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LICENČNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O SERVISNÍ PODPOŘE
POSKYTNUTÉHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

ev.č. 80/5/073/2/2017-1241

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „nabyvatel")

Smluvní strany

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2,130 05 Praha 3 - Žižkov

a

KP-SYS spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová zn. C 8682
Sídlo: Čacké 2735, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
IČO: 64824390
DIČ: CZ64824390

korespondence:
(dále jen „poskytovatel") na straně druhé.

uzavírají na základe přímého oslovení a čestného prohlášení o exkluzivitě, zadaného pod ev.č.
80/5/073/2017-1241 a podle §1746 odst. 2, §2358 a §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „OZ“), a za podmínek níže stanovených tuto
licenční smlouvu a smlouvu o servisní podpoře poskytnutého programového vybavení (dále jen
„smlouva4*).



cl. II.
Účel smlouvy

2.1 Účelem této smlouvy je zabezpečeni řádného a správného provozu knihovního systému 
Verbis a on-line katalogu Portaro, zabezpečení, zálohování a zpřístupnění dat a průběžné 
aktualizace tohoto systému pro zajištění provozu Oddělení vojenských knihoven v rámci Odboru 
historicko-dokumentačniho Vojenského historického ústavu Praha.

čl. 111.
Předmět smlouvy

3.1 Předmětem plnění ze strany poskytovatele podle této smlouvy je poskytnutí nabyvateli:

a) nevýhradni licence ke knihovnickému software Verbis verze pro celkem 15 uživatelů a jeho 
modulu on-line katalogu Portaro včetně jejich vyšších vývojových verzí (upgrade) (dále jen „SW 
produkt*'); bližší specifikace SW produktu a rozdělení uživatelských oprávnění jsou uvedeny v čl. 
III odst. 1,

b) podpory a servisu SW produktu, provoz (zabezpečení, zálohování a zpřístupnění dat) na 
serverech poskytovatele knihovního systému Verbis a jeho modulu on-line katalogu Portaro pro 
knihovnu nabyvatele, přičemž se jedná zejména o:

ba) přístup do připomínkového systému poskytovatele s oprávněním pro zadávání požadavků na 
vývoj nových funkcí; tyto požadavky se poté vyřizují s nej vyšší prioritou,

bb) přístup ke stažení aktuálních vývojových verzi SW produktu z webových stránek poskytovatele 
a právo jejich používání,

bc) zvýhodněné sazby servisních prací na pracovišti nabyvatele podle aktuálního ceníku 
poskytovatele,

bd) školení zaměstnanců knihovny nabyvatele pro práci se systémem prostřednictvím vzdálených 
přístupů,

3.2 Podrobnosti předmětu plnění jsou specifikovány v příloze této smlouvy.

Podmínky plnění

4.1 Poskytovatel, jehož je SW produkt duševním vlastnictvím, poskytuje bezúplatně nabyvateli 
oprávnění SW produkt užívat. Bezúplatné poskytnutí oprávnění SW produkt užívat vychází ze 
skutečnosti, žc nabyvatel SW produkt legálně užívá již od roku 2004 na základě předchozích 
smluvních ujednání mezi poskytovatelem a nabyvatelem a nabyvatel již poskytl poskytovateli 
přiměřenou odměnu za poskytnutí oprávnění SW produkt užívat. Nabyvatel nemůže oprávnění SW 
produkt užívat poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

4.2 Nabyvatel je oprávněn pořídit kopii SW produktu jen pro účely archivace, popř. pro studium 
jeho funkci. V případě, že nabyvatel pořídí nebo strpí pořízení jakékoliv další kopie SW produktu, 
bere na vědomí, že tím porušuje autorská práva poskytovatele.

4.3 Poskytovatel ručí za to, že na SW produktu nevážnou právní nároky třetích osob.

4.4 V případě, že nabyvatel bude po dobu platnosti této smlouvy potřebovat užívat další moduly 
SW produktu, navýšit počet uživatelů SW produktu nebo rozšířit verze SW produktu, uzavřou 
smluvní strany dodatek k této smlouvě, který vymezí podmínky rozšířeného plnění.
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5., Cena podpory a servisu (dále jen • o článku. Cena podpory bez DPH za

období'od^^AlOl^dif 3^K12.2017 je^uvedena v tabulce č. 1 tohoto článku.

Tabulka ě. 1 _____________________

Nabyvatel
Komplet AKV 15_uživatelů_

Katalog Portaro
Podpora a servis na 1 rok------------ — —
jj^Tra a servis od 1.6-2017dolL12j011

Cena platné licence
288 900.00 Kč

86 670,00 Kč

V vše odměny
28 890,00 Kč
"8 667,00 Kč

37 557,00 Kč
21908,00 Kč

l ~--- ------- ------------- tlil
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“ J“ S&Sm S‘Sv— «*,»• « be, DPH.

5.3 c™ mírného Skoleni zrnní.l— »b^e p» P*i * *1"'“ 

vzdálených přístupů činí 15.000,00 Kč bez DPH.

5.4 smím- *»y .e ™

5.5 NejvySší „íni á* » P««W> ™ R **» D™ % “

1 ^ 602 00 Kč
5;6 Roždí, mezi cenou uvedenou v čl. V ods«. 5.4 a fakturovanou částkou za skutečnč provedenou 

službu je nenárokový.

a ví.
Doba a místo plnění

6.1 Doba plnění předmětu smlouvy:
Poskytovatel se zavazuje provádět službu, respektive její části dle čl. 111 odst. 3.1 této smlouvy v

terminu od 1.6. 2017 do 31. 12. 2017 a to následujícím způsobem:
a) dle čl. 111 této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout 15 licencí nejpozději do 10 dnů od 

podpisu této smlouvy.
b) dle čl. 111 této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout podporu a provoz do 31. 12. 2017.
c) dle čl. III této smlouvy se poskytovatel zavazuje provést Skolení zaměstnanců knihovny VHÚ 

Praha do 10 dnů od podpisu smlouvy.
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poskytovatel vystaví fakturu novou. Oprávněným vráce^mfaW 0právnéného vrácení
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7.7 Nabyvatel neposkytuje zálohové platby.
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7.9 Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce Adresa konečného příjemce
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tyclionova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

Vojenský historický ústav Praha
U Památníku 2
130 05 Praha 3 - Žižkov



ČI. VIII.

Záruka za jakost, záruční a pozáruční servis

„ Poskytovatel po.kyBj. ^ «- - ** P»“ 4 “* ^
nabyvatelem (data vydám pHslusne verze).
8.2 Poskytovatel poskytuje záruční dobu na eelý předmět smlouvy spec.fikovany v Cl.

smlouvy v délce 12 měsíců.
8.3 Záruka za jakost se vztahuje na vady SW produktu znemožňujíc, jeho radne uz,t,.

M Vady SW p— »?« W, —

• “SX- T.s»— —. ■»
následující pracovní den po oznámeni vady poskytovateli.

8.5 Vady SW produktu, odstraní poskytovatel bezplatně.

« Pokud ,0 nabyvatelem,

ta-* -W —‘ — ‘

uvedené v příloze této smlouvy.
8 7 Záruka za jakost podle tohoto článku se nevztahuje na vady SW produktu způsobené:

a) nesprávnou nebo neodbornou manipulací a obsluhou SW produktu prokazatelně v rozporu s 

instrukcemi poskytovatele,

b) prokazatelně nekvalitním hardware nabyvatele,

c) přepětím nebo výpadky elektrické sítě u nabyvatele,

d) absencí systému zálohování datových dokladů a nečitelnosti záložních dat,

e) chybným nastavením konfigurace systému nabyvatelem v rozporu s instrukcem, poskytovatele,

f) zásahem vyšší moci nebo třetí osoby,
g) nesprávně nainstalovaným, nebo nefunkčním operačním systémem nabyvatele,

h) použitím verzí JAVA, Tomcat, Firebird SQL, které nejsou podporovány poskytovatelem.

ČI. IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tun nem dotčen cl. XI. 

smlouvy Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem piodlem.

prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávkyurčuje odměna
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuji y
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

9.3 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
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samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v Sk°dy je Vymaha,d''á

řl. X.
Zvláštní ujednání

10.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem české republiky.

2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

‘ato smlouva se uzavlrá ”a dobu určitou od 1.6.2017 do 31.12.2017.
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označeny. J 3 Klue musi vc smlouvě vyslovnč
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či. XI.
Zánik závazků

11.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas
w 3S2±~i

c) SmoS.*0”1”'" 0,1 p” M »**m( mmt

U.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany poskytovatele se

a) prodlení s dodáním služby o více jak 3 dnů.
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu služby
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost služby, 
d ) prodlení s odstraněním vad o více jak 10 dnů, 
e) neodstranění vad služby ve sjednané době.

či. XII.
Závěrečná ujednání

sss=~==~-~^—•
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UA Poskytovatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí ohledně této smlouvy a prohlašuje, že
žádná jím poskytnutá informace nemá povahu důvěrných informací či obchodního tajemství.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.6 Za smluvní stranu „nabyvatel14 může právní úkony související se smlouvou činit pouze
ředitel Vojenského historického ústavu Praha.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření
smlouvy vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky
plynoucí z vědomějimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
připojují pod ni své podpisy.

12.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9 Nedílnou součástí smlouvyje příloha:

příloha Č. 1 - „Podrobnosti předmětu smlouvy" _ 2 strany

2017



Příloha č 1 kev.č. 80/5/073/2/2017-1241
Počet stran: 2

PODROBNOSTI PŘEDMĚTU SMLOUVY

Předmět plnění aktualizací, servisu a zajištění provozu informačního systému odborné knihovny 
VHÚ Praha (1SOK):

1. SW bude provozován u poskytovatele formou „Software as a senice4* - Software jako 

služba (dále jen „SaaS44)
2. Provozovatel ISOK formou SaaS garantuje, že jsou pravidelně vytvářeny oft-line zálohy dat 
a ty jsou udržovány mimo výpočetní sál a budovu, ve kterých je standardně ISOK ve formě SaaS

provozován ř ,
3. ISOK je implementován a provozován tak, aby zajistil ochranu osobních dat čtenářů, která 
budou dostupná pouze příslušným uživatelům / knihovníkům či administrátorům v ISOK.
4. ISOK umožňuje čtenářům vyhledávat přes Internet informace o dostupném knihovním 
fondu, výsledky pak filtrovat podle zvolených kritérií a následně je exportovat, tisknout nebo 

odeslat e-mailem ve zvoleném formátu zobrazení.
5. ISOK podporuje knihovnické a komunikační standardy a protokoly
6. ISOK umožňuje ukládání bibliografických záznamů, jejich okamžitou indexaci a následné 

vyhledávání v reálném čase.
7. ISOK je koncipován pro provoz v ideální dostupnosti v režimu 24x7x365.
8. Služba musí být koncipována pro přístup následujícího počtu a skladby uživatelů a 

administrátorů/knihovníků:
• počet knihovníků: 15 (současně pracujících)

9. ISOK poskytuje fonkce pro katalogizaci knihovního fondu a správu autorit
10. ISOK poskytuje funkce pro akvizici knihovního fondu
11. ISOK poskytuje funkce pro správu seriálů
12. ISOK poskytuje WEB-OPAC, Online Public Access Catalogue prostřednictvím webového

rozhraní . ,
13. ISOK podporuje, spravuje data a poskytuje své služby za využiti standardu:
• katalogizační pravidla RDA, AACR2,
• výměnný formát MARC21 - pro práci s logickou strukturou a formáty záznamů s možnosti 
použít a definovat vlastní pole (např. pro bibliografické a holdingové záznamy, autority atd.),
• OAI-PMH pro vyhledávání a získávání metadat přes webové rozhraní,
• protokol Z39.50 - server i klient pro výměnu dat (MARC formát) mezi jednotlivými 

knihovnami a BATH profil,
• XML - pro export dat z ISOK,
• IBD - pro zobrazení záznamů,

ISO2709, ISO 23950, ISO690,
• Unicode - pro kódování znaků různých národních jazykových sad,
• čárový kód (EAN-13 nebo Code39 nebo Codebar nebo S1CI/SICAC) - pro identifikaci 

dokumentů knihovního fondu a průkazů čtenáře
• OpenURL pro přístup ke službám a zdrojům knihovny přes webové rozhraní.

14. Technická a uživatelská podpora
• Udržuje metodickou a technologickou jednotnost a konzistentnost všech prvků ISOK.
• Informuje v předstihu nabyvatele o všech připravovaných a realizovaných změnách v dancm

ISOK.
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