
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ UŽÍVACÍCH PRÁV K PRÁVNÍMU INFORMAČNÍMU

SYSTÉMU

ev. číslo Objednatele: 1NO/31/04/000066/2021

Smluvní strany:

se sídlem:

Ing. Milanem Krchem, ředitelem odboru iníormatických aplikaci

IČO: 00064581

a

se sídlem: U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3

DIČ: 
zapsaný v 
bankovní spojení:

(dále jen „Poskytovatel")

DIČ:
bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel")

zastoupena:

IČO:

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „smluvní strana" nebo společně „smluvní 
strany")

zastoupena: 
MHMP

CZ00064581
PPF banka, a.s., účet č.: 27-5157998/6000

Petrem Králem, předsedou představenstva

63077639

CZ63077639
OR vedeném Městský soud v Praze sp. zn. B 9659 
UniCredit Bank a.s., č. účtu: 1333107011/2700

ElekirunK*>- i ?02i
Certifikát ■ ...Iron

taVrx -hc Milmkiíí,"
V)iui M-rvro-,1
1'Unn.iJo IU3UI 15,3(47 0111 .U24«l

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízeni veřejné 
zakázky s názvem „Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému" (dále jen
„zadávací řízení") v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

zněni pozdějších předpisu (dále jen „ZZVZ"), a s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, vězněni pozdějších předpisu (dálejen „občanský zákoník"), tuto

smlouvu o poskytnuti užívacích práv k právnímu informačnímu systému

(dále jen „Smlouva")

Hlavni město Praha, odbor IAP MHMP

Praha I, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01

Digitálně podepsal

Potr král PetrKrálrClI l\l a I Datum: 2021.01.27
18:21:48 +01'00’

Wolters Kluwer ČR, a.s.



I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1

1.2

1.3

1.4

n. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

2.1

a)

2.2

b)

c)

(důle jen „Předmět smi uuvy’’)

Bližší specifikace Předmětu smlouvy, rozsahu licenci, podmínky užívání softwaru Svstému a 
poskytnutých přístupů k Systému je uvedenu v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli k plněni Předmětu smlouvy řádnou 
součinnost, Lidně a včas poskytnutý Předmět smlouvy převzít (docházi-li k jejich převzetí v 
Souladu S touto Smlouvou) 0 zaplatit Poskytovateli za tento řádné.) včas poskytnuty Předmět 
smlouvy cenu dle léto Smlouvy.

Účelem teto Smlouvy je zejména zajištěni pra v ni podpory uživatelů Objednatele formou 

přístupu do právního informačního systému tak, abv byla zajištěna možnost využívat právní 
i n tor m a ce v r.i mc i vn i t ř n í s í tě Ob jed n a tel v, k te rá j v p ro v n i t řn í u ž i va te I e Objed n a tel e < >d d el e> i a 
od internetové sítě.

Místem plnění Předmětu smlouvy je následující adresa Objednatele:

Škodův palác, Praha l, Nove Město, lungmannova 35;

sídlo Poskytovatele;

CeSká republika v rozsahu on-li ne licencí.

Objednatel písemně vyzve Poskytovatele k instalací softwaru Systému a zřízení přístupů do 
Systému dle čl. 1.2.1 Smlouvy do l měsíce ode dne, kdy Smlouva nabvde účinnosti. 
Poskytovatel nainstaluje software Systému a zřídí přístupy dle předchozí věty |s výjimkou 
specializované databáze, jejímž obsahem budou mimo jiné všechna nařízení ředitele, 
vybraná usnesení Rady a Zastupitelstva, interní předpisy a metodiky všech odborů, 
jednací řády Rady a Zastupitelstva a jejich výborů, ald. Magistrálu hlavního města Prahy 
(dále jen „Předpisv MHMP")| do 14 dnů ode dno, kdy byl Objednatelem vyzván.

Předmětem této Smlouvv je poskvtnutí uživatelských práv k právnímu informačnímu 
systému ASPI , tvořeným z jednotlivých databázi odborných informací a vyhledávacího 
programového vybavení (dále jen „Systém"), a to v níže uvedeném rozsahu, včel ně zajištění 
jeho průběžné aktualizace

Poskytovatel se zavazuje na základě teti) Smlouvy poskvtnout Objednateli:

1.2.1 Instalaci softwaru Systému a zřízení uživatelských prav (licence) k Systému, tj. 
poskytnutí přístupů k Svstému v rozsahu až 970 přístupů k Systému, z toho až 400 
přístupů ve ver/i on-line,

1.2.2 Provedení zaškolení uživatelů jednotlivých tvpu uživatelských licencí:

1.2.3 Pravidelnou aktualizaci informačního obsahu databáze Svstému, která bude dodávána 
průběžně (minimálně Ix za kalendářní měsíc) prostřednictvím sdíleného prostoru 
Objednatele pro ukládáni aktualizaci či obdobného technického řešeni. Součásti 
aktualizace bude upozorněni na nová dataa DVDnebojinv datový nosič (např. USB flash 
disk, HDD) se srovnávací aktualizací. Aktualizací se rozumí doplnění změn, dodatků a 
uprav obsahu Systému, tj. literatury, předpisů, doplněni judikatury, aplikaci nebo jejich 
částí, a to především po novelizaci příslušných předpisů nebo nových vydáni 
předplacených titulů, pokud jsou předmětem aktualizace



2.3

2.4

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Druh licence

Licence základní 49,- 10,3 59,3

Licence výkladová 560,- 117,6 677,6

Licence plná 938,- 197,- 1135,-

licence
49,- 10,3 59,3

licence
560,- 117,6 677,6

On-line licence plná 938,- 197,- 1135,-

3.2

3.3

3.4

3.5

Cena za poskytování Předmětu smlouvy se sjednává jako paušální částka za 1 kalendářní 
čtvrtletí ve výši:

Instalaci a zřízení přístupu do specializované databáze, jejímž obsahem budou Předpisy 
Ml IMP, se Poskytovatel zavazuje provést do 30 dnu ode dne, kdy byl Objednatelem vyzván 
k instalaci softwaru Systému dle či. 2.2 této Smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti Smlouvy.

On-line 
základní

On-line 
výkladová

Cena v Kč bez DPH 
za 1 licenci

Cena v Kč vč. DPH 
za 1 licenci

Smluvní strany se dohodly, že cena za Předmět smlouvy je cenou konečnou, nejvýše 
přípustnou, nepřekročitelnou. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady, které Poskytovateli 
v souvislosti s řádným plněním Předmětu smlouvy vzniknou, vč. veškerých licenčních 
poplatku, nákladu na instalaci Systému, provedení zaškoleni uživatelů, nákladu na dopravu, 
cel, nákladů na balení, doručení a další náklady spojené s plněním Předmětu smlouvy, o 
nichž Poskytovatel jakožto odborník ví nebo má vědět a jsou v nich zohledněna rizika, 
bonusy, slevy a další vlivy ve vztahu k celkové době plnění dle teto Smlouvy.

Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 Občanského zákoníku 
přebírá nebezpečí změny okolností.

Změna ceny včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění Předmětu 
smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude 
Smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován 
dodatek ke Smlouvě. Poskytovatel bude fakturovat sazbu DPH dle právních předpisů 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Úhrada ceny za Předmět smlouvy bude provedena na základě čtvrtletních faktur 
vystavených Poskytovatelem a doručených Objednateli. Objednatel je povinen Poskytovateli 
hradit cenu dlečl. 3.1 Smlouvy v rozsahu skutečně poskytnutých užívacích práv k Předmětu 
smlouvy dle či. 4.1 léto Smlouvy.

DPH v Kč



3.6

3.7

3.6

3.9

3.10

3.11

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1

4.2

4.3

4.4

Cena za provedený Předmět smlouvy bude Objednal elem hrazena čtvrtletně z pel ně. 
Fakturu Poskytovatel vvstavi vždv do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po čtvrtletí, 
/a který bude cena fakturována. První úhrada paušální částky za kalendářní měsíc dle čl. 3.1 
Smlouvy naleží Poskytovateli až po inslalaci solkvaru Systému a zřízení přístupu k Systému 
dle cl. 1.2.1 Smlouvy.

Splatnost rádné vystaveně taktury činí 30 dnu ode dne jejího doručení Objednateli. Za den 
zaplacení faktury se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního učtu Poskytovatele.

Faktura musí obsahoval číslo tělo Smlouvy a náležitostí dle příslušných právních předpisu, 
zejména pak náležitostí dle zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, vězněni pozdějších předpisu 
a náležitostí obchodní listiny dle občanského zákoníku (6 435), případně náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisu, je-li I 'os k v to v a tel plátce DPH.

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu 
s touh’ Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jí ve Ihútě splatnosti /pět k doplněni 
Poskytovateli, aniž se dostane do prodlení se splatností, Ihúta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručeni náležitě doplněné či opraveně faktury Objednateli.

Faktura musí bvt vestavena ve prospěch bankovního úctu uvedeného v z a hlaví Smlouvy, 
le-li Poskytovatel plátcem OPI I, musí se jednat o bankovní učet zveřejněný způsobem 
umožňující dálkový přístup dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisu.

Fakturu Poskytovatel objednateli doručí elektronicky do datově schránky objednatele či na 
e-mailovou adresu iapsek<if,praha.eu. Objednatel upřednostňuje elektronicko faktury ve 
formátu PDF. Případná změna emailově adres v pro zasíláni faktur je vůči Poskytovateli 
účinná jejím písemným oznámením ze strany Objednatele, k této změně Smlouvy není 
vyžadován písemnv dodatek ke Smlouvě.

Poskytovatel se zavazuje nainstalovat software Systému a zřídit k němu přístupy dle CL 1.2.1 
Smlouvy řádné a včas dle této Smlouvy. Instalace softwaru Systému a zřízeni přístupu k 
Systému bude písemně potvrzeno oprávněnými osobami Smluvních stran na Předávacím 
protokolu.

Poskytovatel je povinen postupovat při plnění Předmětu smlouvy $ odbornou péčí, podle 
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a 
postupovat v souladu s jeho pokynv. Poskytovatel je povinen upozorňovat Objednatele v 
odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynu Objednatele.

Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele na v šech n v okolnosti, které bv mohl v vést 
pří plnění Předmětu smlouvv k omezení činností nebo ohroženi chodu Objednatele, zejména 
pak ve vztahu k jím používaným produktům, zařízení, programovému vybavení 
a prostředí.

Poskytovatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vadv či výpadky 
Systému, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Předmětu 
smlouvy nezbytné a neprodleně oznámil písemnou formou Objednateli překážky, které mu 
brání v plnění Předmětu smlouvy a vvkonu dalších činnosti souvisejících s plněním 
Předmětu smlouvy.



4.3

4.6

4.7

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

3.1

3.2

3.3 plně funkční v souladu sel. 1 teto

5 4

3.6

5.7

3.8

VI. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

6.1

Poskytovatel prohlašuje, že S v stem má ke dni podpisu této Sir km v v vlastnosti stanovené 
touto Smlouvou a vlastnosti uvedené v Přílive č. I Smlouvy a těmito vlastnostmi bude 
Systém disponoval po celím dobu trvání této Smlouvy.

1 'os k v to va tel výslovné prohlašuje, zeje subjektem oprávněným k poskytnuti uživatelských 
práv k Systému dle této Smlouvy a zajišťování jeho pru bé/ne aktualizace v prostředí 
Objednatele dle této Smlouvy.

Vady Předmětu smlouvy, za kleré Poskytovatel odpovídá, je Poskytovatel povinen odstranit 
na své náklady v přiměřeně lhůtě odpovídající náročnosti odstraňované vady.

Uplatněním nároku / odpovědnosti za vady není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
ujmy.

Poskytovatel je povinen upozornil Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a 
řádné dle svých možností provést taková opatřeni, která riziko vzniku škod zcela v v louči 
nebo (pokud je nel/e zcela vyloučit) v maximální možné míře sníží. Jde-li o zame/eni vzniku 
škod nezapři činěných Poskytovatelem, ma Poskytovatel právo na u hradu nezbytných a 
účelné vv naložených nákladu odsouhlasených předem Objednatelem.

Poskytovatel je povinen v průběhu plněni Předmětu smlouvy umožnit Objednateli 
potřebnou kontrolu kvality plnění / hlediska aspektů stanovených v této Smlouvě a jejího 
účelu, a zda plnění předmětu Smlouvy nevykazuje vady, pokud je tato kontrola objektivně 
možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění Poskytovatele nebo nemůže mít vliv na 
dodrženi terminů plnění.

Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli informacea součinnost, ktere Poskytovatel 
bude oprávněně vyžadovat k plněni svých povinnosti stanovených touto Smlouvou a 
informovat Poskytovatele o všech skutečnostech, které bv meh Iv ovlivnit plněni předmětu 
Smlou v v.

Poskytovatel dále prohlašuje, že Předmět smlouvy nemá žádné fakticko ani právní vady a 
není zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další 
finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám.

Poskytovatel se zavazuje udržovat Svstěm aktuální a
Smlouvy po celou dobu trvání této Smlouvy.

Poskytovatel neodpovídá za vady Předmětu smlouvy způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Poskytovatel na nevhodnost těchto pokynů 
upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Poskytovatel tuto nevhodnost 
nemohl zjistit.

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na odstranění vad v Předmětu smlouvy písemné či 
elektronickou formou (emailem, datová zprava) u Poskytovatele bezodkladně po jejím 
zjištěni.

Nebvla-li do okamžiku uplatněni nároku na odstranění vady uhrazena příslušná měsíční 
cena Předmětu smlouvy, Objednatel není v prodlení s úhradou smluvní ceny až do úplného 
vyřešeni odstraněni vady.



6.2

Vil. OCHRANA INFORMACÍ

7.1

7.2

7.3

7.4

7.o

7.6

a)

b)

0

d)

e)

Předmět smlouvy je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Chráněno 
je jak programové vybavení, tak databáze s uloženými informacemi. Užívací právo podle 
této Smlouvy se proto uděluje pouzek u/ívání informacníhoobsahu Systému, zejména jeho 
/ohrazeni, tisku a kopírování pro vlaslní potřebu Objednatele. S informačním obsahem 
Systému nelze jinak nakládat. Ze stranv Objednatele není možné zasahovat do programu, 
dat nebo darabá/í Systému.

Obé Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a z práv v týkající se 
vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo 
poškodil druhou Smluvní stranu. Povinnost poskytovat informace podle za koná v. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu tím není dotčena.

Smluvní stranv budou za neveřejné informace považovat tož veškeré informace vzájemné 
poskytnuté v jakákoliv objektivně vnímá tělně formě ústné, v listinně, elektronicko, vizuální 
nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 
hodnotu a kterc nejsou v příslušných obchodních kruzích božné dostupné nebo u kterých se 
z povahy da předpokládat, že se jedná o informace neveřejne. resp. podléhající zavazku 
mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislost i s plněním teto Smlouvy.

Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která 
obsahuje systém Objednatele, která do nej mají být, bvla nebo budou Poskytovatelem, 
Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj bvla získána. Bez ohledu na 
ostatní ustanovení teto Smlouvy jsou za důvěrné informace Objednatele považovány lež 
zdrojové kódy systému Objednatele, jejichž poskytnutí třeli osobě bv mohlo ohrozit 
bezpečnost dat Objednatele v tomto systému

Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejně informace druhé smluvní 
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou v šech n v nezbytné krok v k 
zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné 
informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním organům nebo jejich členům nebo 
třetím osobám, které se podílejí na plnění Předmětu smlouvy .

Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osob v, které se na jejich straně 
budou podílet na plnění Předmětu smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací a dále se zavazuji vhodným způsobem zajistit dodržovaní 
těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.

Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případ v, kdy:

Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto 
dostupnost způsobila sama Smluvní strana;
Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před darem 
zpřístupnění dru hoj Smluvní st ranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 
Smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemně souhlas zpřístupňovat 
danou informací, 
jo zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
auditor provádí u někrere ze smluvních stran audit na základě oprávněni 
vyplývajícího z příslušných právních předpisů.



7.7

7.8

7.9

7 10

VIII. SANKCI7 A NÁHRADA ÚJMY

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.2

8.3 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ

8.4

8.5

8 b

8.7

V případě, že se kterákoli Smluvní struno hod novém v m způsobem dozví, popř. bude mít 
odůvodněně podezření, že došli* k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, 
je povinnu o tom informovat druhou Smluvní strunu.

Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účínnosti Smlouvy.

Poskytovatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění Předmětu smlouvy dostane 
do kontaktu s osobními údaji, zeje bude ochraňovat a nakládat 5 nimi plné v souladu 
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Předmětu smlouvy.

Smluvní strany si sjedná v ují následující smluvní pokutv pro případ nedodržení podmínek 
této Smlouvy:

Smluvní pokutu uhradí Poskytovatel na bankovní účet Objednatele ve Ihútě splatnosti 30 
dnů od doručení jejího vyúčtovaní, nedohod nou-li se smluvní sírany v konkrétním případě 
jinak.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinností, která je prostřednictvím 
smluvní pokutv zajištěna.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčenu právo smluvních stran na úhradu způsobené 
ujmy vznikle v souvislosti splněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se 
nezapočítává do případné náhrady újmv.

Smluvní stranv se zavazuji k vvvinuti maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel odpovídá za veškerou újmu způsobenou 
Objednateli porušením Smlouvy v plné výši v souladu s touto Smlouvou. Káhrada újmy se 
řídí ustanoveními občanského zákoníku.

7a proká/ane porušení ustanovení v tomto článku Smlouvy má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu lakto vznikle ujmy. V případě porušení povinností smluvních síran 
stanovených dle tohoto článku, má oprávněna Smluvní strana právo na smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč za každý jednot!ivý případ porušeni povinnosti dle tohoto článku.

25.000.- Kč za každý i započatý den prodlení $ instalaci softwaru Systému a 
s poskytnutím přístupu k Systému dle č 1.1.2.1 této Smlouvy,

3.000,- Kč, pokud došlo k odepření přístupu, případně nefunkčnosti přístupu 
k Systému v požadovaném rozsahu dle Smlouvy dclc jak 1 hodinu, a to za každou 
dalši, by t i započatou hodinu prodlení.

5.000,- Kč z.a každý i započatý den prodlení saktualizací informačního obsahu 
databáze Systému dle ČI. 1.2.2 teto Smlouvv.

V případe prodleni kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky , má oprávněná 
Smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodleni ve’ výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nakladli spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
oSobv jmenovaného soudem a upravuji některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříku právnických a fyzických osob, věznění pozdějších předpisu.



IX. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN, OPRÁVNĚNÉ OSOBY

9.1

9.2

9.3

X. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1

10.2

a)

b)

O

d)

v)

0

g)

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za ujmu, která vznikla v důsledku nesprávného něho 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní st ranv, žádná ze Smluvních stran 

neodpovídá /a prodlení způsobené prodlením $ plněním zavazků druhé Smluvní strany.

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob 
Stanovených touto Smlouvou nebo jimi pověřených zástupců.

pokud Poskytovatel opakovaně (min. 3x) poskvtl Předmět smlouvy $ vadami, í přesto, 
že již bvl na jakékoliv vadne plnění Objednatelem písemně upozorněn,

jiné porušení smluvních povinnosti Poskytovatele, které nebude odstraněno ani 
do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné vyzvv Objednatele k nápravě,

prodleni Objednatele s úhradou takturv delší než 30 kalendářních dnu, pokud 
Objednatel nezjedná nápravu ani do 20 kalendářních dnů od doručeni písemného 
oznámení Poskytovatele o prodleni se žádosti o jeho napravo,

prodleni 1'oskvtovatele s poskytnutím aktualizace informačního obsahu Systému dle 
čl. 1.2.2 Smlouvy o více jak 30 kalendářních dnu,

opakovaně prodlení (min. 3x) Poskytovatele S poskytnutím aktualizace informačního 
ohsahu Systému dle cl. 1.2.2 Smlouvy o více jak 10 kalendářních dnu,

odepření přístupu či nefunkčnost přístupu k Systému v požadovaném rozsahu dle 
teto Smlouvy trvající déle jak 10 kalendářních dnu, pokud nezjedná nápravu ani 
v přiměřené Ihutě ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě,

V případě, že dojde ke změně oprávněných osob nebo kontaktních údajů u nich uveden v ch, 
příslušná Smluvní strana doručí písemné oznámení o léto zrněné druhé Smluvní straně bez 
zbytečného odkladu. V tomto případě není nutně uzavírat dodatek k těto Smlouvě.

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění poskytovaného dle této Smlouvy jsou: 

za Objednatele:
Jméno: lne,. Milan Krch
funkce: ředitel odboru IAP

za Poskytovatele:
Jméno: Tomáš Kovák
funkce: Kev Accounl Manager

Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.

Smluvní stranv jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v souladu s občanským 
zákoníkem, zejména dojde-li k jejímu porušení podstatným způsobem ve smvslu $2002 
občanského zákoníku. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem se považuje zej měna

prodlení Poskytovatele sinstalací softwaru Systému a s poskytnutím přístupu k 
Svstěmu dle čl. 1.2.1 Smlouvy o více než 14 kalendářních dnů,



b)

10.3

D
10.4

10.5

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

] 1.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

))

k)

prodlení Objednatele s poskylnulím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode 
dne doručení písemní’ vvzvy Poskytovatele k nápravu,

porušeni povinnosti Smluvní stran v k ochraně důvěrných informaci.

v případech, ze:

Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením š 558 odst. 2 Občanského zákoníku 
pn‘hlasují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným 
obecné anebo v daném odvětvi a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku 
přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

i)
Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit

Poskytovatel vstoupí do likvidace, nebo

je proti Poskytovateli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 
v zákonné Ihúté odmítnut pro zjevnou bezdiivodnost, nebo

je proti Poskytovateli zahájeno trestní stíhání.

Od sto tipe ní od Smlouvy nmsí bvt písemné, jinak je neplatně. Odstoupení je účinné ode dne, 
kdv bude doručeni* druhé Smluvní sírane.

Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení tykající se nároku z odpovědnosti za v ad v, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně 
důvěrných informaci, ani další ustanovení o právech a povinnostech, / jejich/ povahy 
vyplývá, ze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Smlouva nabwá platnosti dnem připojeni platnvch uznavanvchelektronických podpisů dle 
zákona č. 297.2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, věznění 
pozdějších předpisů (dále jen jako ..zákon o službách vytvářejících důvěru") obou 
Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do teto Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního / nich.

Smlouva nabvvá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 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, přičemž toto 
uveřejněni zajisti Objednatel.

Poskytovatel není oprávněn postoupit třetí Straně tuto Smlouvu či jakákoliv práva, nároky 
nebo pohledávky plynoucí z lelo Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, neni-li pro konkrétní případ Stanoveno jinak.

V případě, že některé ustanovení tělo Smlouvy je nebo se Stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevvmahatelným nebo hude-li lakovým příslušným orgánem shledáno, 
zůstávají ostatní ustanoveni této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového 
ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je 
nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zava/ují nahradit 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelne ustanovení léto Smlouvy ustanovením jiným, které 
svým obsahem a smvslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako 
celku.
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7a Objednatele: 7a Poskvrovatele:

V Praze V Praze

Petr Králíng. Milan Krch
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VViáters Kluwer ČR, a.s.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Cenlrální evidenci smluv 
(CtS) vedené Objednáte lem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, darech jejího podpisu a plny text 
Smlouvy. Smluvní strany výslovně pn‘hlasují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 
nepovazuji za obchodní tajemství ve smvslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakvehkoliv dalších podmínek.

V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č, 131/2000 Sb., o hlavním mostě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel, tj. hlavní město Praha, potvrzuje, že 
uzavření tél o Smlouvy schválila Rada hlavního města Prah v svvm usnesením č. 2 ze dne 
11.01.2021.

Smluvní sírany lei o Smlouvy prohlašují, že sí Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly 
a na důkaz sve pravě, svobodně a vazné vůle připojuji níže sve podpisy.

Nedílnou součásti této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. I - Specifikace Předmětu smlouvy (tvořena Přílohou č. I ZL>)
Příloha č. 2 - Předávací a akceptačni protokol



Licence v tomto rozsahu bude zahrnovat Licenci základní a dále Komentáře [písni. /)], a to 
v níže uvedeném rozsahu, dále Uživatelská podpora [písni, k), I), a m)|.

Požadovaný počet licencí: 270

Požadovaný počet on-line licencí: 150

3) Licence plná:

Licence v tomto rozsahu bude zahrnovat Licenci základní, Licenci výkladovou a dále veškeré 
níže uvedené funkcionality, které nebyly zahrnuty v předchozích Licencích.

Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plněni veřejné zakázky

„Poskytnutí užívacích práv k právnímu informačnímu systému"

Předmětem plněni je poskytnutí užívacích práv (licence) ke komplexnímu právnímu 
informačnímu systému (IS). Plněním předmětu zakázky se rozumí zřízení přístupu k 
poskytovaným informacím a pravidelnou aktualizaci právního IS.

Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „MHMP") požaduje komplexní právní systém, který 
bude obsahovat základní část, která bude tvořena vlastním publikačním a vyhledávacím 
programem, předpisy, judikaturou, bibliografiemi a základní literaturou z otevřených zdrojů, 
a dále autorskou část, která bude tvořena nabídkou odborné literatury včetně komentářů, 
časopisy a specializovanými aplikacemi.

Obsahem právního systému bude také specializovaná databáze, jejímž obsahem budou mimo 
jiné všechna nařízení ředitele MHMP, vybraná usneseni Rady MHMP a Zastupitelstva 
MHMP, interní předpisy a metodiky všech odboru MHMP, jednací řády Rady a Zastupitelstva 
a jejich výborů, atd. (Předpisy MHMP).
Daný modul, který bude pracovat se specializovanou databází, bude začleněn do právního 
systému a bude využívat technologie a datovou základnu tohoto systému. Právní systém bude 
dostupný také z mobilních zařízení.

Řešení bude obsahovat modul na prohlížení Českých technických norem s vyhledáváním 
základního popisu normy (dále jen „ČSN) a též Rozhodnutí ÚOHS-kompletní informace pro 
pravomocné rozhodnutí ÚOHS.

Softwarové řešení právní podpory uživatelů MHMP (dále jen „SVV řešení") musí být možné 
využívat v rámci vnitřní sítě zadavatele, která je pro vnitřní uživatele zadavatele oddělena od 
internetové sítě (určeno pro všechny zaměstnance MHMP - tj. více než 2 000 uživatelů). SVV 
řešení právní podpory musí být na připojení do sítě internet nezávislá.

Rozsah jednotlivých licencí:

1) Licence základní:

Licence v tomto rozsahu bude zahrnovat Legislativu ČR |písw. a), b) a c)|, Judikaturu ČR a 
Rozhodnutí ÚOHS [písni, d), e) af)]f Legislativu EU a judikaturu ESD/SDEU a ESLP |pism. g) a 
W], dále položku Rekodifikace soukromého práva a Věstníky.

Požadovaný počet licencí: 500
Požadovaný počet on-line licencí: 150

2) Licence výkladová:



a)

d)

e)

i)

i)

j)

Požadovaný počet licencí; 200

Požadovaný počet on-line licencí: 100

b)
0

Komentáře (dle vlastního výběru) k níže uvedeným právním předpisům, které byly 
vvdanv k níže uvedeným předpisům, přičemž:

Za „Komentář'’ se pro účely plněni rozumí originální autorské dílo (vydané v tištěné 
podobě nebo elektronicky), které komplexním způsobem posuzuje a vykládá všechna 
ustanovení v celé šíři právního předpisu s odkazy na související judikaturu (včetně 
aktuální) a s případnými odkazy na relevantní odbornou literaturu (dále jen 
„Komentář*'). Za Komentář $e nepovažuji texty; složené z různých zdrojů nebo 
komentující jen část předpisu (pouze vybrané paragrafy). Vyloučeny jsou též vyznačené 
odkazy na budoucí zpracování Komentáře, pouhá volná citace příslušného ustanovení 
nebo parafrázování důvodové zprávy k návrhu zákona).

Rozsah komentářové literatury pro jednotlivé licence je specifikován níže.

Plnolexlové zpracování odborný právní, ekonomický literatury zejména z oblasti 
pohledávek, náhrady škody, daní a poplatků, veřejných zakázek, hospodaření s 
veřejnými prostředky, odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo

Rozsah povinných obsahových funkcionalit SVV řešení (v rámci území ČR):

*- Legislativa ČR:
Kompletní právní předpisy ČR ze Sbírky zákonů, které byly součástí právního řádu od 
roku 1918 (s možností sledovat daný právní předpis ve znění aktualizovaném v 
návaznosti na jeho jednotlivé novely), včetně všech veřejné dostupných důvodových 
zpráv k jednotlivým právním předpisům po roce 1990 a k jejich ustanovením. Součástí 
budou také Předpisy MHMP
Kompletní plné texty ze Sbírky mezinárodních smluv.
Plnotexíové zpracování usnesení vlády <. R přijatých od roku 1991, a to včetně příloh, 
nejsou-li utajované.

*- Judikatura CR a rozhodnutí ÚOHS:

Plné texty rozhodnutí soudů od roku 1945 publikovaných ve Sb. MS, Sb. NSS, Sb. n. u. 
ÚS.
Rozhodnutí krajských soudů CR po roce 1945 z oblasti pohledávek, náhrady škody na 
zdraví, dani a poplatku, veřejných zakázek, nakládáni s majetkem státu, odpovědnosti 
za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo rozhodnutím (nesprávným postupem) 
státu a další rozhodnutí spadající do práva správního, občanského jde-li o věcná práva), 
obchodního, trestního nebo pracovního a služebné právních vztahů, publikovaná na 
webových stránkách NS a nezahrnutá výše pod písmeno a).
Plně texty rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jím publikované.

r I egíslati va líU a judikatura PSO/SObiU a PSI1’ v anglickém znéní a v publikovaném 
oficiálním překladu do českého jazvka:

g) PÍ no tex 1i)vé z p racov á n í p řeči pi s ů EU.

h) PJ né tex ty j u d i ka t u ry ES L P (V e I ke h< > se ná tu) pu b 1 i kov a né j ud i ka t u ry ES D/S D E U.

r Literatura:



předcházející

I)

i.

ii.

rozhod nutím (nesprávným postupem) státu a z oblastí dalších spadajících do práva 
správního, občanského jdu-li o věcná práva a relativní majetková práva), obchodního, 
trestního nebo pracovního a služebné právních vztahu, státní správy, samosprávy, 
dopravy, duševního vlastnictví, publikované od roku 1993 s přiděleným l$$N nebo 
ISBN’. Minimální požadovaný povel textu je 30 000 s tím, že musí být splněn v sou clu ve 
všech oblastech.

Účastník je povinen v nabídce v rámci bodu Literatura předložit čestné prohlášení o tom, na 
základě jakého titulu a do kdy autorskými právy a licencí k jednotlivým produktům (zdrojům 
• datum), které jsou součástí nabízené aplikace. K lomu doloží přehled, obsahující:

seznam periodik a publikací (knih) a jejich ISSN a ISB\
kdo je vydavatel (v případě, že účastník není sám vydavatelem, lak předložení 
prohlášení, na základe jakého titulu a do kdy disponuje autorskými právy a licencí 
k j cd n ot I i v ý m p rod u k t ú m.

Rekodifikace soukromého práva (srovnání aktuálních právních předpisu s 
úpravou dané oblasti právních vztahu).

r Věstníky • Zpravodaje, vydávané ministerstvy a jinými ústředními orgány státní 
správy (alespoň v rozsahu; Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Věstník ČNB, 
Věstník NKÚ), a to v rozsahu plnění „zákonné publikace". „Zákonnou publikací" 
se v tomto případe rozumí zákonem stanovenou povinnost zveřejnit určité 
informace ve Věstníku příslušného ministerstva, nebo jiného ústředního orgánu 
státní správy (napr. cenové mapy stavebních pozemku apodj.

r Uživatelská podpora (uživatelské dokumenty a funkce):

k) Vzor v smluv, podání a správních úkonu z oblasti pohledávek, náhrady škody, daní a 
poplatku, veřejných zakázek, hospodařeni $ veřejnými prostředky, odpovědnost i za 
škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo rozhodnutím (nesprávným postupem) státu 
a další zmíněné vzory spadající do práva správního, občanského, obchodního, trestního 
nebo pracovního a služebně právních vzlahú zaměřené na činnost (ústředního) 
správního úřadu.
Kalkulačky umožňující vypočet úroku (poplatku) prodlení, advokátního taritu, 
notářského tarifu, od měn v a náhrad soudního cveku tóra, odměn konkurzního správce, 
insolvenčního správce, prozatímního správce, správce dědictví a likvidátoru, soudních 
poplatku, cestovních náhrad, nemocenské, délky dovolené a hmolněpravních i procesně 
právních Jhút.

m) Právnický slovník obsahující vyklad minimálně 1000 hesel a pojmu z oblasti 
pohledávek, náhrady škody, daní a poplatku, veřejných zakázek, hospodaření s 
veřejnými prostředky, odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo 
rozhodnutím (nesprávným postupem) státu a z dalších oblastí spadajících do práva 
správního, občanského, obchodního, trestního nebo pracovního a služebně právních 
vztahu.



r U hledá(li výskytů slova nebo sousloví v jednom textu je třeba, aby Se ukázal Seznam 
vvskylů a bvl umožněn odskok na jednotlivý výskvl a zpětný návrat na celý seznam 
(lak abychom nemuseli procházel cel v text předpisu a hledat výskyt po výskytu).

Zadavatel si vyhrazuje právo, vyzvat v proběhu zadávacího řízení účastníka, aby doložil 
vzorek požadovaného právního systému, který je předmětem této veřejné zakázky.

Funkční požadavky na SVV řešení
*• Všechna časová zněni právních předpisů ČR.

*• Vyhledávání právních předpisů ČR a EU, judikatury ČR a EU (zároveň) podle (částí) 

jejich názvu s operací lemmatizace a derivace (užitím alespoň prefixu či suíixu; dále 
jen „derivace"), podle čísla, autora nebo oblasti.

*- Vyhledávání přehledu právních předpisů nebo judikatury ČR a EU podle slova nebo 

sousloví v jejich obsahu s operací lemmatizace a derivace.

r Vyhledání slova nebo sousloví musí bvl nastaveno jako prioritní funkce s následnou 
možností další filtrace např. podle četnosti výskytu, možné vzdálenosti slov v sousloví 
apod.

r Vyhledávání slov nebo sousloví s operací lemmatizace a derivace v obsahu právních 
předpisu, v judikatuře CR a EU a v literatuře.

r Vyhledávání v právních předpisech CR podle čísla paragrafu.

r Při vyhledávání možnost nastavení filtru: platné/neplatné/účinné, právní předpisy 
Č R/ E U, j u d i ka t u ra Č R./ E U, I i tc ra t u ra.

r Informace o aktivní a pasivní derogaci právních předpisů CR a ItU-

r Možnosl vyhledávání související 1 Horal urv, prováděcích aj. souvisejících právních 
předpisu a judikatury EU a CR k příslušnému ustanovení právních předpisů a 
judikatury EU a ČR.

*- V přehledu vyhledané judikatury a literatury zobrazeni stručné informace o jejich 
stěžejním obsahu.

r Zobrazení, zda se jedná o platné, účinné či neplatné právni předpisy ČR a EU a jejich 

| ed n ol I i v á u s t a n o v e n i.

r Funkci 7jistění, jakými právními předpisy ČR a l;U byl daný paragraf (článek), 

odstavec legislativy CR a EU novelizován.

r V případe, že byly právní předpisy a CR a EL novelizovány- možnost vyhledání a 
porovnání min. dvou časových verzí znění vybrané části právního předpisu, včetně 
grafického znázornění změn,

r Funkce „exportu" předpisu a kterékoliv jeho části v obecné používaných textových 
formátech * možnost kopírování veškerého zobrazeného a z něj i vybraného textu do 
externího textového ediloru pro využili k dalšímu zpracování.

r Hypertextové odkazy při odkazech na ustanovení právního předpisu a poznámku pod 
čarou.



Zaškolení uživatelů

l icence bude obsahoval všechny podstatné oblastí práva. Nad rámec obsahu l icence 
výkladové bude zahrnovat minimálně nás ledující oblasti: energetika, duševní vlastnictví, 
finanční právo, insolvence, spotřebitelské právo, veřejné sbory, ústavní právo, církevní 
právo a k těmto oblastem vždy alespoň 1 Komentář.

Poskytovatel provede v rámci plnění Smlouvy zaškolení všech uživatelů Systému v rozsahu l 
pracovního (školícího) dne. školení bude realizováno onlíne nebo po dohodě prezenční 
formou v prostorách určených Objednatelem.

Rozsah komentářové literatury:
V rozsahu Licence výkladové budou součástí komentáře min. k níže uvedeným předpisům: 

r l '.'z su > nos tci t nó pílím a

Licence plná, jejíž součástí budou veškeré Komentáře v rozsahu Licence výkladové. Tato 
licence bude určena hlavně pro právníky a vysoce specializované pracovníky MHMP.



Předpisy CR, SR a EU
Zdroje předpisů:

Bulletin Komory daňových poradců
Cenový věstník
Cenový Věstník - řada zdravotnictví
Česka komora architektů
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český zemský zákoník

Energeticky regulační věstník
Evropský soud pro lidská práva
Exekutorská komora České republiky 

Finanční zpravodaj
Generální finanční ředitelství
Hospodářská komora a Agrární komora 
Komora auditorů
Mezinárodni smlouvy neuverejnéne ve Sb.
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury Česke republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí 
Moravský zemsky zákoník 
Nejvyšší statní zastupitelství 
Notářská komora
Nové zákony a nařízení ČSR
Obchodní věstník
Poštovní věstník
Pozemkový fond
Přehled předpisů burzovních orgánů
Přehled předpisů vydávaných ČBÚ

Přehled předpisů ze zahraničního obchodu 
Přehled předpisů živnostenského odb. MH 
Rada pro reklamu
Říšský zákoník

Sbírka hygienických předpisů
Sbírka instrukcí a sdělení
Sbírka mezinárodních smluv
Sbírka oběžníků pro KNV
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
Sbírka zákonů, I, II
Sbírka zákonů politických
Sbírka zákonů soudních
Slezský zemský zákoník 
Slovenského zákonníka

Licence základní;
Licence obsahuje Legislativu ČR, Judikaturu ČR a Rozhodnutí ÚOHS. Legislativu EL* a judikaturu 

ESD/S^EU a ESI.P, dále položku Rekodifikace soukromého práva a Věstníky,

Obsah licence základní:



Správa KRNAP
Správa NP a CHKO Šumava
Správa NP České Švýcarsko

Správa státních hmotných rezerv
Statistika a my (do roku 2010 Zpravodaj ČSÚ) 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv
Telekomunikační věstník
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro vynálezy
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřední list, I, II
Úřední list Protektorátu Čechy a Morava
Úřední Věstník československého
Ústřední věstník
Ústřední Věstník ČR
Véstnik České advokátní komory

Věstník Ceske lékařské komory
Věstník České národní banky

Véstnik dopravy
Věstník Komise pro cenne papíry
Véstnik Min. hospodářství
Véstnik informatiky
Věstník kultury
Véstnik pro místní rozvoj
véstnik průmyslu a obchodu
Véstnik spravedlnosti
Věstník školství, mládeže a tělovýchovy 
Věstník zdravotnictví
Věstník zemědělství
Věstník životního prostředí
Věstník Národního bezpečnostního úřadu
Věstník Jihočeského kraje
Věstník Jihomoravského kraje
Věstník Karlovarského kraje
Věstník kraje Vysočina
Věstník Královéhradeckého kraje
Věstník Libereckého kraje
Věstník Moravskoslezského kraje
Věstník Olomouckého kraje
Věstník Pardubického kraje
Věstník Plzeňského kraje
Věstník Středočeského kraje
Věstník Ústeckého kraje

Věstník Zlínského kraje
Věstník říšského protektora
Věstník Státní rostlinolékařské správy
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů 
Věstník Úřadu pro veřejne informační systémy 
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí 
Vlády České republiky
Vybrané Deklarace Valného shromážděni OSN 
Zpravodaj ČÚZK

Zpravodaj MPSV



Předpisy EU

Rozsáhlá Judikatura $ provázaností na předpisy ČR, předpisy EU a další zdroje (více než 340 000 rozhodnutí).

ASPI obsahuje kompletní oficiální Sbírky rozhodnutí ÚS, NSa NSS a dále rozhodnutí z níže uvedených zdrojů:

Usneseni vlády ČR

Základní literatura

140 000 dokumentů. Vyhledávání pomocí oficiálního thesauru EUROVOC

Judikatura ČR, ESLP a SDEU

Důvodové zprávy k zákonům s vazbou na paragraf u klíčových předpisů 
Cenový věstník
Finanční zpravodaj
Koordinační výbory GFŘ, MF, KDP
Sborníky Veřejného ochránce práv
Stanoviska a věstníky UOOÚ,
Stanoviska a výklady ČNB,
Stanoviska KANCI
Stanoviska SMO ČR
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj

česke právo v konsolidovaném znění. Aktuálně zařazeno více než

Kompletní od roku 1091, obsahuje více než 31 400 usnesení ve všech časových zněních. Průběžné 
aktualizace, vzájemně provázaná časová znění, vazby na příslušné paragrafy ČR a EU, judikaturu a ostatní 
literaturu.

Evropské předpisy včetně vazeb na

Bohuslav - rozhodnutí administrativní
Bohuslav - rozhodnutí finanční
Bulletin advokacie
Bulletin rady pro reklamu
Evropský soud pro lidská práva
Finanční arbitr ČR
Judikatura Evropského soudního dvora
Přehled rozsudků ESLP
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
Sbírka nálezu a usneseni Ústavního soudu
Sbírka rozhodnutí Nejvyššiho správního soudu
Sbírka rozhodnutí NVS
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv 
Soudní dvůr Evropské unie
Soudní Judikatura
Správní právo
Správní úřady
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Trestní právo
Vážný - historická judikatura
Vrchní, krajské, městské, okresní a obvodní soudy



Periodika (s archivy vydání, další odborná periodika jsou součástí knihovny výkladové literatury):

Periodikum: ISSN

1804-6932

0323-0619

1211-0558

2336-5560

1210-6348

1804-2392

1211-9946

2464-8531

1210-9126

1804-8137

2533-4395

MK ČR £ 23497

2464-4730

2533-736X

2570-8813

2336-5323

1804-5383

1211-5347

0139-6005

Věstník ministerstva zdravotnictví
Věstník Ministerstva životního prostředí
Věstník Národního bezpečnostního úřadu
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu
Věstník Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů
Výkladová stanoviska ERÚ
Výkladová stanoviska Nejvysšího státního zastupitelství
Zpravodaj ČSÚ
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů

• Acta MUP
Vydavatel: Metropolitní univerzita Praha

• Ada Universitatis Carolinae Judírica
Vydavatel: Právnická fakulta UK

• Ad Notám
Vydavatel : Notářská komora ČR

• Aplikace práva
Vydavatel: JUDr. Luboš Chalupa, advokátní kancelář

• Bulletin advokacie
Vydavatel: Masarykova univerzita

• Bulletin Centra pro lidská práva a technologie
Vydavatel: Centrum pro lidská práva a demokratizaci

• Bulletin Komory daňových poradců
Vydavatel: Komora daňových poradců České republiky

• Bulletin NejvyŠŠiho soudu - oddělení analytiky a srovnávacího práva
Vydavatel: Nejvyšší soud

• Časopis pro právní vědu a praxi
Vydavatel: Masarykova univerzita

• Časopis zdravotnického práva a bíoetíky
Vydavatel: Ústav státu a práva Akademie věd ČR v.v.i

• Forenzni védy, právo, kriminalistika
Vydavatel: Vysoká škola Finanční a správní a.s.

• Informační listy UOHS Evidenční číslo periodického tisku
Vydavatel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Komornílisty

• Právní labyrint
Vydavatel: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Jana Havlíčka

• Právnické listy
Vydavatel: Wolters Kluwer

• Právo 21
Vydavatel: Masarykova Univerzita

• Právo a bezpečnost
Vydavatel: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

• Revue pro právo a technologie
Vydavatel: Masarykova univerzita

• Soudce
Vydavatel: Wolters Kluwer

• Správní právo



1805-840X

1803-6082

Právní newslettery významných advokátních kanceláří *

Stejnopisy sbírek

Více než 23 500 smluv

Ekonomické informace o firmách - Bísnode

Registr firem, jejich rizikovosti a smluvní údaje pro tvorbu smluv a dokumentů

Technické normy ČSN

Modul na prohlížení českých technických norem na vyhledávání základního popisu normy, dále Jen ČSN.

Rozhodnuti ÚOHS

Systém odkazu na elektronické kopie listinné Sbírky zákonů (od r. 1918) a Sbírky mezinárodních smluv ve 
formátu PDF.

Kompletní informace pravomocných rozhodnuti ÚOHS. Plné texty rozhodnuti Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, jím publikované.

Rekodifikace soukromého práva {srovnáni aktuálních právních předpisů s předcházející úpravou dané 
oblasti právních vztahu)

Mi nisterstvo vnitra ČR
The Lawyer Quarterly
Vydavatel: Ústav státu a práva Akademie véd ČR v.v.i
Zprávy Ministerstva financí
Vydavatel: Ministerstvo financí

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR

Kompletní přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních smluv obcí ČR

bnt attomeys-at-law
Dvořák Hager SPartners
Fučík & Partneři
Havel Partners
KPMG
LP Legal
PRK Partners
Rodí & Partner - Mandatenbrief
SchafferS Partner
Schonherr Journal
Weinhold Legal

Bibliografie
Kompletní bibliografie od roku 1918 po současnost - více než 85 000 záznamů. Průběžné doplňované 
bibliografické záznamy a anotace odborných knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti 
s vazbou na právní předpisy. Praktický rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů.

K dispozici je v rámci řešení aplikace průvodce rekodifikací soukromým právem. Vněm jsou obsaženy 
klíčové právní instituty a jejich změny z pohledu rekodifikace soukromého práva. Dále jsou obsažena 
všechna časová znění jednotlivých předpisů v oblasti soukromého práva.



Daňové tirávo

• Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.)

• Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.)
Wolters Kluwer, Pouze elektronicky

• Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-002-9

• Zákon o rezervách pro zjištění základu dané z příjmů (593/1992)
Wolters Kluwer. Peníze elektronicky

• Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.)
Wolters Kluwcr, ISBN 978-80-7357-277-8

• Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
Wolters Kluwer, I$RN 978-8O-7598-832-4

• Zákon o d an i z přid ané ho dno ty (23 5 /2 004 S b.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-436-4

• Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-444-6

• Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-005-0

• Daňový řád (280/2009 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-564-9

• Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-461 4

• Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČK (523/1992 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-002-9

Licence výkladová
Rozsah komentářové literatury



Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-481-2

Doprava a silniční provoz

Občanské právo procesní a hmotné, mezinárodní právo soukromé

• Občansky zákoník (40/1964 Sb.)

• Zákon o dráhách (266/1994 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-756-1

• Zá kon o vnitř ozems ké plavb £(114/1995 Sb.)
Wolters Kluwer. pouzí* elektronicky

• Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). 
Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel (247/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon směn ečný a š eko vy (191/195086.)

Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-543-7

• Obča nský soudn i rá d (99/19 63 Sl >.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-986-1, ISBN 978-80-7478-988-5

• Budapešťská dohoda o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních 
cestách (CMNI). Sdělení ministerstva zahraničních věcí (32/2006 Sb. m.s.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM 
(Přípojek B k Úmluvě COF1T. Vyhláška ministra zahraničních věcí (8/1985 Sb. 
vc znění dndatku 49/2006 Sb. m.s, aktuálním znění viz sdělení 65/2015 Sb.)
Wnltcrs Kluwer, pnu ze elektronicky



• Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/F.S)

• Notářský- rád (358/1992 Sb.)
Wolters Klu wer. ISBN 978-80-7598-283-4

• Zákon u vlastni ctví bytů (72/1994 Sb.)
Wolters Klu wer. ISBN 978-80-7357-475-8

• Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb)
Wolters Klllwer, l$BN 978-8O-7552-777-6

• Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí "Brusel I" (44/2001/ES)
Wolters Klu wer, Pouze elektronicky

• Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhjyících 
výkonů rozhodnutí (119/2001 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-986-1

• Exekuční řád (120/2001 Sb.)
Wolters Klnwcr. ISBN 978-80-7478-988-5

• Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)
Wolters Klnwcr. ISBN 978-80-7552-931 -2

• Zákon o soudních poplatcích a předpisy související (549/1991 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-875-8

• Zákon o socíálně-právní ochraně dělí (359/1999 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-481-4

• Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporu (131/200286.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-986-1

• Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských "Brusel II his" 
(2201/2003/ KS)

Wolters Klnwcr. ISBN 978• 80•7478• 368• 5

Wolters Khiwer. ISBN 978-80-7598-656-6, ISBN 978-80-7478-477-4, ISBN 978-80-7478-546-7,
ISBN 978-80-7598-412-8, ISBN 978-80-7478-638-9, ISBN 978-80-7478-630- 3



Woltcr.s Kluwer. pouze elektronicky

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

• Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními 
soudy (186/2011 Sb.)
Wultcrs Kluwrr. pouze elektronicky

• Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.)
Wolters Kluwcr, ISBN 978-30-7478-368-5

• Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
Wolters Klimer, ISBN 978-80-7478-698-3

• Nový katastrální zákon • poznámkové xydání s vybranou 
judikaturou (256/2013 Sb.)
Lindě Praha, I$RN 978-80-7201-934-2

• Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.)
Wolters Klinver, ISRN.978-8O-7598-372-5

• Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.)
Wolters Klinver, pouze elektronicky

• Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.)
Wolters Kluwer, ISRN 978-80-7478-650-1

• Vyhláška Min. práce a sociálních věcí CR o zprostředkovatelích a ukládání 
kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 8b.)
Wolters Kluwer, Pouze elektronicky

• Občanský zákoník (89/2012 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-656-6, ISBN 978-80-7478-477-4, ISBN 978-80-7478-546-7, 
ISBN 978-80-7598-412-8, ISBN 978-80-7478-638-9, ISBN 978-80-7478-630-3

• Katastrální zákon (256/2013 Sb.)

Wolters Kltmer, ISBN 978-80-7598-615-3

■ Vyhláška MF ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za 
stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a \ýší a způsobu úhrady nákladů 
řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.)



Wolters Kluwer, Pouze elektronicky

• Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
Wolters Kluwer. pouze elektronicky

• Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) 
Wolters Kluwer, ISRN 978-80-7478-931-1

• Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-108-8

• Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) 
Wolters Kluwer, I$BN 978-80-7357-448-2

• Zákoník práce (262/2006 Sb.) 
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-956-4

• Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (309/2006 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-611 ó

• Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 
zaměstnavatele (118/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovali 
prostředí (101/2005 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.)
Wnlters Kluwer. ISBN 978-80-7552-108-8

■ Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 
(389/2011 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky



Právo obchodních korporací

Správní právo

• Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.)

• Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.)
Wohers Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-888-6

• Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.)
Wolters Kluwer, I$RN 978-80-7552-914-5

• Obchodní zákoník (513/1991 Sb., zrušeno 89/2012 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN978-80-7357-346-1, ISBN 978-80-7357-491-8

• Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-8O-7598-835-5

• Nařízení vlády o vzhledu, mnístení a provedení bezpečnostních značek a 
značení a zavedení signálů (375/2017 Sb.)
Woliers Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o státním podniku (77/1997 Sb.)
Wolters Kluwer, l$BN 978-80-7598-084-7

• Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-538-2

• Zákon o veřejných rejstřících právnických a fy zických osob (304/2013 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-506-1



Wolters Kluwer. pouze elektronicky

• Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
Wolter.s Kluwer. ISBN 978-80-7598-225-4

• Zákon o právu petičním (85/1990 Sb .)

Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-453-9

• Zákon o zeměměřických a katastrálních orgán ech (359/1992 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-854-6

• Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-549-1

• Záki m 1» azylu (3 25/19 99 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-476-5, ISBN 978-80-7552-479-9

• Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-455-3

• Zákon o Nejvysším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-740-0

• Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-959-5

• Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.)

Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-653-2

• Veterinární zákon (166/1999 Sb.)

Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-398-5



• Zákon o veřejném ochránci práv (349/19 99 Sb.) 
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-401-2

• Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.)
Wolters Klnwcr. ISBN 978-80- 7598-065-6

• Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích (219/2000 Sb.)
Wolters Klmver, ISBN 978-80-7598-470-8

• Soudní rád správní (150/2002 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-479-1

Zákon o obcích (128/2000 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-862-9

• Zá kon o ochraně o sobn ích údajů (101/ 2000 S b.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-665-5

• Zákon o krajích (129/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-070-0

• Zákon o hlavaúm městě Praze (131/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-560-4

• Plemenářský zákon (154/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, Pouze elektronicky

• Krizový zákon (240/2000 Sb.)
Wolters Kluwrr. ISBN 978-80-7552-787-5

• Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu (250/2000 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-592-5

• Lázeň ský zákon (164/2001 Sb.)
Wolters Klnwcr. ISBN 978-80-7357-900-5

• Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.)
Wolters Klnwcr. ISBN 978-80-7478-618-1



• Zákon o p ohřebn íctv í (256 / 2 o o 1S b.)
Wolters Klnwcr. ISBN 978 •80-7478-680-8

• Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.)
Wolters Klimer, ISBN 978-80-7478-781-2

• Zákon o úřednicích územních samosprávných celků (312/2002 Sb.)
Wolters Klnwer. ISBN 978-8O-7552-3O1-3

• Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.)
Wolters Klnwcr, ISBN 978-80-7552-280-1

• Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) 
Wolters Klnwcr. ISBN 978-80-7552-836-0

• Zákon o vin ohradu i ctví a vinařství (321 / 2004 S b.)
Wolters Klnwer, pouze elektronicky

• Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.)
Wolters Klnwer, ISBN 978-80-7552-781-3

• Zákon o s ociáln ích služba ch (108 / 20 o 6 S b.)
Wolters Klnwer, ISBN 978-80-7552-247-4

• Zákon o střetu zájmů(159/2006 Sb.)
Wolters Klnwer. ISBN 978• 80-7598-349-7

• Knihovní zákon (257/2001 Sb.)
Wolters Klnwer, ISBN 978-80-7598-156-1

• Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.)
Wollers Klnwer, l$BN 978-80-7478-680-8

• Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilostí
(412/2005 Sb.)

Wolters Klnwer, ISBN 978-80-7598-016-8

• Zákon o Státním zemědělském ín te rve n čním fondu (256/2000 Sb.)
Wolters Klnwer, ponze elektronicky



Stavebnictví, výstavba

Školství

• Kontrolní řád (255/2012 Sb.)
Wohers Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o státní službě (234/2014 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7596-654-2

• Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBX 978-80-7598-052-6

• Správní řád (500/2004 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-797-6

• Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
Wolters Kluwer, Pouze elektronicky

• Stavební zákon (183/2006 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7357-985-2

• Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7598-521-7

• Obecne nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (2016/679/bU)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7598-068-7

• Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.)
Wolters Kluwer, l$BN 978-80-7598-467-8

• Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýru a techniků 
činných ve výstavbě (360/1992 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBX 978-80-7598-172-1



Trestní právo;

• Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských 
zařízen i (i o 9/ 20 0 2 S b.)
W ol te rs Kl u w e r, l S B X 9 78- 80- 7552 -821-6

• Školský zákon (561/2004 Sb.)
Woltcr.s Kluwcr. pouze elektronicky

• Trestní řád (141/1961 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7552-600-7

• Zákon o ná\yko\ých látkách (167/1998 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7552-617-5

• Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-604-4

• Trestní zákoník (40/2009Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7478-790-4

• Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.)
Wolters Khiwer, pouze elektronicky

• Zákon o uznávání výsledku dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.)
Wolters Kluwer. pouze elektronicky

• Zákon o poskytování shizby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-8O-7552-51O-9

• Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7598-196-7

a Zákon o některých opatřeních proti legalizaci xýnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu (253/2008 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBX 978-80-7552-823-0



Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže

• Zákon o mezináro dn í j u$l i Čn í spol upráci ve vě ce ch třes tn í ch (i04/ 2013 Sb.)
Wolters Kluwcr, ISBN 973-80-7593-833-6

Účetnictví

• Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-109-7

• České účetní standardy č. 701-710 pro některé vybrané účetní jednotky
Wolters Khiwer, ISBN 978-80-7552-064-7

• Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-064-7

• Zákon o auditoi*ech (93/2009 Sb.)
Wolters Khiwer, ISBN 978-80-7552-317-4

• Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, 
ktei*é vedou jednoduché účetnictví
Wolters Kluwer, Pouze elektronicky

• Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v 
podvojném účetnictví (500/2002 Sb.)
Wolters Kluwer. Pouze elektronicky

• České účetní standardy pro podnikatele (FZoi/aoos)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-064-7

• Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé \ybrané účetní 
jednotky (410/2009 Sb)
Wolters Kluwcr. ISBN 978-80-7552-581 -9

• Zákon o trestní odpovědnosti právniekveh osob a řízení proti nim (418/2011
Sb.)
Wolters Khiwer, ISBN 978-80-7552-965-7



Zdravotní ctví

• Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.)

• Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) 
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-447-0

• Zákun u zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-290-0

• Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-056-4

• Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-070-8

• Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (372/2011 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-8O-7598-1O3-5

• Vyhláška o pracovnčlékarských službách (79/2013 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-794-5

• Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80•7357-636-3

• Zá kon o r egi stmi smluv (340/201586.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-290-0

• Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-809-6

• Úmluva o lidských právech a biomedicině (96/2001 Sb. rn. $.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-917-8

• Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.)
Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-103-5

• Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-875-1



Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-415-7

Živnostenské právo

Životní prostředí

• Živu osten ský zákon (455 /1991S b J
Wolters kluwer. ISBN 9 78-80-759 8-090-8

• Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.)
Wolters kluwer. ISBN 978-8O-7552-658-8

• Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně 
lesa (282/1991 Sb.)
Wultcrs Kluwer, puuze elektronicky

• Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-229-0

• Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.)
Wnlters Kluwer, pouze elektronicky

• Lesní zákon (289/1995 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Vodní zákon (254/2001 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-920-8

• Zákon o obalech (477/2001 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-476-0

• Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky

• Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7598-344-2

• Zákon o posuzování vliw na životní prostředí (100/2001 Sb.)
Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-183-5
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• Che m Íčky zákon (350/2011S b.)
Wolters Kluwer, pouze elektronicky
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Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7552-911-4
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odbor IAP MHMP

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ

|bude doplněno |Smlouva/číslo smlouvy

ke komplexnímu právnímu

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Název Hlavní město Praha

Adresa Mariánské náměstí 2, Praha 1

IČO 00064581

(bude doplněno]Odpovědná osoba

|bude doplněno]Funkce

POSKYTOVATEL

Název

Adresa U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha 3

IČO 63077639

Odpovědná osoba Tomáš Novák

Funkce Key Account Manager

SEZNAM POSKYTNUTÉHO PLNĚNÍ

Popis poskytnutého plněni

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Předmět dodávky, plnění 
(podle smlouvy)

PRA 
PRA 
PRA 
PRA

HA 
GUE
GA 
G

Wolters Kluvver ČR, a.s.

poskytnutí užívacích práv 
informačnímu systému ASPI



Doplňující informace

[bude doplněno]

SCHVALOVACÍ TABULKA

Akceptace poskytnuté služby/Díla

ANO*’ NE*'

Zdůvodnění při neakceptování plnění:

Jméno a příjmení PodpisOBJEDNATEL Datum

Jméno a příjmeníPOSKYTOVATEL Datum Podpis

Oprávněná osoba uvedená 
ve smlouvě

Akceptováno

(* nehodící se škrtněte

Oprávněná osoba uvedená 
ve smlouvě
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