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LICENČNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou 

bankovní spojení: 623101/0710 

(dále jen "Nabyvatel")  

 

a 

 

scanservice a.s. 

IČ:   25648101 

DIČ:   CZ25648101 

se sídlem: Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9 

zastoupen:  XXX 

  XXX 

bankovní spojení, č.ú.: XXX 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

(Nabyvatel a Poskytovatel jsou společně označováni též jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Nabyvatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení č. ZMR15/2019 „Licence 

skenovacího SW“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem vyhodnocena jako 

nejvýhodnější, a proto Nabyvatel s Poskytovatelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto 

licenční smlouvu (dále také jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je ve smyslu autorského zákona oprávněn 
poskytnout Nabyvateli oprávnění specifikované v čl. 2 této Smlouvy. 
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1.02 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že poskytnutím oprávnění Nabyvateli v rozsahu dle 
čl. 2 této Smlouvy nedojde k ohrožení ani porušení práv duševního vlastnictví třetích 
osob. 

 

Článek 2. 

Předmět a účel Smlouvy 

2.01 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 
softwarový produkt: 

a) 2x Kodak Capture Pro Software Group G, a  

b) 1x Kodak Capture Pro Software Group D  

(toto oprávnění je dále souhrnně označováno jako „licence“). Nabyvatel se zavazuje 
uvedený softwarový produkt (dále jen „softwarový produkt“) užívat pouze v rozsahu 
udělené licence. Licence v rozsahu této Smlouvy je Nabyvateli poskytnuta jako 
nevýhradní a časově neomezená. Bližší specifikace licence je obsažena v Příloze č. 1 
této Smlouvy. 

2.02 Nabyvatel touto Smlouvou licenci dle odst. 2.01 přijímá a zavazuje se uhradit 
Poskytovateli odměnu dle čl. 3 této Smlouvy. 

2.03 Poskytovatel se zavazuje předat Nabyvateli licenční číslo/sel výrobce, které umožní užití 
softwarového produktu specifikovaného v tomto článku, a to do 14 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti této Smlouvy. Poskytovatel je povinen provést předání dle předchozí 
věty buď fyzicky (předáním na datových nosičích oprávněné osobě Nabyvatele), či 
elektronicky. O předání licenčního čísla/sel výrobce Poskytovatelem Nabyvateli bude 
sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran dle 
odst. 8.01 této Smlouvy.  

2.04 Účelem této Smlouvy je zajistit využívání softwarového produktu zaměstnanci 
Nabyvatele, což je nezbytné k plnění působnosti v oblasti veřejné správy, svěřené 
Nabyvateli platnými právními předpisy. 

 

Článek 3. 

Odměna  

3.01 Smluvní strany sjednávají, že celková odměna za poskytnutí licence dle čl. 2 a Přílohy 
č. 1 této Smlouvy činí: 

cena bez DPH   447 180,- Kč  

DPH    93 907,80 Kč odpovídající sazbě 21 % 

Cena celkem vč. DPH  541 087,80 Kč  

3.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená odměna zahrnuje celý předmět 
této Smlouvy dle čl. 2 a Přílohy č. 1, že je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným 
jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích 
dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) 
dojde před okamžikem zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ke 
změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu 
zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši 
změny DPH. Cena zahrnuje všechny náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této 
Smlouvy. 

 



Strana 3 z 5 

Smlouva licenční - standardní SW - 2. 1. 2019 

 

 

Článek 4. 

Fakturace a platební podmínky 

4.01 Odměna za poskytnutí licence dle odst. 3.01 bude Poskytovateli uhrazena jednorázově 
po předání licenčního čísla/sel výrobce potvrzujícího poskytnutí licence Nabyvateli 
v rozsahu dle čl. 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Podmínkou uhrazení odměny tedy je, že 
licence bude poskytnuta Nabyvateli v souladu s podmínkami této Smlouvy. Odměna 
bude uhrazena Nabyvatelem na účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu. 

4.02 Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu, stanovenou v odst. 3.01 této Smlouvy, na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel je 
oprávněn fakturovat až po uskutečnění plnění, tj. po předání licenčního čísla/sel výrobce 
potvrzujícího poskytnutí licence Nabyvateli v rozsahu dle čl. 2 a Přílohy č. 1 této 
Smlouvy. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění jejich pozdějších změn. Součástí faktury musí být kopie předávacího protokolu 
o předání licenčního čísla/sel výrobce v rozsahu dle čl. 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy. V 
případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Nabyvatel je 
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli. 

4.03 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit 
fakturu Nabyvateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se 
dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Nabyvatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

4.04 Je-li Nabyvatel v prodlení s úhradou faktury, je Poskytovatel oprávněn požadovat od 
Nabyvatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými 
právními předpisy. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

5.01 Poskytovatel je povinen poskytnout Nabyvateli veškerou nezbytnou součinnost, která je 
předpokladem nerušeného výkonu licenčních oprávnění dle této Smlouvy Nabyvatelem. 

5.02 Poskytovatel se zavazuje, že v případě, kdy jakákoliv osoba odlišná od Nabyvatele, 
včetně případných zaměstnanců Poskytovatele, uplatní vůči Nabyvateli nárok z titulu 
porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užitím softwarového produktu, 
zavazuje se Poskytovatel poskytnout Nabyvateli účinnou pomoc a součinnost a uhradit 
mu veškeré náklady, které mu v souvislosti se sporem s takovou osobou vzniknou, a 
dále se zavazuje uhradit Nabyvateli veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku 
uplatnění autorskoprávního nároku vůči Nabyvateli v souvislosti s užíváním 
softwarového produktu, a to v plné výši. 

5.03 Poskytovatel je povinen kdykoli na vyžádání Nabyvatele poskytnout mu informace či 
dokumenty osvědčující plnění závazků Poskytovatele dle této Smlouvy. 

 

Článek 6. 

Doba platnosti Smlouvy 

6.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských 
práv k softwarovému produktu. 
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Článek 7. 

Salvatorní ustanovení 

7.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým 
výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či 
nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak 
bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální 
úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

 

Článek 8. 

Závěrečná ustanovení 

8.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Nabyvatele:  

XXX 

XXX 

Za Poskytovatele: 

XXX 

Poskytovatel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své 
oprávněné osoby pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy o zpracování jejich 
osobních údajů v rozsahu tohoto odstavce Nabyvatelem, a to po dobu platnosti této 
Smlouvy pro účely plnění této Smlouvy. 

8.02 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Specifikace licence  

8.03 Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě prodlení Poskytovatele s předáním licenčního čísla výrobce oproti termínu 
stanovenému v odst. 2.03 této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Nabyvateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.  

b) V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v odst. 8.10 této Smlouvy je 
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to i opakovaně v případě 
opakovaného porušení.  

8.04 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu Smlouvy nepovažují. 

8.05 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to neprodleně oznámit druhé straně. 

8.06 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 
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8.07 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

8.08 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

8.09 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen 
„registr smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a podpisem této 
Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Nabyvatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 
Poskytovatel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích 
přílohách není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

8.10 Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat 
Nabyvateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než  
50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz 
§ 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a 
zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Poskytovatel je povinen zaslat Nabyvateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během 
platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Nabyvateli 
písemné ohlášení této změny. 

8.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona, případně dalších předpisů 
platného práva České republiky. 

8.12 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 

připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavřít tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 

 

V Praze dne 18. 7. 2019     V Praze dne 24. 6. 2019 

 

Nabyvatel:        Poskytovatel: 

 

……………………………     ………………………………. 

Mgr. Irena Storová, MHA     XXX 

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    

 

 

        ………………………………. 

        XXX 

         



Příloha č. 1 - Specifikace licence 
 

 
 

Pro stávající 2 skenery Kodak i1840 a 1 skener Kodak i1440 Poskytovatel touto Smlouvou 

dodává Nabyvateli následující licenční oprávnění : 
 

• 2x licence Kodak Capture Pro Software Group G s pětiletou SW Assurance 

• 1x licence Kodak Capture Pro Software Group D s pětiletou SW Assurance 
 
 

 
Poskytovatel zároveň prohlašuje, že je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,  ve 

znění pozdějších předpisů, oprávněn poskytnout výše uvedené licenční oprávnění. 
 
 
 

Za scanservice a.s. 
 

 
 

XXX 
 

 
 
 

Všeobecný  popis Kodak Capture Pro Software 
 

KODAK Capture Pro je vysoce výkonná skenovací a indexační aplikace , která díky mnoha 

editačním nástrojům pro úpravu po skenování umožňuje optimalizovat práci se skenovanými 

dokumenty. 
 

Je vytvořena tak, aby uživateli zabezpečila maximální rychlost, přesnost a jednoduchost 

skenování. Umožňuje optimálně využít všech předností skenerů Kodak a zvýšit produktivitu 

práce. 
 

Popis funkcionalit 
 

Intuitivní a nastavitelné uživatelské rozhraní 
 

• Panely nástrojů a okna mohou být umístěna kdekoliv tak, aby jejich pozice co nejlépe 

vyhovovala příslušné skenovací úloh 

• Prohlížeč Dávka/Dokument/Stránka zajišťuje dokonalý přehled o obsahu dávky a nabízí 

snadnou navigaci a efektivní editaci dat. 

• Automatické nebo manuální mazání prázdných stránek založené na velikosti souboru 

nebo na obsahu. Ukládejte jen to, co chcete při plné kontrole nad tím, co mažete. 

• Přednastavené úlohy na jedno kliknutí, které umožní i začínajícímu uživateli provádět 

komplexní skenovací práce. 
 
 

Efektivní indexace 
 

• Indexování založené  na  čárových  kódech  vč.  2D čárových  kódů,  zonálním  OCR se 

sběrem dat ve více než 100 jazycích a MICR (vč. ČJ a Slov.) . Teoreticky neomezený 

počet index. polí a znaků. 



• Výstupní masky pro data všech typů umožňující snadné a pružné přeformátování 
hodnot 

• Náhrady znaků pro automatickou opravu častých chyb OCR nebo 

mazání nechtěných znaků 

• XML výstupní formát indexů nabízející snadnou výměnu a sdílení dat 

• Oprava dat označených jako  chyby je  možná ihned při jejich  výskytu  

nebo později při dalším  průběhu zpracování  naskenovaného  dokumentu 

• Rozbalovací seznamy pro vkládání vybraných konkrétních typů dat 

• "Drag and Drop" OCR pro vytěžování dlouhých datových struktur jako např. adres 

• Zvětšování částí dokumentu s klíčovými daty 

• Vytěžování dat z kterékoliv strany vícestránkového dokumentu 
 
 
Široká nabídka výstupů 

 
• Možnost vybrat buď výstup barva a černobílé nebo černobílé a stupně šedi 

• Skenování do tradičních souborových formátů včetně TIFF a JPRG a dále 

úplná podpora PDF včetně neomezeně prohledávatelného PDF (v 

jakémkoliv jazyce vč. Češtiny a slovenštiny),  PDF-A a PDF-MCR bez 

dodatečných  nákladů. 

• Skenování přímo do e-mailu nebo do širokého spektra DMS a ECM aplikací. 
 
 

Vysoká míra bezpečnosti a ochrany dat 
 

• Zakrývání citlivých informací 

• Správa   uživatelských   oprávnění   pro  zajištění  ochrany  a  integrity  dat  

s individuál. uživatel. a skup. profily 

• Práva řízená na úroveň jednotlivých  funkcí nebo jejich skupin 

• Volitelné zachování dávek pro nové zpracování i po jejich exportu 

• Audit indexování na výstupu zabrání exportu chybně nebo částečně indexovaných dat 

 




