
Č.j.: MMR- 31209/2019-24
Číslo v CES: 5825

LICENČNÍ SMLOUVA

TUTO LICENČNÍ SMLOUVU (dále jen „Licenční smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“), tyto smluvní strany:

(1) Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, se sídlem na adrese
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, IČO: 660 02 222

jednající
Ing. et Ing. Zdenkou Marciánovou, ředitelkou Odboru správy monitorovacího systému, p.z.

(dále jen „Nabyvatel”); a

(2) TESCO SW a.s., společnost řádně založená a existující v souladu s právním řádem
České republiky, se sídlem na adrese: tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00
Olomouc, IČO: 258 92 533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2530

jednající
předsedou představenstva

(dále jen „Poskytovatel“);

(Nabyvatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jako
„Smluvní strana“).
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že  

(A) Dne 6. 6. 2013 uzavřel Nabyvatel jakožto objednatel s Poskytovatelem jakožto zhotovitelem 
smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vytvoření, dodání a implementace Aplikace MS2014+ pro 
programové období 2014 – 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) a smlouvu o poskytování služeb 
servisní podpory a rozvoje aplikace MS2014+ (dále jen „Smlouva o servisu a rozvoji“; společně 
se Smlouvou o dílo dále jen „Smlouvy“); 

(B) Součástí aplikace MS2014+ (dále jen „MS2014+“) jsou rovněž standardní softwarové produkty 
zhotovované Poskytovatelem či třetí osobou, jež nemají povahu díla vytvořeného na objednávku 
ve smyslu 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 „Autorský zákon“); 

(C) Dle čl 11.7 Smlouvy o dílo (resp. 10.7 Smlouvy o servisu a rozvoji) se Poskytovatel zavázal 
k tomu, že zajistí, aby Nabyvatel nabyl veškerá oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se 
týkají standardního softwaru zhotovovaného Poskytovatelem či třetí osobou a která jsou 
nezbytná k jeho užívání Nabyvatelem jako součásti MS2014+, a k jeho řádnému užívání 
a zachování jeho funkčnosti, a to po celou dobu trvání příslušných práv. Ke standardním 
softwarovým produktům Poskytovatele byly uzavřeny licenční smlouvy - EULA (End User 
License Agreement); 

(D) V budoucnu se mohou vyskytnout pochybnosti o možnosti použití standardních softwarových 
produktů Nabyvatelem pro monitorování evropských a národních dotačních programů (dále jen 
„dotační programy“) v České republice mimo MS2014+ na základě současné licence a vzhledem 
k tomu, že EULA neumožňuje začlenění standardních softwarových produktů Poskytovatele do 
jiného informačního systému;  

(E) Smluvní strany mají zájem na odstranění jakýchkoliv budoucích pochybností ohledně rozsahu 
oprávnění Nabyvatele užívat standardní softwarové produkty, ze kterých se skládá MS2014+, 
a umožnit Nabyvateli jejich využití i samostatně, resp. v rámci jiného informačního systému, než 
je MS2014+, určeného k monitorování dotačních programů v České republice; 

nyní Smluvní strany uzavírají tuto Licenční smlouvu: 

1 ÚČEL A PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY 

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že ke standardním softwarovým produktům uvedeným 
v článku 2  ke dni uzavření této Licenční smlouvy Poskytovatel poskytuje licence 
umožňující jejich užití Nabyvatelem v rozsahu uvedeném v příloze. Předmětem této 
Licenční smlouvy je poskytnout Nabyvateli licenci ke standardním softwarovým 
produktům, resp. rozšířit stávající licenci, a stanovit licenční podmínky tak, aby byl 
Nabyvatel oprávněn k začleňování těchto standardních softwarových produktů do jiného 
díla (informačního systému) a k jejich užití v rámci jiného informačního systému (mimo 
MS2014+) určeného k monitorování dotačních programů v České republice. 

2 SOFTWAROVÉ PRODUKTY POSKYTOVATELE 

2.1 Součástí plnění poskytovaného Poskytovatelem Nabyvateli na základě nebo v souvislosti 
se Smlouvami, byla i plnění, která naplňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského 
zákona, ale nebyla zhotovena na základě Smluv. Jedná se o následující standardní 
softwarové produkty, které Poskytovatel poskytnul Nabyvateli následujícími licencemi: 

● SW produkt MONIT poskytnutý na základě licence MONIT2014+; 

● SW produkt CryptoID poskytnutý na základě licence CryptoID 2014; 
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● SW produkt FAMA ITSM poskytnutý na základě licence FAMA+ ITSM 2014; 

● SW produkt FAMA EAI poskytnutý na základě licence FAMA+ EAI 2014 a MS BizTalk,  

(dále jen „Softwarové produkty Poskytovatele“). 

3 LICENČNÍ PODMÍNKY 

3.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci k Softwarovým produktům Poskytovatele 
a Nabyvatel je oprávněn Softwarové produkty Poskytovatele užívat dle níže uvedených 
podmínek. 

3.2 Licence se poskytuje k veškerým známým způsobům užití Softwarových produktů 
Poskytovatele a Nabyvatel je oprávněn užívat Softwarové produkty Poskytovatele 
výhradně za účelem monitorování dotačních programů v České republice, včetně užití 
v rámci jiných informačních systémů než MS2014+. Nabyvatel je oprávněn užívat 
Softwarové produkty Poskytovatele v neomezeném územním rozsahu a po dobu trvání 
majetkových autorských práv k takovýmto Softwarovým produktům Poskytovatele. 
Množstevní omezení je dáno dříve uzavřenými licenčními smlouvami (EULA). Licence 
k Softwarovým produktům Poskytovatele je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel není 
povinen licenci využít.  

3.3 Nabyvatel není oprávněn provádět úpravy Softwarových produktů Poskytovatele, 
s výjimkou případů, které připouští zákon. Nabyvateli nebudou poskytnuty zdrojové texty 
či kódy Softwarových produktů Poskytovatele.   

3.4 Nabyvateli je udělen souhlas k tomu, aby Softwarové produkty Poskytovatele spojil s dílem 
jiným (zejména jiným softwarem), začlenil je do díla jiného (zejména jiného informačního 
systému) či je zařadil do díla souborného, a to i prostřednictvím třetích osob. Nabyvatel 
tímto prohlašuje, že je plně oprávněn (zmocněn autory) k udělení výše uvedeného 
souhlasu ve vztahu k Softwarovým produktům Poskytovatele. 

3.5 Licence se vztahuje ve stejném rozsahu na Softwarové produkty Poskytovatele ve 
strojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály, a také na případné další verze 
Softwarových produktů Poskytovatele. Na případné další verze Softwarových produktů 
Poskytovatele však nevzniká uzavřením této Licenční smlouvy Nabyvateli nárok a budou 
případně poskytnuty až na základě odpovídajících smluv, jejichž součástí budou software 
updates. 

3.6 Poskytovatel prohlašuje, že poskytl Nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné 
k výkonu výše uvedených oprávnění.  

3.7 Licenční smlouvu nelze ze strany Poskytovatele vypovědět. Smluvní strany vylučují 
možnost odstoupení od této Licenční smlouvy vyjma možnosti odstoupení ze zákonných 
důvodů stanovených v Občanském zákoníku, které nelze dohodou Smluvních stran 
vyloučit.  

3.8 Softwarové produkty Poskytovatele byly použity k vytvoření MS2014+ před uzavřením této 
Licenční smlouvy a již byly před uzavřením této Licenční smlouvy na základě dříve 
poskytnuté licence užívány. Odměna za poskytnutí licence k Softwarovým produktům 
Poskytovatele byla zahrnuta v ceně služeb, v rámci jejichž poskytování byly Softwarové 
produkty Poskytovatele použity. Cena služeb, v rámci jejichž poskytování byly Softwarové 
produkty Poskytovatele použity, již byla uhrazena. S ohledem na výše uvedené nebude 
na základě této Licenční smlouvy Poskytovateli uhrazena žádná odměna za poskytnutí 
licence a souhlasu se začleňováním Softwarových produktů Poskytovatele do jiného díla 
za účelem monitorování dotačních programů v České republice dle této Licenční smlouvy. 
Poskytnutí licence a souhlas se začleňováním Softwarových produktů Poskytovatele do 
jiného díla dle této Licenční smlouvy, tj. s účinností dle odst. 4.4 této Licenční smlouvy, je 
tudíž bezúplatná. 
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4 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4.1 Tato Licenční smlouva nenahrazuje práva a povinnosti vyplývající ze Smluv uvedených 
v Preambuli bod (A).  

4.2 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Licenční smlouvy přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. 

4.3 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy (jakož ani postoupit tuto Licenční smlouvu jako celek) bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

4.4 Tato Licenční smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 
a 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). Smluvní strany se dohodly, že tuto Licenční smlouvu v registru 
smluv uveřejní Nabyvatel. Poskytovatel prohlašuje, že tato Licenční smlouva neobsahuje 
obchodní tajemství. 

4.5 Tato Licenční smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu 
této Licenční smlouvy. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Licenční smlouvě nechybí 
jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad 
pro uzavření této Licenční smlouvy. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní 
okolnosti, o nichž k datu podpisu této Licenční smlouvy věděly a/nebo musely vědět, a 
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Licenční smlouvy. 

4.6 Pokud jakékoli ustanovení této Licenční smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným 
nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Licenční smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné nebo 
zdánlivé ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení. 

4.7 Tuto Licenční smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky 
podepsanými oběma Smluvními stranami.  

4.8 Tato Licenční smlouva a povinnosti vzniklé z ní nebo v souvislosti s ní se budou řídit 
právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 

4.9 Veškeré spory vyplývající z této Licenční smlouvy nebo s touto Licenční smlouvou 
související budou rozhodovány soudy České republiky. 

4.10 Příloha tvoří nedílnou součást Licenční smlouvy. 

4.11 Tato Licenční smlouva je vyhotovena v jednom (1) elektronickém vyhotovení. 

 

Příloha:  Rozsah poskytovaných licencí 

  



NA DŮKAZ ČEHOŽ byla tato Smlouva řádně podepsána.

V [Doplnit místo], dne [Doplnit datum] V [Doplnit místo], dne [Doplnit datum]

Česká republika – Ministerstvo pro TESCO SW a.s.místní rozvoj

Ing. et Ing. Zdenka Marciánová
ředitelka Odboru správy

monitorovacího systému, p. z. předseda představenstva
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Č.j.: MMR- 31209/2019-24 
Číslo v CES: 5825 

 

 

 
 

Příloha – Rozsah poskytovaných licencí 

Produkt Název licence/Edice Typ licence – 
omezená/neomezená – 
výhradní/nevýhradní 

Oprávnění 
k užívání 

Oprávnění 
k dalším 
úpravám,  
atd. 

Oprávnění, 
k 
začleňování 
do jiného 
díla, atd. 

Oprávnění 
k udělení 
podlicence, 
postoupení 
licence 
třetímu 
subjektu 

Oprávnění 
využít i pro 
další 
monitorovací 
systémy 
(např. 
MS2021+) 

Má 
MMR 
zdrojové 
kódy? 

MONIT  MONIT2014+ 

 Nevýhradní 
 User licence 

 Časově neomezena 

 Územně neomezena 

ANO NE 

ANO – 
poskytnuto 
v rámci této 

Licenční 
smlouvy 

NE ANOi NE 

CryptoID  CryptoID 2014 

 Nevýhradní 
 User licence 

 Časově neomezena 

 Územně neomezena 

ANO NE 

ANO – 
poskytnuto 
v rámci této 

Licenční 
smlouvy 

NE ANO NE 

FAMA 
ITSM 

 FAMA+ ITSM 2014 

 Nevýhradní 
 User licence 

 Časově neomezena 

 Územně neomezena 

ANO NE 

ANO – 
poskytnuto 
v rámci této 

Licenční 
smlouvy 

NE ANO NE 

FAMA EAI 
 FAMA+ EAI 2014 

 MS BizTalk 

 Nevýhradní 
 User licence 

 Časově neomezena 

 Územně neomezena 

ANO NE 

ANO – 
poskytnuto 
v rámci této 

Licenční 
smlouvy 

NE ANO NE 

 

 
                                                 


