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Smlouva o užití Oracle Database 

 
Výtisk číslo: 1, 2, 3, 4 
 
Č. j. SÚJB/OI/23724/2019  
Číslo smlouvySÚJB: 05/190013  
Číslo smlouvy SÚRO: 2019/085  

Smluvní strany 

SÚJB Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 
IČO 48136069 
DIČ není plátcem DPH 
Zastoupený Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB 
Bankovní spojení ČNB Praha 
Číslo účtu 3808881/0710 

a 

SÚRO Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 
Sídlo Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 Nusle 
IČO 86652052 
DIČ CZ86652052 
Zastoupený RNDr. Zdeňkem Rozlívkou, ředitelem 
Bankovní spojení Komerční banka a.s. 
Číslo účtu 43-8473960227/0100 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2363 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. SÚJB je na základě smlouvy ev. č. 05/190062, č.j. SÚJB/OI/18227/2019, uzavřené s Neit 
Consulting s.r.o., držitelem licencí a uživatelem databází Oracle Database Enterprise Edition 
– Processor Perpetual, 4 CPU (dále jen „databáze“). Oprávnění k užívání licencí na základě 
uvedené smlouvy vzniká SÚJB od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

2. SÚRO na základě smlouvy se SÚJB ev. č. 05/190012, č.j. SÚJB/OI/23726/2019, užívá 
databázové servery SÚJB s databázovým software Oracle Enterprise, umístěné ve 
vyhrazených prostorech serveroven na adrese Senovážné náměstí 9, Praha1 a Bartoškova 28, 
Praha 4 (dále jen „servery“). Servery jsou využívány za účelem čtení, zapisování a používání 
dat ukládaných do databázového software Oracle Enterprise a za účelem využívání aplikací 
SÚJB, které jsou na tato data napojeny a které budou od 1. 1. 2020 pracovat s databázemi. 
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3. SÚJB touto smlouvou poskytuje SÚRO v souladu s dokumentem Všeobecné obchodní 
podmínky Oracle, dostupným na adrese https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-
documents/master-agreement.html#ct07tabcontent4, oprávnění užívat databáze (dále jen 
„oprávnění“), a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Toto oprávnění vychází z principu, že pro 
produkty Oracle licencované metrikou „Processor“, kterou jsou licencovány softwarové 
produkty Oracle uvedené v článku II odst. 1 této smlouvy, není stanoveno omezení 
maximálního počtu uživatelů. Definice licenční metriky „Processor“, jakožto definice všech 
licenčních pravidel Oracle, je uvedena v dokumentu Příručka s licenčními definicemi a 
pravidly Oracle, dostupném na adrese https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-
documents/license-definitions-rules.html#booklet. 

4. Oprávnění je poskytováno SÚRO bezúplatně, v zájmu a za účelem poskytování odborné 
podpory SÚJB při zajišťování státní správy, včetně kontroly, při mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření. Konkrétně budou databáze užívány ke čtení, ukládání a 
používání dat databázového software Oracle Enterprise za účelem: 

a) spolupráce na provozování aplikací SÚJB vyhodnocujících data z radiační monitorovací 
sítě na území ČR, 

b) podpory při tvorbě rozhodnutí, provádění kontrol a vedení evidence zdrojů ionizujícího 
záření,  

c) provozování aplikací shromažďujících data z monitorování radiační situace ČR, provoz 
jejich součásti zajišťuje a koordinuje SÚJB. 

5. Užíváním databází podle odstavce 4 bude dosaženo účelnějšího využití věci při zachování 
hlavního účelu. 

 

III. Podmínky využití oprávnění 

1. SÚRO se zavazuje při využívání oprávnění postupovat s potřebnou odbornou péčí, dbát 
pokynů SÚJB a postupovat tak, aby na majetku SÚJB nebo třetích osob nezpůsobil žádnou 
škodu. 

2. SÚJB poskytne SÚRO do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy informace a vytvoří 
podmínky umožňující využití oprávnění. 

3. SÚRO se zavazuje při využívání oprávnění neporušit práva třetích osob, která těmto osobám 
mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. SÚRO se zavazuje SÚJB uhradit veškeré náklady, výdaje a 
majetkovou i nemajetkovou újmu, které SÚJB vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích 
osob vůči SÚJB v souvislosti s porušením povinnosti SÚRO podle předchozí věty. 

4. Smluvní strany se zavazují, že s informacemi, které jim budou poskytnuty v souvislosti 
s plněním podle této smlouvy, označenými jako obchodní tajemství a informacemi 
označenými jako důvěrné budou nakládat způsobem odpovídajícím požadavkům právních 
předpisů, poskytnou jim řádnou ochranu, neposkytnou je třetí osobě a řádně tyto informace 
během plnění smlouvy zabezpečí před přístupem nepovolaných osob a zneužitím. Bude-li 
označena titulní strana dokumentu jako obchodní tajemství, má se za to, že předmětem 
obchodního tajemství je celý dokument včetně příloh. 
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5. SÚJB je oprávněn si od SÚRO kdykoli vyžádat informace o využívání oprávnění. SÚRO 
musí tyto informace poskytnout SÚJB ve lhůtě 3 pracovních dnů od prokazatelného převzetí 
žádosti oprávněnou osobou SÚRO (tj. kontaktní osobou pro otázky bezpečnosti informací, 
resp. podatelnou SÚRO), pokud nebude v jednotlivém případě dohodnuta lhůta delší. 

6. SÚRO smí využívat oprávnění pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a v souladu s 
určením databází. 

7. SÚRO není povinen oprávnění využít. 

 

IV. Bezpečnost informací 

1. Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti informací pro potřeby užívání oprávnění jsou 
uvedeny v příloze - Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti informací. 

2. SÚRO je povinen při plnění předmětu smlouvy pro potřeby zajištění kybernetické 
bezpečnosti dodržovat níže uvedené požadavky: 

a) nepoužívat žádným jiným způsobem, než pro potřeby plnění předmětu smlouvy, 
zpřístupněné informační systémy, 
b) řešit neprodleně požadavky a problémy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy 
a sdělené druhou smluvní stranou, 
c) v případě vzniku bezpečnostní události nebo bezpečnostního incidentu v průběhu plnění 
předmětu smlouvy, postupovat při jejich zvládání podle pokynů SÚJB a spolupracovat při 
nápravě, 
d) strpět provedení auditu svých procesů a opatření souvisejících se smlouvou ze strany 
SÚJB a 
e) po dobu plnění předmětu smlouvy realizovat potřebná bezpečnostní opatření. 

 

V. Sankční ustanovení 

1. Pokud SÚRO poruší povinnosti stanovené touto smlouvu, je SÚJB oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši až 50 000 Kč za každý případ takového porušení. 

2. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne, kdy byla SÚRO doručena písemná výzva k 
jejímu zaplacení. 

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Smluvní pokuta bude uhrazena bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany a považuje 
se za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu smluvní strany 
povinné je uhradit. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného 
číslovaného dodatku. 
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2. SÚJB je oprávněn bez udání důvodu vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby. Výpověď 
musí mít písemnou formu a je účinná ode dne jejího doručení SÚRO. SÚJB je oprávněn 
odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem, rovněž pokud 
přestanou být splňovány podmínky užití serverů stanovené v čl. II odst. 3 a 4. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva 
stejnopisy. 

4. SÚJB se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru 
smluv. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

7. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti 
informací 

 

Za SÚJB  Za SÚRO 
V Praze dne  2.1.2020  V Praze dne 18.12.2019 

Ing. Dana Drábová, Ph.D.  RNDr. Zdeněk Rozlívka 
předsedkyně  ředitel 
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Příloha - Kontaktní osoby pro otázky bezpečnosti informací 
 
Za SÚJB: 
 
Ing. Zdeněk Votruba   
Ing. Miroslav Zich   
 
Za SÚRO: 
 
Ing. Zdeněk Borecký   
 


