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Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 
 

 

 

Státní energetická inspekce 

organizační složka státu 

Gorazdova 24, 120 00  Praha 2 

IČ: 61387584, DIČ: CZ61387584 

zástupce:  Ing. Pavel Gebauer, ústřední ředitel 
kontakt:     

telefon: , email: 

jako  O b j e d n a t e l  (dále jen „Objednatel“) na straně jedné, 
 

 

 

a 

 

 

 

Wolters Kluwer , a.s.  

U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3  
IČ: 63077639, DIČ: CZ63077639 

zápis v obch. rejstříku v oddílu B, vložka č. 9659, u Městského soudu v Praze 

zástupce:  Ivana Cachová, Key Account Manager 

telefon:  

jako  Poskytovatel  (dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé  
 

 

 

Čl. I. – Předmět plnění 
Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI v níže uvedeném rozsahu. Plněním 

předmětu smlouvy se rozumí zřízení přístupu k  poskytovaným informacím uvedeným v příloze této smlouvy a jejich pravidelnou 

aktualizací. Objednatel se zavazuje řádně platit roční předplatné služby systému ASPI.  

Aktualizací služby systému ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav předplaceného obsahu služby a to především po 
novelizaci příslušných předpisů nebo nových vydání předplacených titulů autorského obsahu, pokud jsou předmětem aktualizace. 
Průběžnou aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce služby systému ASPI.  

 

Obsahem služby systému ASPI je: 

ASPI základ obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, 
věstníky, výkladová stanoviska), bibliografii, registry, slovníky, vybrané komentáře, časopisy a monografie.  

 

Autorský obsah (odborná literatura) specifikovaný v příloze č. 1  
 

Typ služby:  Cloud  - počet současně pracujících uživatelů: 30 

                               profesní řešení:Advokátní kancelář Premium 

 

Doplňkové specializace a aplikace: Usnesení vlády ČR 

 

Celkový počet současně pracujících uživatelů: 30 

Celkový počet licencí: 1 

 

Způsob aktualizace služby systému ASPI: u služby typu Cloud probíhá denní aktualizace datových ASPI-serverů serverů. 
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Čl. II. - Čas plnění 
Poskytovatel se zavazuje zřídit přístup ke službě s obsahem a typem podle článku I. smlouvy do 10 pracovních dnů od  

podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Datum zřízení přístupu ke službě je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

 

Čl. III. – Cena a platební podmínky 

1. Cena předmětu plnění byla dle čl. I. této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy účastníky dohodnuta a bez DPH  

(21%) činí: 
a) ASPI základ ve výši 9 900,- Kč. Poskytnutá sleva 100%. 

Výsledná cena: 0,-Kč 

b) Roční předplatné autorského obsahu služby systému ASPI  pro 30 uživatelů ve výši 119.905- Kč.  
c) Zvolené fakturační období: roční 
d) Fakturační měsíc ročního předplatného služby: červen 

 

2. Celková cena ročního předplatného přístupu ke službě ASPI v rozsahu specifikovaném v článku I. této smlouvy činí 119.905,- Kč 

bez DPH (21%), což činí 145.085,- Kč včetně DPH (21%). Tato cena zahrnuje přístup ke službě ASPI a průběžnou aktualizaci dat  
(viz článek I. této smlouvy).  

3. Výše poskytnutých slev je závislá na rozsahu obsahu služby ASPI uvedeném v článku I. této smlouvy. 
4. Cena předmětu plnění sjednaná v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je splatná na základě faktury Poskytovatele s tím, že první 

fakturace předplatného uvedeného v čl.III, odst. 1, bude až v roce 2016, a to za období leden až prosinec 2016. 

 

 

Čl. IV. – Ostatní ujednání 
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nabývá účinnosti podpisem obou smluvních  

stran. Minimální délka předplatného služby ASPI je 24 měsíců od podpisu smlouvy. Přístup ke službě systému ASPI je 
poskytován po celou dobu řádně uhrazeného předplatného.  

2. Tato smlouva ukončuje a plně nahrazuje Smlouvu č. S-1365/94/AP včetně všech jejich dodatků. 
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat prostřednictvím písemných dodatků. 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Wolters Kluwer, a.s. v platném znění (příloha č.2). 

Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že je jako součást smluvního ujednání s 

poskytovatelem přijímá. 
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy řádně seznámily, nemají proti jejímu obsahu žádné námitky a tato 

smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni, či za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

 

 

Příloha č. 1 – Seznam titulů autorského obsahu (literatura a další aplikace).  

Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer, a.s. 

 

  V Praze, dne 

 

   V Praze, dne 

 

 

 

 

  

--------------------------------------           

(Objednatel) 

 -------------------------------------- 

(Poskytovatel) 
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