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LICENČNÍ SMLOUVA
č. Poskytovatele 2019/406 

uzavřená podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

1 S M L U V N Í  S T R A N Y

1.1 UŽIV ATEL 

Organizace:  Dům zahraniční spolupráce  

Adresa:  Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1  

ID DS: tj8vfp3 

Zastoupená:  Ing. Dana Petrova, ředitelka  

IČ:  61386839  

Přidělené číslo zákazníka: 27329 

(dále v této smlouvě jen „Uživatel“) 

1.2 POSKYTOV ATEL  

Společnost: Vema, a. s.  

Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno  

ID DS: wqegvi7 

Zastoupená: Ing. Jan Tomíšek, předseda představenstva  

IČ: 26226511 

Zapsána: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415 

(dále v této smlouvě jen „Poskytovatel“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto licenční smlouvu: 

2 P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y

2.1 Předmětem této smlouvy je poskytnutí oprávnění na užívání programového vybavení 
Poskytovatele pro zpracování dat Uživatele v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 k této 
smlouvě (dále jen „aplikace“) za úplatu. 

2.2 K aplikacím bude Poskytovatel poskytovat aktualizace. Aplikace budou aktualizovány 
v návaznosti na změny a nabytí účinnosti celostátně platných předpisů, případně 
v termínech dohodnutých s Uživatelem.  

3 C E N A

3.1 Cena předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2 této smlouvy za období 1 měsíce se stanoví 
dohodou smluvních stran dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, na 

8 350,-  Kč bez DPH 

(slovy:  osm tisíc tři sta padesát korun českých), 

přičemž první poplatek představuje cenu licence aplikací ve verzi platné k datu podpisu 
této smlouvy. 
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3.2 Cena dle odst. 3.1 tohoto článku zahrnuje veškeré poplatky, výdaje a další související 
náklady potřebné k naplnění předmětu této smlouvy, je konečná a nepřekročitelná. 

3.3 DPH bude připočtena v odpovídající zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4 P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y

4.1. Poskytovatel vyúčtuje Uživateli cenu za realizaci předmětu této smlouvy formou faktury, 
jež musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. 

4.2. Uživatel není plátce DPH. 

4.3. Uživatel uhradí peněžité závazky vyplývající z této smlouvy na základě Poskytovatelem 
vystavené faktury – daňového dokladu – v době splatnosti 21 dní od doručení faktury 
Uživateli, a to na účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Faktura bude vystavena v 
elektronické podobě v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Uzavřením smlouvy Uživatel uděluje 
souhlas pro veškerá použití daňového dokladu v elektronické podobě. 

4.4. Uživatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje všechny zákonné nebo smlouvou stanovené náležitosti daňového dokladu. 
Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Poskytovatel je v tomto případě povinen 
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Uživateli.  

4.5. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu 
Uživatele. 

5 O C H R A N A  O B C H O D N Í  T A J E M S T V Í  P O S K Y T O V A T E L E

5.1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace týkající se ceny předmětu plnění této 
smlouvy jsou ve spojení s informacemi o úplném rozsahu plnění předmětu této smlouvy, 
především o počtu osobních čísel., obchodním tajemstvím dle § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se je uchovávat v tajnosti v souladu se zákonem.  

5.2. Uživatel v souvislosti se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, jakož i smluv 
uzavřených na základě této smlouvy a dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, 
mění, nahrazuje nebo ruší v souladu s čl. 8 odst. 8.8 této smlouvy, nezveřejní cenovou 
politiku Poskytovatele vyjma těch cen, jejichž zveřejnění je nezbytně nutné k tomu, aby 
výše uvedené smlouvy nabyly platnosti a účinnosti.   

5.3. Poskytovatel se zavazuje během plnění smlouvy a po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Uživatele v souvislosti 
s plněním této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje nakládat důvěrně se všemi informacemi 
souvisejícími s předmětem této smlouvy, nesmí je šířit ani jiným způsobem využívat. 

5.4. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení smluvního vztahu. 

6 S A N K C E

6.1. Smluvní strana je oprávněna požadovat po druhé smluvní straně zaplacení smluvní 
pokuty v případě porušení povinnost uchovat v tajnosti obchodní tajemství, či v případě 
porušení povinností mlčenlivosti dle čl. 4 této smlouvy. Výše smluvní pokuty činí 10 000,- 
Kč (slovy: deset  tisíc korun českých). 
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7 .  T R V Á N Í  S M L O U V Y

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

8 Z Á V Ě R E Č N Á  U J E D N Á N Í

8.1. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

8.2. Veškeré právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

8.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, 
z nichž jeden obdrží Uživatel a jeden Poskytovatel. 

8.4. Všechny nároky či úkony směřující ke změně nebo zániku této smlouvy musí být učiněny 
písemně a doručeny prostřednictvím datové schránky, případně doporučeným dopisem či 
dopisem doručovaným kurýrní službou, na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Smluvní strana má povinnost oznámit do sedmi dnů druhé smluvní straně změnu sídla 
nebo jiných kontaktních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Veškeré změny nebo 
doplňky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 

8.5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli 
nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků 
uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno. 

8.6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní 
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoli 
ustanovení této smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti či vymahatelnosti, 
zavazují se smluvní strany dohodnout se na náhradě takového ustanovení novým, 
obdobného obsahu, významu a účelu.   

8.7. Obě smluvní strany sjednávají, že v případě sporu vzniklého při plnění, nebo v souvislosti 
s touto smlouvou, jsou příslušné k jeho řešení obecné soudy České republiky. 

8.8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako 
s uveřejněním úplného znění smluv uzavřených na základě této smlouvy a dohod 
(dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména 
prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění
smlouvy zajistí Uživatel nejpozději do 30-ti dnů ode dne podpisu smlouvy, přičemž za
tímto účelem vždy poskytne Poskytovatel Uživateli nejdéle při podpisu této smlouvy její
podobu vhodnou ke zveřejnění tak, aby neobsahovala informace dle čl. 5 odst. 5.1 a 5.2
této smlouvy. V případě nesoučinnosti Poskytovatele a neposkytnutí vhodné podoby
smlouvy k uveřejnění tak, jak je uvedeno v předchozí větě, je Uživatel oprávněn ji
uveřejnit v úplném znění k datu podpisu smlouvy, aniž by tak došlo k porušení jeho
povinností dle čl. 5 této smlouvy. Úplné zveřejnění skutečností, které jsou ve svém
souhrnu obchodním tajemstvím, provede Uživatel pouze na základě pravomocného
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy nebo v případě nesoučinnosti
Poskytovatele dle předchozí věty. .

8.9. Poskytovatel bere na vědomí, že osobní údaje specifikované v záhlaví této smlouvy jsou 
ze strany Uživatele zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy a 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany Uživatele 
specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení o 
zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách Uživatele (www.dzs.cz). 

../AppData/Local/Microsoft/avykoukalova/AppData/Local/Temp/notes0E98F4/smlouvy.gov.cz
http://www.dzs.cz/
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8.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky dostupné zde 
(http://www.vema.cz/o-spolecnosti-ke-stazeni/ ) a Technické a provozní podmínky – 
Provozní prostředí dostupné zde (http://www.vema.cz/o-spolecnosti-ke-stazeni/ ) a dále 
pak její přílohy:  

• Příloha č. 1 – Rozsah licence,

8.11. V případě rozporů či odchylek v ujednáních uvedených v této smlouvě a v obchodních, či 
technických a provozních podmínkách, mají aplikační přednost ustanovení této smlouvy. 

8.12. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem včetně 
všech jejích příloh, že tento obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, považují ho 
za určitý a srozumitelný. Uživatel výslovně prohlašuje, že je seznámen s aplikacemi 
poskytovanými Poskytovatelem na základě této smlouvy k užívání, a současně 
prohlašuje, že tyto aplikace svou funkcionalitou vyhovují jeho potřebám. Na důkaz tohoto 
připojují smluvní strany vlastnoruční podpisy:   

V Praze dne V Brně dne 25.10.2019 

Uživatel  
Dům zahraniční spolupráce 

Poskytovatel 
Vema, a. s. 

Ing. Dana Petrová Ing. Jan Tomíšek  
 ředitelka předseda představenstva 

http://www.vema.cz/o-spolecnosti-ke-stazeni/
http://www.vema.cz/o-spolecnosti-ke-stazeni/
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PŘÍLOHA
č. 1 ke smlouvě č. 2019/406 

Rozsah licence: 

uživatel IČ 
Počet osobních 

čísel 

Dům zahraniční spolupráce, Praha  61386839  500 

Programové vybavení Vema se uživateli poskytuje v následujícím rozsahu: 

komponenta  počet os. čísel 
Personální systém Vema – HRs 500 

Převodní příkazy PAM ->    banka 500 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO – HP0092 500 

Vzdělávání – VZD 500 

Prověření zaměstnanců v Insolvenčním rejstříku – HX0048 500 

V Brně dne 25.10.2019 


