
Č.j. 12/2013-OI-SML 

CES: 64/2013-MSP-CES 

Dodatek č. 2 ke 
Smlouvě o užití produktu právního informačního systému CODEXIS® JUSTICE a 

zajištění jeho aktualizace  
 

 
 
 
ATLAS consulting spol. s r.o. 
Sídlo: Výstavní 292/13, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00 
IČO: 46578706 
zastoupená: , jednatelkou společnosti  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 
3293 
(dále jen „dodavatel“) 
 
a  
 
 
Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 
Sídlo: Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2 
IČO: 00025429 
zastoupené: , náměstkem pro řízení sekce provozní a právní 
(dále jen „odběratel“) 
 

 
A.  

Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany konstatují, že mezi sebou dne 22. 12. 2014 uzavřely Smlouvu o užití produktu 
právního informačního systému CODEXIS JUSTICE a zajištění jeho aktualizace, jejímž předmětem je 
poskytnutí licence k užití právního informačního systému CODEXIS JUSTICE včetně aktualizací. 
Následně dne 16. 12. 2015 uzavřely smluvní strany k této smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo 
k úpravě odměny (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a 
roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“). 
 
 

B.  
Předmět Dodatku 

 
Tímto Dodatkem se mění čl. I Smlouvy s tím, že po změně zní takto: 
 
1. Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí přístupu (licence k užití) do internetové aplikace 

právního informačního systému CODEXIS® v rámci rezortu JUSTICE, jejíž součástí jsou rovněž 
relevantní obsahové a funkční doplňky pro potřeby rezortu justice včetně databáze odborných 
textů, článků z vybraných právních periodik, komentářů a přednášek (dále souhrnně jen „PIS 
CODEXIS® JUSTICE“), ve verzi neomezená multilicence a zajištění aktualizace a servisní podpory 
PIS CODEXIS® JUSTICE po celou dobu jeho provozování.  

2. Obsahem PIS CODEXIS®  JUSTICE je aktuálně: 

a) Legislativa České republiky 
b) Legislativa Evropské unie 
c) Legislativa Slovenské republiky 
d) Judikatura České republiky 
e) Judikatura SD EU a ESLP 
f) Literatura a Komentáře LIBERIS včetně databáze odborných textů, článků z vybraných 

právních periodik, komentářů a přednášek 
g) CITEX® - citační systém judikatury 
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h) Vzory smluv 
i) Právní výpočty a slovníky 
j) Sledované dokumenty 
k) Workspace – sdílená pracovní plocha 
l) Transformační přehledy vybraných rekodifikací 
m) Řešení sporů ve vybraných tematických oblastech 
n) Tematické Monitory – efektivní přístup k funkcím a souvisejícím dokumentům v rámci 

vybraných témat 
 

Obsahem PIS CODEXIS® JUSTICE může být průběžně aktualizován dle technologického vývoje a  

potřeb rezortu. 
 

C.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí odběratel. 
 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze 
změny. 

 
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce 

s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., zákon o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku, a že tento Dodatek vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čeho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Ostravě dne 18. 10. 2021                   V Praze dne……………….2021 
 
 
Za dodavatele      Za odběratele 
ATLAS consulting spol. s r.o.    Českou republiku - Ministerstvo spravedlnosti
  

……………                            ……… 

jednatelka společnosti     náměstek pro řízení sekce provozní 
    a právní 

          
  

 




