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Licenční smlouva 
k užití softwarových knihoven pro komunikaci s IS CEDR III 

číslo SLI-2019-100-000002 
 

Smluvní strany: 

 

1. Státní fond rozvoje bydlení 

se sídlem:  Praha, Vinohradská 1896/46, PSČ 120 00 

IČ:   70856788 

zastoupený: XXXXXX, ředitelkou SFRB 

bankovní spojení:  Česká národní banka, XXXXXX 

(dále případně jen „SFRB“ nebo jako „oprávněný z licence“) 

 

a 

 

2. ASD Software, s.r.o. 

se sídlem:  Šumperk, Žerotínova 2981/55A, PSČ 787 01 

IČ:   62363930,  

DIČ:  CZ62363930 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ostravě, oddíl C, vložka 7973 

jednající jednatelem XXXXXX 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., XXXXXX 

(dále případně jen „ASD Software“ nebo jako „poskytovatel licence“) 

(společně dále také jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu: 

 

 

Preambule 

 

1. Společností ASD Software byly vytvořeny softwarové knihovny SoapNet.dll, verze 4.1.0.9, 

ASDSoft.WCF.dll verze 1.0.0.18, ASDSoft.WCF.MailBinding.dll verze 1.0.0.18, 

a ASDSoft.WCF.StreamBinding.dll verze 1.0.0.18 (dále „softwarové knihovny“), určené 

pro komunikaci informačních systémů s Centrálním registrem dotací (IS CEDR III). Majetková práva 

k výše uvedeným knihovnám vykonává společnost ASD Software.  

 

2. Účelem ujednání obsažených v této licenční smlouvě (dále rovněž „licenční smlouva 

k softwarovým knihovnám“ nebo jen „licenční smlouva“) je sjednání vzájemných práv a povinností 

poskytovatele licence – ASD Software a oprávněného z licence – SFRB při poskytnutí licenčních 

práv k softwarovým knihovnám oprávněnému z licence, jak je uvedeno dále. 

 

I. 

Licence k softwarovým knihovnám 

 

1. Poskytovatel licence tímto poskytuje oprávněnému z licence oprávnění užívat softwarové 

knihovny pro potřeby oprávněného z licence, a to za podmínek a ujednání uvedených dále. 
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2. Oprávněný z licence je oprávněn užívat softwarové knihovny pouze pro účely komunikace 

s informačním systémem IS CEDR III a pro účely vývoje a testování softwaru určeného 

ke komunikaci s informačním systémem IS CEDR III. 

 

3. Oprávněný z licence je oprávněn nainstalovat softwarové knihovny pouze na počítače určené 

ke komunikaci s IS CEDR III a na počítače určené k vývoji a testování softwaru určeného 

ke komunikaci s informačním systémem IS CEDR III. 

 

4. Oprávněný z licence není oprávněn softwarové knihovny užívat pro jiné účely, než je uvedeno 

v odstavci 2. 

 

5. Oprávněný z licence není oprávněn softwarové knihovny upravovat, doplňovat, rozšiřovat, 

pronajímat či půjčovat třetím stranám a zkoumat s cílem jejich rozšíření, modifikace či rozšíření 

jejich funkčnosti.   

 
6. Vznikne-li oprávněnému z licence potřeba zapracovat softwarové knihovny do jiného software, 

sloužícího oprávněnému z licence k účelu uvedenému v  odst. 2, je oprávněn tyto softwarové 

knihovny předat zhotoviteli takového software za účelem tohoto zapracování. Zhotovitel 

takového software není oprávněn činit kroky, uvedené v odst. 5. 

 
II. 

Odměna za udělení licence, časová a územní omezení licence 

 

1. Odměna za poskytnutí licence k softwarovým knihovnám činí celkem částku ve výši     58 250,-Kč 

(slovy padesát osm tisíc dvě stě padesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH 

ve výši 21% činí 12 232,50 Kč (slovy dvanáct tisíc dvě stě třicet dva korun českých padesát haléřů). 

Celková cena licence k softwarovým knihovnám včetně DPH ve výši 21% tedy činí 70 482,50,-Kč 

(slovy sedmdesát tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých padesát haléřů). 

 

2. Odměna za poskytnutí licence k softwarovým knihovnám v částce 58 250,-Kč a částka DPH 21% 

ve výši 12 232,50 Kč jsou splatné na základě faktury vystavené poskytovatelem licence 

se splatností 21 dnů ode dne doručení oprávněnému z licence. Tato faktura bude poskytovatelem 

licence vystavena po nabytí účinnosti této licenční smlouvy. Úhrada faktury bude provedena 

oprávněným z licence bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře.  

 

3. Neuhradí-li oprávněný z licence odměnu za poskytnutí licence včetně DPH poskytovateli licence 

řádně a včas, je poskytovatel licence oprávněn od této licenční smlouvy k softwarovým knihovnám 

písemně odstoupit.  

 

4. Licence je licencí nevýhradní a je poskytnuta oprávněnému z licence na dobu neurčitou 

a poskytuje se pro území České republiky.  

 

III. 

Ukončení licenční smlouvy k softwarovým knihovnám  

 

1. Tuto licenční smlouvu k softwarovým knihovnám lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

2. Poskytovatel licence je oprávněn tuto licenční smlouvu k softwarovým knihovnám písemně 

vypovědět, poruší-li oprávněný z licence závažným způsobem některé z ujednání obsažených 

v článku I. odstavci 2., 3., 4. a 5. a ani ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného upozornění 
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poskytovatele licence oprávněnému z licence nedojde ze strany  oprávněného z licence k nápravě. 

Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné 

výpovědi oprávněnému z licence. 

 

3. V případě ukončení licenční smlouvy zanikají licenční oprávnění oprávněného z licence 

k softwarovým knihovnám dle této licenční smlouvy. Oprávněný z licence je povinen nejpozději 

do 30 pracovních dnů od ukončení této licenční smlouvy ukončit užívání softwarových knihoven, 

k nimž měl touto licenční smlouvou udělena licenční oprávnění, je povinen odinstalovat 

softwarové knihovny ze všech počítačů, kam byl nainstalován a je povinen zničit případné záložní 

kopie softwarových knihoven.  

 

IV.  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato licenční smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, zajistí uveřejnění této licenční smlouvy oprávněný z licence. 

  

3. Změny této licenční smlouvy formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran či její zrušení mohou být učiněny pouze v písemné formě.  

 

4. V otázkách touto licenční smlouvou neupravených se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  

 

5. Smluvní strany prohlašují, že licenční smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána 

podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

6. Licenční smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 

 

 
 
 

 
V Praze dne  28. 2. 2019 

________________________________ 
za Státní fond rozvoje bydlení 

XXXXXX, ředitelka SFRB 
 
 

V Šumperku dne 4. 3. 2019 
________________________________ 
      za ASD Software, s.r.o.   
          XXXXXX, jednatel  


