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Licenční smlouva 

 

Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

zastoupená:     Ing. Karlem Řehkou, ředitelem  
se sídlem:     Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 

IČO:      05800226 

plátce DPH:    NE 

bankovní spojení (číslo účtu):   Česká národní banka, č. ú.: 3031881/0710 

telefon:     +420 541 110 777 

e-mail:      posta@nukib.cz 

kontaktní osoba:   

     

     

(dále jen „nabyvatel“) 

 

a 

 

GORDIC spol. s r. o. 

zastoupená:      jednatel a generální ředitel 
se sídlem:    Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava 

IČO:      47903783 

DIČ:      CZ47903783 

plátce DPH:    ANO 

zapsáno v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 9313 

bankovní spojení (číslo účtu):  21409681/0100 

telefon:     +420 567 217 921 

e-mail:     gordic@gordic.cz 

kontaktní osoba:   

     

     

(dále jen „poskytovatel“ nebo společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „Vývoj, dodávka a technická podpora jednotného informačního systému pro Národní úřad 
pro kybernetickou a informační bezpečnost“ (dále jen „veřejná zakázka“) a dále v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a § 2358 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

licenční smlouvu (dále jen „licenční smlouva“). 

 

Tato licenční smlouva je uzavřena na základě smlouvy o dílo ze stejného dne jako tato licenční smlouva, 

jejímž předmětem je závazek poskytovatele provést pro nabyvatele v rozsahu a za podmínek tam 
upravených dodávku jednotného informačního systému a zajištění jeho postupné (dvoufázové) 
implementace do prostředí nabyvatele, a to včetně následné technické podpory (dále jen „smlouva 
o dílo“), pročež je tato licenční smlouva ve smyslu § 1727 občanského zákoníku smlouvou závislou 
na smlouvě o dílo. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_csCZ880CZ880&sxsrf=ALeKk00r4896ZhmT2jLm5gG5XB_VJJXRhg:1584547706871&q=gordic.cz&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi4_cmZtKToAhXMwKQKHU3BANkQBSgAegQICxAq&biw=1920&bih=888
mailto:gordic@gordic.cz
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I. Předmět licenční smlouvy 

1. Vzhledem k tomu, že součástí díla dle smlouvy o dílo je i plnění, které naplňuje znaky 

autorského díla 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, je k těmto předmětným součástem díla poskytována licence, a to za podmínek 
sjednaných dále v této licenční smlouvě. 

2. Předmětem licenční smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout nabyvateli oprávnění 
k výkonu práva k autorskému dílu, tedy k oběma částem informačního sytému, tj. co do části 
ekonomické GINIS EKO a zároveň části spisové GINIS SSL (společně dále jen „informační 
systém“ nebo „autorské dílo“), které nabyvatel může od okamžiku účinnosti poskytnutí licence 
užívat k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za vhodné či přiměřené. Pro odstranění 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že nabyvatel je oprávněn užívat autorské dílo 
v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž 
je omezen toliko časem, když oprávnění k výkonu práva k autorskému dílu je limitováno dobou 

trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Bližší specifikace 

informačního systému je součástí smlouvy o dílo. 

3. Pro úplnost se na tomto místě explicitně uvádí, že předmětná licenční smlouva se vztahuje 
jak k poskytnutí licence k ekonomické části informačního systému, tak k poskytnutí licence 
ke spisové části informačního systému, přičemž ujednané licenční podmínky jsou pro obě části 
informačního systému stejné. 

 

II. Licenční ujednání 

1. Licence k autorskému dílu je poskytována jako neomezená nevýhradní.  

2. Součástí licence je neomezené oprávnění nabyvatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, 
změny autorského díla tvořícího součást díla dle smlouvy o dílo a dle svého uvážení do něj 
zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných 
či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Nabyvatel je bez potřeby jakéhokoliv 
dalšího svolení poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla 
nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit. V takové situaci se však 
nabyvatel zavazuje – za účelem ochrany práv poskytovatele vyplývajících z příslušných 
právních předpisů – seznámit třetí osoby, jímž je udělována podlicence nebo jímž je licence 

postoupena, s veškerými podmínkami této licenční smlouvy. 

3. V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo 
ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály, a to i na případné 
další verze počítačových programů obsažených v informačním systému upravené na základě 
smlouvy o dílo.  

4. Poskytovatel prostřednictvím této licenční smlouvy poskytuje nabyvateli licenci k autorskému 
dílu. Účinnost licence poskytnuté nabyvateli k ekonomické části jednotného informačního 
systému nastává okamžikem akceptace plnění co do etapy nasazení ekonomické části 
informačního systému do prostředí zadavatele a účinnost licence ke spisové části jednotného 
informačního systému počíná v okamžiku akceptace plnění co do etapy nasazení spisové části 
informačního systému do prostředí zadavatele. Do okamžiku akceptace jednotlivé části 
informačního systému dle předchozí věty je nabyvatel oprávněn užít autorské dílo v rozsahu 

a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné části autorského díla.  
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5. Udělení licence nelze ze strany poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti licenční smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v průběhu trvání závazkového 
vztahu jinak. 

6. Nabyvatel není povinen licenci využít. 

7. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že součástí licence ve smyslu této licenční smlouvy je jeho 
povinnost k vytváření či poskytování jakýchkoli aktualizačních souborů počítačového programu 
(a to ať již v návaznosti na vývoj právních předpisů či z jakýchkoli jiných důvodů). 

8. Poskytovatel je dále povinen udržovat software dodaný nabyvateli v provozuschopném stavu 
a v souladu s aktuálně platnou legislativou, pokud jej nabyvatel používá ve spojení 
s doporučovanou technikou a operačním systémem. Dojde-li k náhlé a nepředvídatelné 
legislativní změně, je poskytovatel povinen poskytnout nabyvateli praktický použitelný 
náhradní postup, jak s používaným softwarem přiměřeně plnit aktuální legislativní požadavky. 

9. Poskytovatel je povinen zpřístupnit nabyvateli každou novou verzi (aktualizaci) i opravu 

softwaru. 

10. Smluvní strany prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle smlouvy o dílo vznikne činností 
poskytovatele a nabyvatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany explicitně 
jinak, bude se mít za to, že je nabyvatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 
spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že poskytovatel udělil nabyvateli 
souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za poskytnutí licencí 
dle článku IV. této licenční smlouvy, stejně jako cena za plnění předmětu veřejné zakázky dle 
článku XI. smlouvy o dílo, je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení, přičemž 
poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 

11. Poskytovatel musí udělit nabyvateli licenci k autorskému dílu dle této licenční smlouvy, 
a to včetně oprávnění udělit podlicenci tak, aby tím nezpůsobil újmu na právech třetích osob. 

12. Součástí autorského díla může být i software s omezenými možnostmi používání – tj. software 

s uzavřeným kódem (dále jen „proprietární software“), u kterého poskytovatel nemůže udělit 
nabyvateli oprávnění dle předchozích odstavců článku I. a II. této licenční smlouvy, avšak 
to pouze při splnění některé z následujících podmínek: 

a) jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na relevantním trhu běžně 
dostupný,  

b) jedná se o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 
detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, administrátorské 

a provozní dokumentace a práva software měnit, 

c) jedná se o software marginálního významu, který je v autorském díle nahraditelný bez 

nutnosti vynakládání výraznějších prostředků a u kterého zároveň poskytovatel 
nabyvateli dodá písemnou garanci, že další rozvoj autorského díla jinou osobou než 
poskytovatelem je možný provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů 
takovéhoto softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takovéhoto 
softwaru anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto softwaru nebude 
představovat výraznější komplikaci a náklad na straně nabyvatele, 

d) poskytovatel nabyvateli k softwaru poskytne nebo zprostředkuje dodání úplných 
komentovaných zdrojových kódů softwaru a bezpodmínečného práva provádět 
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jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového softwaru apod., a to i prostřednictvím 
třetích osob, leda by uvedené nešlo po poskytovateli spravedlivě požadovat, 

e) jedná se o software, jehož API (Application Programming Interface) pokrývá všechny 
moduly a funkcionality softwaru, je dobře dokumentované, umožňuje zapouzdření 
software a jeho adaptaci v rámci měnících se podmínek ITC prostředí nabyvatele bez 

nutnosti zásahu do zdrojových kódů softwaru, a poskytovatel poskytne nabyvateli 

právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu jako software, 

Poskytovatel se tímto zavazuje nabyvateli po ukončení implementace na písemnou výzvu 
nabyvatele nejpozději do 30 dnů poskytnout úplné komentované zdrojové kódy softwaru 
a bezpodmínečné právo software měnit, leda by uvedené nešlo po poskytovateli spravedlivě 
požadovat nebo API vykazuje charakteristiky popsané pod písmenem e) tohoto článku licenční 
smlouvy. 

Bude-li mít nabyvatel pochybnosti o poskytovatelem tvrzených skutečnostech ve vztahu 
k naplnění výše jmenovaných podmínek, je oprávněn po poskytovateli požadovat prokázání 
či osvědčení takovýchto skutečností. Pro případ, že se některé tvrzení poskytovatele ohledně 
splnění podmínek stanovených výše v tomto odstavci ukáže jako nepravdivé, bude 
poskytovatel povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé jednotlivé 
zjištění. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě písemné výzvy doručené poskytovateli, 

a to v době splatnosti do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

13. Poskytovatel zajistí, aby licence udělená k proprietárnímu softwaru zahrnovala alespoň 
nevýhradní oprávnění užít software jakýmkoliv způsobem nejméně po dobu 12 měsíců 
následujících po datu vypršení technické podpory informačního systému dle smlouvy o dílo, 
a to v odpovídajícím množstevním rozsahu licence, bude-li třeba. Po uplynutí sjednané doby 
se poskytovatel zavazuje nabyvateli za (místně a časově) obvyklých tržních podmínek 
nabídnout právo užívat proprietární software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné 
užívání autorského díla. Tím není dotčeno právo nabyvatele pořídit standardní software i od 
třetí osoby bez ohledu na dříve pořízené licence od poskytovatele. 

14. Poskytovatel je povinen ve svých řešeních pro nabyvatele omezit využití proprietárního 
softwaru, který je co do svých licencí omezen, na minimum. 

15. Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití proprietárního softwaru 

v rámci autorského díla a předložit nabyvateli ucelený přehled využitého proprietárního 
softwaru, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů. 

16. Jestliže jsou s užitím proprietárního softwaru, tj. včetně technické podpory a jiných 
souvisejících plnění, spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, je poskytovatel povinen 

v rámci ceny za dílo dle smlouvy o dílo řádně tyto poplatky za dobu podle odstavce 13 tohoto 

článku uhradit. 

17. Nabyvatel si vyhrazuje právo samostatně a na základě odlišné licenční smlouvy pořídit 
si případné licence k počítačovým programům, jež uzná za potřebné a které následně 
poskytovateli zpřístupní za účelem plnění smlouvy o dílo. 

18. Práva získaná na základě smlouvy o dílo a této licenční smlouvy, popřípadě dalších smluv 
uzavřených v rámci veřejné zakázky nebo v souvislosti s ní, přechází i na případného právního 
nástupce nabyvatele. 
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19. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně uvádějí, že odměna za poskytnutí, 
zprostředkování nebo postoupení licencí k autorskému dílu a s tím související, je uvedena 
v článku IV. této licenční smlouvy a není tedy zahrnuta v ceně za dílo dle smlouvy o díla. 

 

III. Zdrojový kód 

1. Nestanoví-li smlouva o dílo jinak, je poskytovatel povinen nejpozději v okamžiku akceptace 
plnění předmětu veřejné zakázky co do etapy nasazení ekonomické, resp. spisové části 
jednotného informačního systému do prostředí zadavatele v plném rozsahu předat nabyvateli 

zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem a které 
je nabyvateli poskytováno na základě provádění autorského díla. Smluvní strany se mohou 
dohodnout i na dřívějším či postupném předání zdrojového kódu. Zdrojový kód bude 
nabyvateli ze strany poskytovatele předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat 
s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením části informačního systému a jeho 

verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma 
smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. 

2. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí nabyvatele a zaručující možnost ověření, 
že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření 
funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části 
informačního systému, na základě které bude běžný kvalifikovaný pracovník nabyvatele 

schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby softwaru a zasahovat do něj.  

3. Povinnost poskytovatele uvedená v odstavci 1 a 2 tohoto článku licenční smlouvy se přiměřeně 
použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu, k nimž 
dojde při plnění smluv uzavřených v rámci veřejné zakázky, popřípadě v rámci záručních oprav 
(dále jen „změna zdrojového kódu“). Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat 
podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

4. Poskytovatel je povinen předat nabyvateli dokumentovanou změnu zdrojového kódu 
nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle smlouvy o dílo. V případě 
předčasného ukončení smluvních vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem je poskytovatel 

povinen předat nabyvateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné 
materiály všech součástí obou částí informačního systému tak, aby byl nabyvatel držitelem 
zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi informačního systému. 

5. Poskytovatel bere na vědomí, že nabyvatel může se zdrojovým kódem ve smyslu této licenční 
smlouvy volně nakládat, tj. mimo jiné jeho neomezené sdílení s jinými subjekty, jeho 
uveřejnění a podobně. 

 

IV. Odměna za licence a platební podmínky 

1. Odměna za poskytnutí licence v rozsahu dle článku I. a II. této licenční smlouvy a za předání 
zdrojového kódu dle článku III. této licenční smlouvy pro ekonomickou část informačního 
systému je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů a dle cenové nabídky poskytovatele předložené v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Výše odměny náležející poskytovateli za předmětnou 
licenci k ekonomické části informačního systému činí celkem 2.000.000 Kč bez DPH; výše 
odměny náležející poskytovateli včetně DPH ve výši 21 %, kde DPH dosahuje částky 420.000 

Kč, pak činí celkem 2.420.000 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých). 
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Odměna zahrnuje veškeré náklady, poplatky a další finanční plnění spojené s poskytnutím 
neomezené nevýhradní licence k ekonomické části informačního systému. 

2. Odměna za poskytnutí licence v rozsahu dle článku I. a II. této licenční smlouvy a za předání 
zdrojového kódu dle článku III. této licenční smlouvy pro spisovou část informačního systému 
je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a dle cenové nabídky poskytovatele předložené v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku. Výše odměny náležející poskytovateli za předmětnou licenci ke spisové 
části informačního systému činí celkem 5.000.000 Kč bez DPH; výše odměny náležející 
poskytovateli včetně DPH ve výši 21 %, kde DPH dosahuje částky 1.050.000 Kč, pak činí celkem 
6.050.000 Kč (slovy: šest milionů padesát tisíc korun českých). Odměna zahrnuje veškeré 
náklady, poplatky a další finanční plnění spojené s poskytnutím neomezené nevýhradní licence 
ke spisové části informačního systému. 

3. Změna ve výši odměny je možná pouze v případě změny zákonných sazeb DPH. V takovém 
případě bude výše odměny upravena podle změny sazeb DPH platných v době vzniku 
zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH. 

4. Odměna za každou část informačního systému – tj. zvlášť za ekonomickou část a zvlášť 
za spisovou část informačního systému – bude uhrazena jednorázově a poskytovatel ji vyúčtuje 
daňovým dokladem (dále jen „faktura“) vystaveným na základě zápisu o předání a převzetí 
konkrétního informačního systému. 

5. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadovaného zákonem 
č.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“), a v případě, že poskytovatel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti 
účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura vždy musí splňovat náležitosti stanovené§ 435 občanského zákoníku. 

6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti stanovené příslušným zákonem nebo touto licenční 
smlouvou, popřípadě nebude-li vyúčtovaná odměna v souladu s odměnou za poskytování 
předmětu plnění sjednanou touto licenční smlouvou, je nabyvatel oprávněn takovou fakturu 

do dne její splatnosti vrátit poskytovateli s důvodem takového vrácení a poskytovatel 
je povinen fakturu opravit nebo vystavit novou. V tomto případě běží nabyvateli nová lhůta 
splatnosti v délce odpovídající sjednané řádné době splatnosti, a to ode dne doručení nové 
nebo opravené faktury nabyvateli. V takovém případě nemá poskytovatel právo uplatňovat 
úrok z prodlení. Postup podle tohoto odstavce článku IV. licenční smlouvy je možno aplikovat 
i opakovaně. 

7. Splatnost řádně vystavené faktury dle sjednaných platebních podmínek je stanovena v souladu 

s dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení nabyvateli. 

Fakturu poskytovatel doručí nabyvateli prostřednictvím datové zprávy, popřípadě elektronicky 
na e-mailovou adresu nabyvatele posta@nukib.cz. 

8. Nabyvatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty poskytovatele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. 
V případě, že poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí 
nabyvatel poskytovateli pouze základ daně, přičemž daň z přidané hodnoty uhradí 
poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu poskytovatele v registru plátců 
a identifikovaných osob poskytovatelem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu nabyvatele. 

mailto:posta@nukib.cz
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9. Poskytovatel je povinen uvádět na všech daňových dokladech číslo licenční smlouvy. 

10. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře bude poskytovatel 

v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, nabyvatel uhradí poskytovateli pouze 
základ daně, přičemž DPH bude nabyvatelem uhrazena přímo příslušnému správci daně. 

 

V. Závěrečná ujednání 

1. Při výkladu těchto ustanovení licenční smlouvy je nutné přihlížet zároveň k ustanovením 
smlouvy o dílo, popřípadě dalším smlouvám uzavřeným v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku. Přiléhavá ustanovení smlouvy o dílo (například záruka za vady, součinnost, 
mlčenlivost a podobně) se přiměřeně uplatní i pro tuto licenční smlouvu. 

2. Tato licenční smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu. 

3. Nabyvatel je oprávněn kdykoliv licenční smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, 
a to s výpovědní lhůtou 30 kalendářních dnů, která počíná běžet první den po doručení 
výpovědi poskytovateli. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si licenční smlouvu přečetly a že tato licenční smlouva byla 

uzavřena srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v této licenční 
smlouvě svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům a právním předpisům. Na důkaz 
toho připojují smluvní strany své podpisy. 

5. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou v licenční smlouvě, popřípadě ve smlouvě 
o dílo výslovně upravena, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

6. Pokud se jakékoliv ustanovení této licenční smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným, 
nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na ostatní ustanovení licenční 
smlouvy. 

7. Nabyvatel i poskytovatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, v platném znění. 

8. Poskytovatel není oprávněn postoupit ani započíst žádnou svou pohledávku za nabyvatelem 

vyplývající z licenční smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s licenční smlouvou. 

9. Žádná ze smluvních stran není oprávněna tuto licenční smlouvu postoupit a převést či jinak 
zcizit svá práva a povinnosti vcelku ani zčásti bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

10. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že nabyvatel je subjektem povinným poskytovat informace 
podle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a proti této skutečnosti nemá žádných námitek. 

11. Poskytovatel tímto bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním licenční smlouvy v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, jsou-li podle tohoto zákona smluvní strany povinny smlouvu uveřejnit. 

12. Pokud kterákoliv ze smluvních stran nevymáhá jakákoliv práva nebo jakékoliv nároky 
vyplývající z této licenční smlouvy, nebude to mít za následek vzdání se takových práv 
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či nároků, stejně tak jako částečné vymáhání takových práv a nároků nebude mít za následek 
nemožnost vymáhání jejich zbývající části. 

13. Licenční smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná 
uveřejněním v registru smluv. 

14. Součástí této licenční smlouvy je Příloha č. 1 – Seznam poskytovaných licencí, kde bude uveden 
soupis veškerých licencí, které poskytovatel nabyvateli poskytne k informačnímu systému, 
a to za podmínek sjednaných v této licenční smlouvě. 

15. Tuto licenční smlouvu je možné měnit a doplňovat jen písemnými, vzestupně číslovanými 
a oboustranně podepsanými dodatky.  

16. Licenční smlouva je vyhotovena elektronicky. 

 

Přílohy: 
 

Příloha č. 1 Seznam poskytovaných licencí  
 

 

 

Jméno: Ing. Karel Řehka 

Titul: ředitel Úřadu            Titul:  jednatel a generální ředitel 

Národní úřad pro kybernetickou  
a informační bezpečnost 

           GORDIC spol. s r. o. 

/nabyvatel/              /poskytovatel/ 
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PŘÍLOHA Č. 1 K LICENČNÍ SMLOUVĚ 

Seznam poskytovaných licencí 
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Seznam poskytovaných licencí 
 

Kód/PN Popis nabízeného produktu/služby Počet 
0080 209 klient - PED 1 

0080 254 Metodika sběru dat - IISSP (CSÚIS) 1 

0080 412 doplatek síťová verze + 5 klientů 1 

1011 101 klient - GFE 2 

1031 009 WS DMS GORDIC neomezená 1 

1032 009 eConnector pro MS Index services – neomezená 1 

1033 009  eConnector pro MS Sharepoint – neomezená  1 

1051 009 server - AIB 1 

1051 101 ISDS – datové schránky 1 

1051 103 TS – tvorba časových razítek 1 

1051 104 ISZR – Základní registry 1 

1051 105 IISSP RISRE – státní pokladna 1 

1051 108 SIGN – podepisování a CRL listy 1 

1051 109 ČNB - ABOKWS 1 

1051 110 EDS SMVS 1 

1051 115 RS – Elektronická pečeť I. CA Remote Seal 1 

1100 303 rozšíření - ISZR 1 

1100 304 rozšíření - řízený schvalovací proces 1 

1100 305 rozšíření – dokladová finanční kontrola 1 

1100 310 rozšíření – zveřejňování 1 

1100 311 rozšíření – anonymizace 1 

1100 312 rozšíření – šablony pro anonymizaci 1 

1100 316 rozšíření – CRL/OCSP (kompletace, ověření) 1 

1100 319 rozšíření – podpora GDPR 1 

1100 321 rozšíření – rozhraní IISSP – RISRE 1 

1100 322 rozšíření – rozhraní IISSP - RISPR 1 

1100 323 rozšíření – rozhraní IISSP – STAT 1 

1100 326 rozšíření – vizualizace el. podpisu 1 

1100 327 rozšíření – rozhraní RISRE – kontroly 1 

1100 328 rozšíření – rozhraní IISSP – RISRE INBOX 1 
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1100 329 rozšíření – rozhraní IISSP – RISRE online PRSK 1 

1100 330 rozšíření – dohledový systém 1 

1100 331 rozšíření – EDS/SMVS 1 

1100 332 rozšíření – rozhraní IISSP – RISRE skutečnost 1 

1100 333 rozšíření – rozhraní IISSP – RISRE výkazy 1 

1110 097 server/zdr.licence Enterprise + neomezená 

 
1 

1110 101 klient – ADM 3 

1110 111 klient T - AKC kontrola vazeb ADM 3 

1110 304 rozšíření - transakční protokol ADM 1 

1110 313 rozšíření - el.podpis, čas. Razítko 1 

1110 315 rozšíření - systémová značka 1 

1110 316 rozšéření . El. pečeť 1 

1120 101 klient – ADK 3 

1130 005 server/zdr.licence neomezená - ADE 1 

1130 101 klient – ADE 3 

1140 101 klient – ADR 3 

1140 111 klient – ADP 3 

1140 121 klient – ADS 3 

1210 005 server/zdr.licence neomezená - UCR 1 

1210 101 klient - UCR 50 

1210 302 rozšíření - prohlížení financování 1 

1221 005 server/zdr.licence neomezená - ADA 1 

1221 101 klient – ADA 5 

1225 005 server/zdr.licence neomezená - PPF 1 

1225 101 klient – PPF 3 

1126 005 server/zdr.licence do 10 st. Struktur - VEP 1 

1126 101 klient – VEP 3 

1240 005 server/zdr.licence neomezená - ROZ 1 

1240 101 klient – ROZ 5 

1250 005 server/zdr.licence neomezená – UCT 1 

1250 101 klient – UCT 5 

1260 005 server/zdr.licence neomezená – INU 1 

1260 101 klient INU 5 

1290 005 server/zdr.licence neomezená – FUC 1 
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1290 101 klient – FUC 5 

1310 005 server/zdr.licence neomezená – BUC 1 

1310 101 klient - BUC 5 

1310 304 rozšíření – ČNB (online) 1 

1320 005 server/zdr.licence neomezená – KDF 1 

1320 101 klient – KDF 5 

1320 302 rozšíření – e-fakturace 1 

1330 005 server/zdr.licence neomezená – POU 1 

1330 101 klient – POU 5 

1340 005 server/zdr.licence neomezená – KOF 1 

1340 101 klient – KOF 5 

1340 302 rozšížení – e-fakturace 1 

1350 005 server/zdr.licence neomezená – PRE 1 

1350 101 klient – PRE 5 

1370 005 server/zdr.licence neomezená – POK 1 

1370 101 klient – POK 5 

1410 005 server/zdr.licence neomezená – DDP 1 

1410 101 klient – DDP 5 

1414 005 server/zdr.licence neomezená – RAP 1 

1414 101 klient - SPO 1 

1414 201 klient – RAP 1 

1414 301 rozšíření – interní formuláře 1 

1414 305 rozšíření – portál občana MV 1 

1414 306 rozšíření – Autentizace – anonymní uživatel 1 

1414 309 rozšíření – el. podatelna 1 

1440 005 server/zdr.licence neomezená - SML 1 

1440 101 klient – SML 50 

1550 005 server/zdr.licence neomezená – MAJ 1 

1550 101 klient – MAJ 10 

1551 005 server/zdr.licence neomezená – INM 1 

1551 101 klient – INM 5 

1615 005 server/zdr.licence neomezená – SPR 1 

1615 101 klient – ASR 5 

1615 202 klient – SPR 500 
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1700 307 rozšíření - text. vyhledávání v evidenčních položkách 1 

1700 308 rozšíření - hromadná úprava metadat 1 

1700 312 rozšíření EML,ZFO konvertor 1 

1700 315 rozšíření - žádost o ZDF 1 

1700 316 rozšíření  - utajované dokuemtny stupně "V" 1 

1710 005 server/zdr.licence neomezená – USU 2 

1710 215 klient T/L USU - multilicence do 500 klientů 1 

1720 005 server/zdr.licence neomezená – POD 2 

1720 009 server – EPOD 1 

1720 101 klient – POD 10 

1720 111 kient T - TPD Gen. Podacích deníků 1 

1723 002 konverzní server – Microsoft office 2 

1723 003 konverzní server – ABBY 2 

1723 301 rozšíření - konverze dokumentů mimo GINIS 2 

1723 302 rozšíření - napojení na validátor PDF 2 

1723 303 rozšíření - ověřování el. podpisů 2 

1723 304 rozšíření - diagnostika datových formátů 2 

1723 305 rozšéření - konverze do formátu PDF/A-3 2 

1724 009 server/zdr.licence neomezená – GSL 2 

1724 101 instalace GSL(1 vstup) 2 

1724 301 rozšíření GSL - další vstup 9 

1724 302 rozšíření - digitalizace s ověř. doložkou 2 

1730 005 server/zdr.licence neomezená – VYP 2 

1730 009 server – eVYP 2 

1730 101 klient – VYP 10 

1730 302 rozšíření - prop. Frankovací stroj + váha 2 

1730 304 rozšíření - rozšířené napojení 2D čtečky 2 

1751 214 multilicence EPK do 500 klientů 1 

1761 101 klient -UDE – offline 1 

1761 201 klient - UDE prohlížení 500 

1761 202 klient L - UDA administrace 10 

1770 005 server/zdr.licence neomezená – INT 1 

1770 101 klient – INT 1 

1780 005 server/zdr.licence neomezená – SPI 2 
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1780 009 server – eSPI 1 

1780 101 klient – SPI 10 

1781 005 server/zdr.licence neomezená – ESR 2 

1781 101 klient - ESR 10 

1782 005 server/zdr.licence neomezená – SUD 2 

1782 101 klient – SUD 10 

1783 005  server/zdr.licence neomezená – PAR 2 

1783 101 klient – PAR 10 

1783 301 rozšíření -automat. Aktualiazce CRL v PAdES 1 

1784 005 server/zdr.licence neomezená – PPO 2 

1784 101 klient – PPO 10 

1786 005 server/zdr.licence neomezená – ESS 2 

1786 101 klient – ESS 10 

1792 009 server/zdr.licence neomezená – RAK 2 

1792 101 klient – RAK 10 

1792 102 klient – ZDF 10 

1798 005 server/zdr.licence neomezená – RKB 1 

1811 109 XRG SSL - otevřené 1 

1815 109 XRG ROZ - otevřené 1 

1820 109 XRG SML - otevřené 1 

1825 109 XRG SPR - otevřené 1 

1833 109 XRG GIN - otevřené 1 

1834 109 XRG EKO - otevřené 1 

1835 109 XRG ISDS - Rozhraní na datové schránky - licence neomezná 1 

1839 109 XRG ESS Rozhraní SSL na agend. Systém - licence neomezená 1 

1840 006 server/zdr.licence neomezená – ADU 2 

1840 101 klient - ADU 3 

1840 301 rozšíření - užovatelské avizace 1 

1841 109 XRG UDE otevřené 1 

1844 109 XRG ADM otevřené 2 

 


