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LICENČNÍ SMLOUVA 

uzavřená v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., 

autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem. Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: č.ú.  623101/0710 
 
(dále jen "Nabyvatel")  

 

a 

 

MARBES CONSULTING s.r.o. 

IČ:   25212079 

DIČ:   CZ25212079 

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 

zastoupen:  Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem 

bankovní spojení: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(tato smlouva je dále označována jako „Smlouva“, Nabyvatel a Poskytovatel jsou společně 
označováni též jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Nabyvatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky výběrové řízení č. ZMR20/2017 „Aplikace 
pro nahlížení do základních registrů“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem 
vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Nabyvatel s Poskytovatelem jako vybraným 
dodavatelem uzavírá tuto licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je v souladu s platnými právními předpisy plně 
oprávněn k výkonu veškerých majetkových práv k aplikačnímu software uvedenému 
v odst. 2.1 této Smlouvy, a tudíž je i oprávněn poskytnout Nabyvateli oprávnění k užití 
tohoto aplikačního software v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy. 
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1.2 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že užitím aplikačního software uvedeného v odst. 2.1 
této Smlouvy Nabyvatelem v rozsahu dle této Smlouvy nedojde k ohrožení ani porušení 
práv třetích osob. 

 

Článek 2. 

Předmět a účel Smlouvy 

2.1 Poskytovatel dnem nabytí účinnosti této Smlouvy poskytuje Nabyvateli oprávnění 
k výkonu práva užít níže uvedený aplikační software pro nahlížení do základních 
registrů:  

PROXIO XZR, PROXIO EOS 

Oprávnění dle tohoto odstavce je dále v této Smlouvě označováno jako „licence“, 
aplikační software uvedený v tomto odstavci je dále v této Smlouvě označován jako 
„aplikační SW“. Specifikace licence a specifikace aplikačního SW je uvedena v Příloze 
č. 1 této Smlouvy.  

2.2 Licence v rozsahu dle odst. 2.1 a Přílohy č. 1 této Smlouvy je Poskytovatelem Nabyvateli 
poskytnuta jako nevýhradní, a to dnem oboustranného podpisu této Smlouvy. 

2.3 Poskytovatel se touto Smlouvou dále zavazuje k poskytnutí následujících služeb:  

a) Provedení podrobné analýzy požadavků pracovníků Nabyvatele na aplikační SW a 
vypracování návrhu implementace aplikačního SW v prostředí Nabyvatele; tento 
návrh musí obsahovat:  

• Procesní model 

• Konceptuální datový model 

• Koncept interakce systému (sekvenční diagram, diagram komunikace) 

• Diagram komponent systému, včetně integračních rozhraní 

• Očekávané provozní a uživatelské parametry včetně HW limitů pro řešení   

• Koncept návrhu řešení pro logování 

• Podrobnou specifikaci dokumentace 

• Harmonogram prací 

b) Instalace a konfigurace aplikačního SW v testovacím a produkčním prostředí 
Nabyvatele; po jejichž provedení musí aplikační SW zajišťovat: 

1. Jednotný přístup k Informačnímu systému základních registrů (ISZR) 
v následujícím rozsahu: 

• Centralizovaný přístupový bod poskytující pro Agendové informační systémy 
(AISy) stejné rozhraní jako ISZR (eGON služby) 

• Podpora asynchronní komunikace 

• Při změně rozhraní ISZR (např. přidání služby) nesmí být nutné zásahy pro 
zajištění promítnutí změn do jednotného přístupového bodu 

• Logy o přístupech k ISZR z celé organizace musí být dostupné na jednom 
místě 

• Přístupový bod využívá certifikace připojených AISů 

• Garance přenosu požadavku připojeného AISu a doručení odpovědi AISu 

• Možnost přístupu k eGON Service Bus  
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2. Správu uživatelů a oprávnění v následujícím rozsahu: 

• Evidence působnosti orgánu veřejné moci (OVM) a zajištění souladu s 
Registrem práv a povinností (RPP) 

• Evidence přiřazení AIS k agendám 

• Poskytnutí informací o aktuální působnosti OVM v agendách a agendových 
činnostech 

• Poskytnutí informací o působnosti oprávněným uživatelům ZR 

• Správa matice oprávnění pro všechny AIS organizace 

• Pro každý AIS musí být možnost evidovat kompletní matici oprávnění 
(Uživatelská role, Agenda, Činnostní role, Role v AISu, Uživatel) 

• Možnost různých rolí pro uživatele (např. administrátor, přístup k ZR…) 

• Naplnění uživatelů z Active Directory 

• Možnost logování všech důležitých změn, které jsou v aplikaci provedeny 

3. Uživatelský přístup k ISZR v následujícím rozsahu: 

• Možnost řízení přístupu k aplikaci pomocí Active Directory 

• Poskytnutí výběru funkce a zadání jejích parametrů pro zjištění nebo ověření 
referenčních údajů ze Základních registrů ROB, ROS a RUIAN 
prostřednictvím Informačního systému Základních registrů 

• Poskytnutí přehledů o aktuálních autorizacích uživatelů 

• Poskytnutí přehledů o autorizacích oprávněným uživatelům (odpovědným 
garantům) 

• Logování všech důležitých změn, které jsou v aplikaci provedeny 

4. Bezpečnost v následujícím rozsahu: 

• Logování záznamů o přístupech k referenčním údajům minimálně v rozsahu 
uvedeném v § 57 odst. 1 zákona o základních registrech (logování). 

• Zaznamenávání událostí v souladu s Vyhláškou č. 316/2014 Sb. 

• Podpora napojení na systém bezpečnostního dohledu SIEM. 

5. Kompatibilitu s následujícím SW: 

• Databáze - MSSQL 

• Aplikační server - IIS 

• Typ aplikace – Tenký klient – podpora IE 

c) Zaškolení alespoň 5 zaměstnanců Nabyvatele v používání aplikačního SW a 
alespoň 2 zaměstnanců Nabyvatele ve správě aplikačního SW v rozsahu 1 
pracovního dne, tj. 8 pracovních hodin. Veškeré zaškolení musí být provedeno 
v sídle Nabyvatele;  

d) Předání přehledné uživatelské a administrátorské dokumentace k aplikačnímu SW 
ve formátu PDF na CD či DVD nosiči.  

2.4 Nabyvatel licenci přijímá, zavazuje se aplikační SW užívat pouze v rozsahu této licence 
a zavazuje se uhradit Poskytovateli za poskytnutí licence a služeb dle předchozího 
odstavce odměnu stanovenou v čl. 4. této Smlouvy. 
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2.5 Účelem této Smlouvy je zajistit Nabyvateli pasivní přístup do základních registrů za 
účelem plnění jeho působnosti regulatorního orgánu státu, stanovené platnými právními 
předpisy. 

 

Článek 3. 

Doba plnění, akceptace služeb 

3.1 Službu dle odst. 2.3 písm. a) této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 
Nabyvateli ve lhůtě do 10 pracovních dnů od data podpisu této Smlouvy; ve stejné lhůtě 
je Poskytovatel povinen předložit výsledek těchto služeb Nabyvateli k akceptaci. 

3.2 Službu dle odst. 2.3 písm. b) této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 
Nabyvateli ve lhůtě do 10 pracovních dnů od data akceptace služby dle odst. 2.3 písm. 
a) této Smlouvy bez výhrad; ve stejné lhůtě je Poskytovatel povinen předložit výsledek 
těchto služeb Nabyvateli k akceptaci. 

3.3 Služby dle odst. 2.3 písm. c) a d) této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout 
Nabyvateli ve lhůtě do 5 pracovních dnů od data akceptace služeb dle odst. 2.3 písm. b) 
této Smlouvy bez výhrad; ve stejné lhůtě je Poskytovatel povinen předložit výsledek 
těchto služeb Nabyvateli k akceptaci. 

3.4 Akceptace služeb dle odst. 2.3 této Smlouvy bude probíhat následujícím způsobem:   

a) Akceptace služby dle odst. 2.3 písm. a) této Smlouvy: 

i. Výsledek služby dle odst. 2.3 písm. a) této Smlouvy včetně veškeré dokumentace 
a výstupů musí být Poskytovatelem předán k akceptaci Nabyvateli ve lhůtě 
uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními 
stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání k akceptaci, podepsaný 
oprávněnými osobami smluvních stran. 

ii. Ve lhůtě 5 pracovních dnů od data zápisu o předání k akceptaci provede 
Nabyvatel posouzení, zda byla tato služba poskytnuta v souladu s touto 
Smlouvou. 

iii. V případě, že Nabyvatel nevznese k výsledku této služby žádné připomínky ani 
mu nevytkne žádné vady, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný 
datovaný akceptační protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, 
kterým bude konstatována akceptace služby dle odst. 2.3 písm. a) této Smlouvy 
bez výhrad. 

iv. V případě, že Nabyvatel vznese k výsledku této služby připomínky či jí vytkne 
vady, uvede je do zápisu, a to s přesnou specifikací a uvedením, zda se jedná o 
připomínku či vadu. Poskytovatel je v takovém případě povinen zapracovat 
připomínky do výsledku této služby, resp. odstranit vytknuté vady výsledku této 
služby, ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich vznesení. Ve stejné lhůtě předloží 
Poskytovatel výsledek této služby Nabyvateli k opětovné akceptaci, což bude 
uvedeno v zápisu. V případě, že Nabyvatel nevznese v rámci opětovné 
akceptace žádné připomínky ani nevytkne žádné vady výsledku této služby, bude 
postupováno dle bodu iii. V případě, že Nabyvatel vznese v rámci opětovného 
posouzení k výsledku této služby znovu připomínky či jí vytkne znovu vady, bude 
postupováno stejně, jako je uvedeno v tomto bodě iv. Tento postup se může 
opakovat maximálně do 15 pracovních dnů od data předání výsledku této služby 
k akceptaci.  
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b) Akceptace služby dle odst. 2.3 písm. b) této Smlouvy: 

i. Výsledek služby dle odst. 2.3 písm. b) této Smlouvy včetně veškeré dokumentace 
a výstupů musí být Poskytovatelem předán k akceptaci Nabyvateli ve lhůtě 
uvedené v odst. 3.2 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi smluvními 
stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání k akceptaci, podepsaný 
oprávněnými osobami smluvních stran. 

ii. Ve lhůtě 10 pracovních dnů od data zápisu o předání k akceptaci provede 
Nabyvatel posouzení, zda byla tato služba poskytnuta v souladu s touto 
Smlouvou. 

iii. V případě, že Nabyvatel nevznese k výsledku této služby žádné připomínky ani 
mu nevytkne žádné vady, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný 
datovaný akceptační protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, 
kterým bude konstatována akceptace služby dle odst. 2.3 písm. b) této Smlouvy 
bez výhrad. 

iv. V případě, že Nabyvatel vznese k výsledku této služby připomínky či jí vytkne 
vady, uvede je do zápisu, a to s přesnou specifikací a uvedením, zda se jedná o 
připomínku či vadu. Poskytovatel je v takovém případě povinen zapracovat 
připomínky do výsledku této služby, resp. odstranit vytknuté vady výsledku této 
služby, ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejich vznesení. Ve stejné lhůtě předloží 
Poskytovatel výsledek této služby Nabyvateli k opětovné akceptaci, což bude 
uvedeno v zápisu. V případě, že Nabyvatel nevznese v rámci opětovné 
akceptace žádné připomínky ani nevytkne žádné vady výsledku této služby, bude 
postupováno dle bodu iii. V případě, že Nabyvatel vznese v rámci opětovného 
posouzení k výsledku této služby znovu připomínky či jí vytkne znovu vady, bude 
postupováno stejně, jako je uvedeno v tomto bodě iv. Tento postup se může 
opakovat maximálně do 20 pracovních dnů od data předání výsledku této služby 
k akceptaci.   
 

c) Akceptace služeb dle odst. 2.3 písm. c) a d) této Smlouvy: 

i. Výsledek služeb dle odst. 2.3 písm. c) a d) této Smlouvy včetně veškeré 
dokumentace a výstupů musí být Poskytovatelem předán k akceptaci Nabyvateli 
ve lhůtě uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy. O této skutečnosti bude mezi 
smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný zápis o předání k akceptaci, 
podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. 

ii. Ve lhůtě 3 pracovních dnů od data zápisu o předání k akceptaci provede 
Nabyvatel posouzení, zda byly tyto služby poskytnuty v souladu s touto 
Smlouvou. 

iii. V případě, že Nabyvatel nevznese k výsledku těchto služeb žádné připomínky ani 
mu nevytkne žádné vady, bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný 
datovaný akceptační protokol, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran, 
kterým bude konstatována akceptace služeb dle odst. 2.3 písm. c) a d) této 
Smlouvy bez výhrad. 
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iv. V případě, že Nabyvatel vznese k výsledku těchto služeb (kterékoli z nich) 
připomínky či mu vytkne vady, uvede je do zápisu, a to s přesnou specifikací a 
uvedením, zda se jedná o připomínku či vadu. Poskytovatel je v takovém případě 
povinen zapracovat připomínky do výsledku těchto služeb, resp. odstranit 
vytknuté vady výsledku těchto služeb, ve lhůtě 3 pracovních dnů od jejich 
vznesení. Ve stejné lhůtě předloží Poskytovatel výsledek těchto služeb Nabyvateli 
k opětovné akceptaci, což bude uvedeno v zápisu. V případě, že Nabyvatel 
nevznese v rámci opětovné akceptace žádné připomínky ani nevytkne žádné 
vady výsledku těchto služeb, bude postupováno dle bodu iii. V případě, že 
Nabyvatel vznese v rámci opětovného posouzení k výsledku těchto služeb znovu 
připomínky či mu vytkne znovu vady, bude postupováno stejně, jako je uvedeno 
v tomto bodě iv. Tento postup se může opakovat maximálně do 10 dnů od data 
předání výsledku služeb dle odst. 2.3 písm. c) a d) této Smlouvy této Smlouvy 
k akceptaci.  

 

Článek 4. 

Odměna a platební podmínky 

4.1 Smluvní strany ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku sjednávají, že 
odměna za poskytnutí licence v rozsahu čl. 2. a Přílohy č. 1 této Smlouvy činí 59 000,- 
Kč bez DPH, tj. 71 390,- Kč vč. DPH. 

4.2 Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytnutí služby dle odst. 2.3 písm. a) této 
Smlouvy činí 48 000,- Kč bez DPH, tj. 58 080,- Kč vč. DPH. 

4.3 Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytnutí služby dle odst. 2.3 písm. b) této 
Smlouvy činí 24 000,- Kč bez DPH, tj. 29 040,- Kč vč. DPH. 

4.4 Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytnutí služby dle odst. 2.3 písm. c) této 
Smlouvy činí 24 000,- Kč bez DPH, tj. 29 040,- Kč vč. DPH. 

4.5 Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytnutí služby dle odst. 2.3 písm. d) této 
Smlouvy činí 20 000,- Kč bez DPH, tj. 24 200,- Kč vč. DPH. 

4.6 Smluvní strany sjednávají, že odměna a ceny uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku zahrnují celý předmět Smlouvy dle čl. 2. a Přílohy č. 1 a č. 2 této Smlouvy, že 
jsou nejvyšší přípustné a že tedy nedojde k žádným jejich dalším úpravám, ledaže je 
výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době 
platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení 
či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování 
(fakturaci). Odměna a ceny uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku zahrnují 
veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy. 

4.7 Odměna za poskytnutí licence a cena za poskytnutí služeb dle odst. 2.3 této Smlouvy 
bude Poskytovateli uhrazena jednorázově po jejich poskytnutí dle této Smlouvy 
Nabyvateli, tj. po předání dokladu s licenčním klíčem opravňujícím Nabyvatele 
k používání aplikačního SW a na základě akceptačních protokolů podepsaných 
oprávněnou osobou Nabyvatele, kterými budou Nabyvatelem bez výhrad akceptovány 
veškeré služby dle odstavce 2.3. Podmínkou uhrazení odměny tedy je, že licence a 
služby budou poskytnuty Nabyvateli v souladu s podmínkami této Smlouvy. Odměna 
bude uhrazena Nabyvatelem na účet Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu. 
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4.8 Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu za licence a cenu za poskytnutí služeb dle odst. 
2.3 této Smlouvy služby na základě jediné faktury (daňového dokladu) vystavené 
Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném a včasném 
splnění předmětu této Smlouvy, tj. po poskytnutí licence a po akceptaci všech služeb dle 
odst. 2.3 této Smlouvy bez výhrad. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. Přílohou faktury musí být 
kopie oboustranně podepsaných akceptačních protokolů veškerých služeb dle odst. 2.3 
této Smlouvy, na jehož základě byly tyto služby Nabyvatelem akceptovány bez výhrad. 
V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Nabyvatel je 
oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli. 

4.9 Splatnost faktury dle tohoto článku činí 30 dní. Splatnost faktury začíná běžet ode dne 
prokazatelného doručení bezvadné faktury Nabyvateli. Smluvní strany se dohodly, že 
závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu 
Nabyvatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

4.10 Je-li Nabyvatel v prodlení s úhradou faktury, je Poskytovatel oprávněn požadovat od 
Nabyvatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými 
právními předpisy. 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Poskytovatel je povinen poskytnout nabyvateli veškerou nezbytnou součinnost, která je 
předpokladem nerušeného výkonu licence Nabyvatelem. 

5.2 Poskytovatel se zavazuje, že v případě, kdy jakákoliv osoba odlišná od Nabyvatele, 
včetně případných zaměstnanců Poskytovatele, uplatní vůči Nabyvateli nárok z titulu 
porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s užitím aplikace, zavazuje se 
Poskytovatel poskytnout Nabyvateli účinnou pomoc a součinnost a uhradit mu veškeré 
náklady, které mu v souvislosti se sporem s takovou osobou vzniknou, a dále se 
zavazuje uhradit Nabyvateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku uplatnění 
autorskoprávního nároku vůči Nabyvateli v souvislosti s užíváním aplikace, a to v plné 
výši. 

5.3 Poskytovatel je povinen kdykoli na vyžádání Nabyvatele poskytnout mu informace či 
dokumenty osvědčující plnění závazků Poskytovatele dle této Smlouvy. 

5.4 V případě, že pro plnění služeb dle této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat pro své 
zaměstnance přístupová oprávnění k informačním systémům (např. serverům) 
Nabyvatele, zavazuje se Poskytovatel neprodleně po vzniku takové potřeby předat 
Nabyvateli vyplněnou a podepsanou žádost o přístup do informačního systému 
Nabyvatele pro osoby, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. V případě, že 
v průběhu plnění této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat změnu v osobách 
přistupujících k informačním systémům Nabyvatele, je vždy povinen nejprve podat 
žádost o ukončení přístupu do informačního systému pro osobu/osoby, jejichž oprávnění 
má být zrušeno, a současně podat novou žádost o přístup do informačního systému pro 
osobu/osoby, které mají přístupová oprávnění nově nabýt. Poskytovatel je povinen 
podávat žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Nabyvatele na 
formuláři, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Žádost bude ze strany Nabyvatele 
posouzena nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni jejího doručení. 
Nabyvatel může při procesu posuzování žádosti vyžádat další informace o účelu vydání 
žádosti. Kopii schválené nebo zamítnuté žádosti předá Nabyvatel Poskytovateli.  

5.5 V souvislosti s přístupy do informačního systému Nabyvatele je Poskytovatel dále 
povinen dodržovat následující povinnosti: 
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- Poskytovatel je povinen zajistit a odpovídá po celou dobu plnění této Smlouvy 
Nabyvateli za to, že do příslušných částí informačního systému Nabyvatele 
budou fakticky přistupovat pouze osoby, pro něž byla podána žádost o přístup 
do informačního systému a tato žádost byla schválena manažerem bezpečnosti 
informací Nabyvatele (dále jen „MBI“). Nabyvatel je kdykoli v průběhu plnění této 
Smlouvy oprávněn kontrolovat, které osoby skutečně přistupují do příslušné části 
jeho informačního systému, a Poskytovatel je v takovém případě vždy povinen 
tuto informaci Nabyvateli poskytnout a doložit. Porušení této povinnosti 
Poskytovatelem je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele 
podstatným způsobem.  

- Přidělená oprávnění smí využívat pouze osoba, pro niž byla žádost schválena ze 
strany MBI. Tato osoba nesmí přidělená oprávnění předat žádné jiné osobě. 
Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností 
Poskytovatele podstatným způsobem. 

- Při ukončení pracovního poměru osoby, která měla udělena přístupová práva, k 
Poskytovateli, je Poskytovatel povinen podat žádost o ukončení přístupu této 
osoby do informačního systému Nabyvatele, a to nejpozději do dvou pracovních 
dnů od okamžiku, kdy rozhodná skutečnost nastane. Stejně je Poskytovatel 
povinen postupovat v případech, kdy pomine důvod nebo potřeba přístupu 
příslušné osoby Poskytovatele do informačního systému Nabyvatele. Porušení 
této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele 
podstatným způsobem. 

5.6 Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat 
Nabyvateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% 
zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a 
zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Poskytovatel je povinen zaslat Nabyvateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během 
platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Nabyvateli 
písemné ohlášení této změny. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle tohoto 
odstavce, je povinen uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného 
porušení je Poskytovatel povinen hradit tuto smluvní pokutu Nabyvateli opakovaně. 

 

Článek 6. 

Ochrana důvěrných informací 

6.1 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění 
nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby 
mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Nabyvatelem Poskytovateli, popř. 
získanými Poskytovatel v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen 
Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

6.2 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich 
zpřístupnění Poskytovatelem;  
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(b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Nabyvatele, které jsou 
jejich poskytovatelem označené za veřejné. 

6.3 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná 
osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu 
s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 
informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této 
Smlouvy; 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Nabyvatele; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu 
Nabyvateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

6.4 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich 
neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Nabyvatele. 

6.5 Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Nabyvateli veškeré materiály a 
věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě 
je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné 
archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

6.6 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

6.7 Poskytovatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky a osoby podílející se se souhlasem Nabyvatele na poskytování 
Služeb pro Nabyvatele.  

6.8 Nabyvatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 

6.9 Ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen 
„ZOOÚ“), je Nabyvatel správcem osobních údajů obsažených v základních registrech, 
zprostředkovávaných aplikačním SW. Pokud Poskytovatel pro plnění smluvního vztahu 
nezbytně potřebuje zpracovávat osobní údaje obsažené v základních registrech, pak se 
pro účel této Smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů.  

6.10 Nabyvatel zpracovává osobní údaje v základních registrech na základě povinností 
uložených mu zejména (nikoli však výlučně) zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, 
ve znění pozdějších předpisů.  

6.11 Poskytovatel není Nabyvatelem zmocněn ke zpracování osobních údajů obsažených 
v základních registrech, ledaže by takového zpracování bylo nezbytně potřeba pro účel 
plnění smluvního vztahu s Nabyvatelem. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní 
údaje pro účel této Smlouvy pouze v nezbytném rozsahu a na základě předchozího 
písemného pověření Nabyvatele v souladu se ZOOÚ. 

6.12 Poskytovatel je v případě, kdy je Nabyvatelem pověřen zpracovávat osobní údaje 
obsažené v základních registrech, povinen postupovat v souladu se ZOOÚ, zejména: 

 při zpracování osobních údajů dbát, aby subjekty osobních údajů neutrpěly újmu na 
svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na 
ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého a osobního života,  
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 přijmout technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému 
zneužití osobních údajů; tato povinnost platí i po ukončení smluvního vztahu,  

 pokud jsou při plnění smluvního vztahu používány systémy a prostředky umožňující 
zpracování osobních údajů, zajistit, aby je používaly pouze oprávněné osoby, 

 zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům, jsou-li na nich uchovávány 
osobní údaje fyzických osob,  

 informovat Nabyvatele o všech porušeních zásad bezpečnosti a ochrany osobních 
údajů vzniklých v průběhu smluvního vztahu při zpracování osobních údajů 
obsažených v základních registrech. Nabyvatel si vyhrazuje právo kontroly plnění 
bezpečnostních opatření na straně Poskytovatele, a právo požadovat další opatření 
pro ochranu osobních údajů, která je Poskytovatel povinen splnit, 

 zaměstnanci Poskytovatele a další osoby, které by v rámci plnění svých oprávnění a 
povinností mohly přijít do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o osobních údajích; povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu. 

 

 

Článek 7. 

Doba platnosti Smlouvy 

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských 
práv k SW aplikaci. 

 

Článek 8. 

Salvatorní ustanovení 
 

8.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních 
stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým 
výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či 
nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak 
bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální 
úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

 

Článek 9. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy 
jsou tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Nabyvatele: 

RNDr. Jaroslav Martaus, tel. 272 185 922, email: jaroslav.martaus@sukl.cz 

Ing. Petr Koucký, tel. 272 185 898, email: petr.koucky@sukl.cz 

Za Poskytovatele: 
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XXX, tel. XXX, email: XXX 

XXX, tel. XXX, email: XXX 

XXX, tel. XXX, email: XXX 

9.2 V případě prodlení Poskytovatele s předáním výsledku kterékoli služby k akceptaci 
oproti lhůtám uvedeným v odst. 3.1, 3.2 nebo 3.3 této Smlouvy je Poskytovatel povinen 
uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

9.3 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 6 této Smlouvy, je 
povinen uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

9.4 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 

Příloha č. 1:  Specifikace licence a specifikace aplikačního SW 

Příloha č. 2:  Formulář žádosti o přístup k informačním systémům (např. serverům) 
Nabyvatele 

9.5 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

9.6 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

9.7 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 

9.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

9.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

9.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona, případně dalších předpisů 
platného práva České republiky. 

9.11 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas 
se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Nabyvatelem v registru smluv 
zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

9.12 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavřít tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 10. 8. 2017     V Plzni dne 28. 7. 2017 
 
Nabyvatel:        Poskytovatel: 
 

 

……………………………     ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Ing. Miroslav Dvořák   
ředitel        jednatel  



   

1 

Příloha č. 1 Licenční smlouvy 

Specifikace licence a specifikace aplikačního SW 

 

Specifikace licence 

Produkt: Licence: Počet licencí: 

PROXIO XZR Uživatelská Neomezeno 

PROXIO EOS* Uživatelská Neomezeno 

*Licence PROXIO EOS s omezením pro využití v rámci řešení Aplikace pro nahlížení do základních registrů. 

 

I. Licence na softwarový produkt 

1. Softwarový produkt je chráněn autorskými zákony České republiky a mezinárodními dohodami o autorských 
právech, jakož i dalšími zákony a dohodami aplikovatelnými na duševní vlastnictví. Pro účely těchto licenčních 
podmínek se termínem „Software“ rozumí Softwarový produkt specifikovaný v tabulce výše, který zahrnuje 
počítačový Software, příslušná média, tištěné materiály a dokumentaci v elektronické podobě, dále jen „Software“. 
Termínem „Licence“ se rozumí právo pořizovat, užívat, nebo mít přístup k určité kopii určitého Software. Software 
se neprodává, ale pouze se poskytuje právo s ním nakládat. 

2. Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu jsou vlastnictvím Poskytovatele. 
Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn Software užívat a postoupit licenční práva třetím osobám (dále jen 
„Nabyvatel“), a to v rozsahu uvedeném v tabulce výše a za níže uvedených podmínek.  
 

II. Poskytnutí licence 

1. Poskytovatel tímto uděluje Nabyvateli níže specifikovaná užívací práva k Software. 
2. Udělená licenční práva jsou nevýlučná a nepřenosná a platí pro užívání Software pouze na území České 

republiky. Přenos Software mimo Českou republiku může být proveden pouze po předchozím písemném souhlasu 
Poskytovatele. 

3. Pro každý server, na kterém je Software instalován musí mít Nabyvatel zakoupenu jednu serverovou licenci 
Software. 

4. Nabyvatel je oprávněn k pořízení jedné kopie instalačních médií pro archivní a záložní účely. Všechny archivní a 
záložní kopie podléhají těmto licenčním podmínkám. Všechny názvy, obchodní značky, označení autorské 
ochrany (copyright) a poznámky o omezení uživatelských práv musí být na těchto kopiích reprodukovány.  

5. Nabyvatel nesmí předmětný Software žádným způsobem měnit, slučovat, upravovat nebo přizpůsobovat včetně 
zpětné analýzy překladu ze strojového jazyka. Dále Nabyvatel nesmí předmětný Software nebo jeho kopii 
prodávat, distribuovat, půjčovat, pronajímat, licencovat, ani jinak přenášet. Výše uvedené činnosti může Nabyvatel 
provádět pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. Tento souhlas mu však Poskytovatelem nemusí být 
poskytnut a to bez uvedení důvodu k takovémuto neposkytnutí. 

6. Nabyvatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele předat ani jinak zpřístupnit třetí osobě 
předmětný Software, poskytnout souhlas k jejich užívání, a to ani k užívání částečnému. Nabyvatel provede 
taková opatření, aby k porušení tohoto závazku nedošlo ani jeho zaměstnanci.  

7. Nabyvatel nesmí přetiskovat ani kopírovat dokumentaci ani další písemné materiály dodané se Software, které 
mají vztah k předmětnému Software, ve svých veřejně publikovaných materiálech bez jeho předchozího 
písemného souhlasu Poskytovatele.  

 

Součástí předmětu Smlouvy je poskytnutí serverové licence aplikačního serveru Apache Tomcat – Apache Licence 

Version 2.0. Jedná se o bezplatnou licenci a Poskytovatel zajišťuje její údržbu.  
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Specifikace aplikačního SW 

Aplikační SW PROXIO XZR a PROXIO EOS slouží k zajištění komunikace organizace s Informačním systémem 

základních registrů (ISZR). SW řešení je otevřené a nezávislé na využívaných agendových informačních 

systémech.  

Aplikační SW využívá databázový server MS SQL od verze 2005 výše. Pro provoz aplikačního serveru využívá 

operační systém MS Windows Server 2008 R2 nebo novější. Na klientských stanicích je požadován podporovaný 

operační systém Windows a instalovaný webový prohlížeč podporovaný jeho výrobcem.  

Aplikační SW se skládá z následujících částí: 

Správa uživatelů a oprávnění 

Tato část zajišťuje evidenci agend a činnostní rolí v působnosti organizace včetně synchronizace s Registrem práv 

a povinností. Dále pak řízení přístupu uživatelů k základním registrům prostřednictvím přidělených agend a rolí a 

další funkce. 

Komunikační bod s ISZR 

Tato část zprostředkovává přístup k ISZR pro připojené agendové informační systémy a uživatele přistupující 

prostřednictvím uživatelského rozhraní. Veškerá komunikace jak uživatelů, tak jednotlivých připojených 

agendových informačních systémů je centrálně logována v souladu s požadavky zákona o základních registrech. 

Komunikační bod podporuje asynchronní komunikaci. 

Uživatelské rozhraní - Hledáček 

Tato část zajišťuje jednoduchý a přímý přístup uživatelů k údajům základních registrech pro zjištění či ověření 

referenčních údajů v registru osob (ROS), registru obyvatel (ROB) a registru územní identifikace adres a 

nemovitostí (RUIAN). Uživatelské rozhraní pracuje s takzvaným tenkým klientem. 
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…………………. IČ: ………… (dále jen „žadatel“) žádá o zavedení přidělení přístupu na servery SÚKL 

 

Pro své následující zaměstnance :  ......................................................................................... 

 

                                                         .......................................................................................... 

 

žádáme o přístupové oprávnění na servery: 

Název serveru IP adresa 

    

    

    

    

    

   

    

    

    

   

   

 

za účelem: “Plnění smlouvy č.……………. (objednávky ze dne …….) a souvisejících objednávek“ 

  

Přístupy k serverům lze použít pouze za uvedeným účelem Žadatel a jeho zaměstnanci jsou povinni 

přístupová oprávnění chránit proti neoprávněnému použití či jakémukoliv zneužití. Současně se 

zavazují, že informace, se kterými se seznámí, použijí pouze k účelu, pro který jim byl přístup 

povolen, a nebudou je dále šířit.  

Žadatel zpřístupní přístupová oprávnění pouze svým výše uvedeným zaměstnancům pověřeným 

prováděním činností v rámci plnění výše uvedené smlouvy / objednávky. Žadatel se zavazuje, že 

bude přistupovat pouze k serverům, o které požádal a pokud skončí potřeba přístupu, neprodleně o 

tomto SÚKL informuje. Žadatel je povinen SÚKL neprodleně informovat o skutečnosti, že 

zaměstnanec, kterému bylo přiděleno přístupové oprávnění, přestal pro žadatele vykonávat činnosti, 

pro něž mu byla přístupová oprávnění udělena. Převod přístupového oprávnění na jiného 
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zaměstnance žadatele podléhá předchozímu schválení ze strany SÚKL, o nějž je žadatel povinen 

požádat novou žádostí. 

Neoprávněné použití přístupových oprávnění žadatelem či jeho zaměstnancem je považováno za 

porušení uděleného povolení, které zakládá plnou odpovědnost za takové porušení dle platných 

právních předpisů.  

Uchazeč i jeho zaměstnanci přistupující k serverům SÚKL se zavazují k dodržování veškerých 

povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, zákona 

č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností v platném znění, a dalších platných právních 

předpisů. Podpisem této žádosti žadatel osvědčuje, že jeho zaměstnanci jsou plně obeznámeni 

s povinnostmi stanovenými v právních předpisech dle předchozí věty.  

Žadatel odpovídá SÚKL za veškeré škody, způsobené porušením povinností stanovených v této 

žádosti či v platných právních předpisech ze strany žadatele či jeho zaměstnance. Každou takovou 

škodu je žadatel povinen nahradit SÚKL v plné výši. 

 

 

Datum: …………………….                                           ……………………….……………………                

           Podpis         

 

 

Schválil manažer bezpečnosti informací SUKL 

 

 

Datum…………………………..                                         ………………………….………………. 

                                                                                                                      Podpis                                       




