
č. smlouvy nabyvatele: Spr 267/2017 č. smlouvy poskytovatele: DSD-0298-2017

LICENČNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“)

I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Krajský soud v Praze

se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu
00215678
nem plátce DPH
Česká národní banka

(dále jen „nabyvatel14) na straně jedné

a

2. DATASYS s.r.o.

se sídlem:

zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:

Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, 
vložka 28862
Ing. Petrem Mandelíkem, prokuristou
61249157
CZ61249157
Komerční banka, a.s.

(dále jen „poskytovatel11) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující rámcovou kupní smlouvu (dále jen
„smlouva44):

II.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou poskytnout oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví (licenci) k systému pro dohled nad úkony prováděné 
prostřednictvím privilegovaných uživatelských účtů /nástroj, který pracuje na principu 
vytváření video logů (videosekvencí) uživatelských relací/ k licenčnímu pokrytí 16 serverů 
(dále jen „Software11) v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příloze č. 1, jež tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.

2. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví (licenci) k šestnácti (16) novým licencím k Software. Nabyvatel se 
zavazuje uhradit poskytovateli níže sjednanou odměnu, to vše v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

3. Poskytovatel rovněž poskytne nabyvateli přístup k instalačním souborům a dalšímu 
příslušenství (návody v jakékoliv podobě, hardwarové klíče apod.) na webových stránkách 
výrobce Software, ke kterému poskytovatel poskytuje licenci. Součástí dodávky licencí bude 
i podpora výrobce (software maintenance) minimálně na 1 rok (právo na nové verze

1



č. smlouvy nabyvatele: Spr 267/2017 č. smlouvy poskytovatele: DSD-0298-2017

programu) a realizace základního školení (dále jen „Podpora software14) v rozsahu specifikace 
dle Přílohy č. 1.

4. Poskytovatel se zavazuje předat nabyvateli k licencím dle článku II. této smlouvy příslušnou 
provozní dokumentaci a veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání Software a Podpory 
software, a to v českém jazyce.

5. Poskytovatel dále prohlašuje, že poskytnutím licence nabyvateli neporušuje práva duševního 
vlastnictví třetích osob a že nejsou třetí osoby, které by mohly oprávněně uplatňovat své 
nároky z těchto práv vůči nabyvateli. V případě, že poskytovatel nedodrží toto ustanovení, 
zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví 
třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím nabyvateli.

III.
Dodací lhůta a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout nabyvateli licence k Software a Podporu software dle 
článku II. odst. 1 až 3 této smlouvy, tj. poskytnout nabyvateli přístup k instalačním souborům 
Software ve lhůtě do deseti (10) kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje tři (3) pracovní dny předem oznámit osobám oprávněným 
k protokolárnímu převzetí Software a Podpory software, přesný čas odevzdání Software 
a Podpory software. Osoba oprávněná k převzetí Software a Podpory software je 
specifikována v článku X. odst. 6 této smlouvy.

3. O převzetí Software, resp. Podpory software bude sepsán protokol o předání a převzetí 
Software a Podpory software, podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Nebudou-li licence k Software a Podpora software dle článku II. odst. 1 až 3 této smlouvy 
poskytnuty ve lhůtě uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy, je nabyvatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

IV.
Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že nabyvatel zaplatí poskytovateli za poskytnutí plnění dle článku
II. této smlouvy odměnu, která činí:

cena bez DPH 209 830 Kč

(slovy dvě-stě-devět-tisíc-osm-set-třicet korun českých)

21% DPH 44 064,30 Kč
(slovy čtyřicet-čtyři-tisíc-šedesát-čtyři korun českých třicet haléřů)

Celková cena vě. DPH 253 894,30 Kč
(slovy dvě-stě-padesát-tři-tisíc-osm-set-devadesát-ětyři korun českých třicet haléřů)

2. Tato odměna, která zahrnuje veškeré náklady poskytovatele, včetně nákladů na dodání 
Software a servisní a technickou podporu výrobcem Software, je odměnou nejvýše přípustnou 
a nepřekročitelnou. Upraví-li před dodáním předmětu smlouvy obecně závazný předpis výši 
DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní 
úpravou a kupní cena bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. Odměnu uvedenou 
v této smlouvě není možné nijak zvýšit, odměna je konečná, neměnná a pevná.
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3. Nabyvatel uhradí odměnu na základě faktury poskytovatele (dále jen „Faktura“), která musí 
mít náležitosti daňového dokladu, uvedené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v § 435 zák. ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí Software 
podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího převzetí nabyvatelem. Pokud Faktura neobsahuje 
všechny náležitosti a přílohy stanovené v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a požadované právními 
předpisy, nabyvatel má právo Fakturu vrátit poskytovateli k opravě a doplnění. Lhůta 
k proplacení faktury (úhradě odměny) počíná běžet teprve po převzetí poskytovatelem řádně 
opravené a doplněné Faktury. Splatnost faktury je vázána na dodání daného Software podle 
předávacího protokolu a to bez závad.

5. Dnem úhrady Faktury se rozumí okamžik odepsání z účtu nabyvatele vedeného u peněžního 
ústavu.

6. Nabyvatel neposkytuje na zaplacení odměny zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek.

V.
Způsob užití a rozsah licence

1. Licence dle článku II. této smlouvy je poskytnuta k následujícím způsobům užití a v tomto 
rozsahu:

1.1 Nabyvatel může Software užívat výhradně pro svou potřebu a pro potřebu podřízených 
organizačních složek (okresních soudů v obvodu nabyvatele uvedených v Příloze 
č. 2 této smlouvy).

1.2 Licence jsou poskytnuty na dobu neurčitou a jsou omezeny na území České republiky.

1.3 Poskytovatel poskytuje nabyvateli licence nevýhradní.

1.4 Nabyvatel není povinen licence využít.

1.5 Nabyvatel nabývá licence dnem protokolárního předání Software dle článku III. této 
smlouvy.

1.6 Nabyvatel je oprávněn Software užívat pro libovolné účely. O způsobu využití licencí 
rozhodne nabyvatel.

1.7 Poskytovatel se zavazuje poskytnout nabyvateli právo k užití Software v souladu 
s platnými právními předpisy, případně poskytnutí takového práva zajistit.

VI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Poskytovatel zaplatí nabyvateli za každý den prodlení s poskytnutím plnění dle článku
III. odst. 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

2. Poskytovatel zaplatí nabyvateli za porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku VIII. odst. 1 
této smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ pomšení 
této povinnosti.
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3. Úhradou výše uvedených smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené 
porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

4. V případě prodlení nabyvatele se zaplacením odměny je poskytovatel oprávněn po něm 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení14).

5. V případě prodlení poskytovatele se zaplacením smluvní pokuty je nabyvatel oprávněn po 
něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením.

6. Pro vyúčtování, náležitosti Faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení článku IV. odst. 3, 4 a 5 této smlouvy.

VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Software má vady, jestliže poskytnutí předmětu plnění neodpovídá požadavkům uvedených 
ve smlouvě.

2. Nabyvatel poskytne objednateli na splnění předmětu plnění bezplatnou záruční dobu v délce 
36 měsíců, záruční doba běží ode dne následujícího po podpisu zápisu o předání a převzetí 
Software dle čl. III. odst. 3 smlouvy. Po dobu záruční doby ručí poskytovatel za to, že jím 
poskytnutý Software bude mít vlastnosti stanovené normami platnými ke dni jeho předání 
a také vlastnosti pro něj obvyklé.

3. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním Software nebo případným 
poškozením, které vzniklo bez zavinění poskytovatele.

4. V případě vady software poskytovatel vadu odstraní do 24 hodin od písemného oznámení 
nabyvatele.

VIII.
Zvláštní ustanovení

1. Poskytovatel se zavazuje během poskytování plnění dle článku II. této smlouvy i po jeho 
poskytnutí, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od nabyvatele 
v souvislosti s plněním smlouvy.

2. Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.

3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IX.
Ukončení smlouvy

1. Za řádné ukončení Smlouvy se považuje splnění předmětu plnění v souladu s čl. II. odst. 1 až
3.
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2. Kromě řádného ukončení Smlouvy lze Smlouvu ukončit i písemnou výpovědí jedné ze 
smluvních stran bez udám důvodu. Výpovědní lhůta pak činí 30 dnů a počíná běžet od 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. Smlouvu je možné ukončit i písemnou dohodou smluvních stran k datu schválenému oběma 
smluvními stranami při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů.

4. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušem smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále nabyvatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 
Nabyvatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
písemně oznámí poskytovateli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 
roce. Nabyvatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky kjejich překonání. Nesplnění této 
povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušem smlouvy v tomto bodě 
nedopustila.

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují neprodleně dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému hospodářskému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

6. Osoby oprávněné k převzetí Software a Podpory software za nabyvatele:

jméno: 
e-mail: 

7. Osoby oprávněné k předám Software a Podpory software za poskytovatele:

jméno: 
e-mail: 
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8. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou (2) vyhotoveních. Jsou-li ve smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

9. Smlouvu je možno měnit ěi doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

11. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Seznam okresních soudů

V Praze dne 2 0 '03- 2i!17 V Praze dne ” 8 "03‘ 2017

za poskytovatele:

Ing. Petr Mandelík 
prokurista
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Krajský soud v Praze Spr 267/2017

Příloha č. 1 Licenční smlouvy - Technická specifikace

Technická specifikace
Popis:

Poptáváme systém pro dohled nad úkony prováděné prostřednictvím privilegovaných uživatelských 
účtů na 15x OS Windows (OS Windows 2008 R2 a novější) a Ix OS Linux (Debian 8 a novější). 
Nástroj, který pracuje na principu vytváření video logů (videosekvencí) uživatelských relací.

Požadujeme:

Nahrávání relací
• Ukládání indexovaných sekvencí snímků obrazovek
• Možnost vyhledávání v indexovaných metadatech (jméno uživatele, spuštěného programu, 

titulku aktivního okna,...) uložených relací, vytváření přehledů
• Podpora sledování aktivních relací ,Jive“
• Možnost zaznamenávání stisků kláves
• Možnost zaznamenávání navštívených URL adres
• Export uložených relací do podoby spustitelného souboru, s ochranou integrity souboru
• Požadujeme nízké výkonové nároky na monitorovaný server (max. 50 MB RAM, 200 MB 

HDD a nízké zatížení CPU)

Bezpečnostní funkce
• Ochrana služby agenta před deaktivací administrátory
• Možnost zablokování uživatele a ukončení jeho aktivní relace
• Možnost zobrazení upozornění uživateli, že je relace nahrávána
• Podpora alertů dle definovaných pravidel, např. notifikace spuštění určitého programu
• Doplňková autentizace při přístupu ke sdíleným účtům pro personifikaci uživatele

Integrace
• Autentizace uživatelů vůči operačnímu systému
• Zasílání e-mailových notifikací

Požadujeme možnost centrální správy na serveru s OS Windows server 2008 R2.

Součástí dodávky licencí bude i podpora výrobce (software maintenance) minimálně na 1 rok (právo 
na nové verze programu). Dále požadujeme základní školení a implementaci v následujícím rozsahu:

• Instalace a inicializace centrálního serveru na Windows server 2008 R2
• Instalace a inicializace minimálně pěti agentů
• Dodání licenčních klíčů a produktové dokumentace
• Zaškolení pracovníků zadavatele do principů aplikované konfigurace

Dodávka obsahuje licenční pokrytí 16 serverů (15x OS Windows a Ix OS Linux) včetně centrální 
správy popisovaného řešení a základního školení. Zadavatel požaduje potvrzení dodavatele, že agenta 
je možné použít i na soudech Středočeského kraje, které spadají pod Krajský soud v Praze.
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Krajský soud v Praze Spr 267/2017

Příloha č. 2 Licenční smlouvy - Seznam okresních soudů

Seznam soudů v obvodu Krajského soudu v Praze

Okresní soud v Benešově 

Okresní soud v Berouně 

Okresní soud v Kladně 

Okresní soud v Kolíně 

Okresní soud v Kutné Hoře 

Okresní soud v Mělníku 

Okresní soud v Mladé Boleslavi 

Okresní soud v Nymburce 

Okresní soud Praha-východ 

Okresní soud Praha-západ 

Okresní soud v Příbrami 

Okresní soud v Rakovníku
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