňující nejen samotnou organizaci 
školních soutěží a přehlídek, ale také jako pomocný nástroj pro jejich vyúčtování a sledování 
účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými prostředky.  
Celorepubliková evidence školních soutěží s využitím Systému by přinesla značné snížení 
administrativy spojené se třemi dosud používanými informačními systémy, eliminaci 
chybovosti, snadnější propojení s centrálními registry, jako je např. školský rejstřík, apod. 
Záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je vyvinout a v příštím školním roce poskytnout 
Systém zdarma k využití všem krajům ČR, přičemž vše, co s tím souvisí, zejména vývoj, provoz, 
implementaci a financování uvedených i souvisejících nákladů, bude zabezpečovat vlastními silami  
a prostředky.  

 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

1. Postupitel postupuje postupníkovi v celém rozsahu dle čl. 10 smlouvy o dílo ze dne  



2 

 

25.05.2017 uzavřené mezi Jihomoravským krajem a společností Code Creator, s. r. o. (dále jen 
„smlouva o dílo“), výhradní licenci k informačnímu systému „Evidenční software realizace 
školních soutěží v Jihomoravském kraji“, vytvořeného na základě smlouvy o dílo ve smyslu  

§ 2364 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Společnost Code Creator, s.r.o. dala souhlas 
s postoupením licence dopisem ze dne …. 

 

2. K postoupení licence dochází bezúplatně. Postupitel má právo využívat Systém ve 

stávající i všech případně upgradovaných verzích až do doby jejích úprav a spuštění k potřebám 
celorepublikového využití.  

 

Čl. 2 

Způsob předání 
Postupitel se zavazuje předat zdrojové kódy a přístupové údaje k licenci uvedené v čl. 1 této 
smlouvy na datovém nosiči (CD nebo flash disk) na adrese: Jihomoravský kraj, Krajský úřad 
JMK, odbor školství, pracoviště Cejl 73, Brno. 
 

Čl. 3 

Doba stanovená pro předání 
Postupitel se zavazuje předat protokolárně zdrojové kódy a přístupové údaje k licenci uvedené 
v čl. 1 této smlouvy do 30 dnů od podpisu této smlouvy. 
 

Čl. 4 

Informační povinnost 
Postupitel je povinen o postoupení licence bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele 
Systému, společnost Code Creator, s.r.o.  
 

Čl. 5 

Společná ustanovení 
1. V případě nefunkčnosti Systému zjištěné bezprostředně po postoupení licence, je 

postupník oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 

2. Smluvní strany si sjednávají rozvazovací podmínku, podle které se tato smlouva ruší 
v případě, že postupník Systém ve lhůtě do 31.08.2019 neimplementuje pro celostátní 
bezúplatné využití krajům České republiky.  
 

Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Postupník zajistí uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy prostřednictvím registru smluv 
včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li postupník uveřejnění smlouvy nebo 
metadat smlouvy prostřednictvím registru smluv ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 
pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění postupitel ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření 
smlouvy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu smlouvy vyjma osobních údajů 
v registru smluv. 
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3. Smlouva je zhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
originálu. 
 

4. Tuto smlouvu lze měnit vzestupně číslovanými dodatky. 
 

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 
odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na své  
…. schůzi konané dne ……… 2018 usnesením č. …….. .  
 

 

 

V Brně dne…. …………………….   V Praze dne…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------    ---------------------------------------- 

Jihomoravský kraj Česká republika – Ministerstvo  

školství, mládeže a tělovýchovy 

 

JUDr. Bohumil Šimek    Ing. Robert Plaga, Ph. D. 

hejtman Jihomoravského kraje   ministr školství, mládeže a tělovýchovy 


