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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, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

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

 

a 

 

TECHNISERV IT, spol. s r.o. 

IČ:   26298953 

DIČ:   CZ26298953 

se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno 

zastoupen:  Ing. Luďkem Teleckým, jednatelem  

bankovní spojení: č.ú. 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 zadávací řízení VZ17/2017 „Dodávka 
licencí ORACLE“ v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem vyhodnocena jako 
nejvýhodnější. Proto Nabyvatel s Poskytovatelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto 
licenční smlouvu. 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.1 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je ve smyslu autorského zákona oprávněn 
poskytnout Nabyvateli oprávnění specifikované v čl. 2 této Smlouvy. 
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1.2 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že poskytnutím oprávnění Nabyvateli v rozsahu dle 
čl. 2 této Smlouvy nedojde k ohrožení ani porušení práv třetích osob. 

 

Článek 2. 

Předmět a účel Smlouvy 

2.1 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 
softwarový produkt Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual v rozsahu 
celkem 16 CPU, včetně oprávnění tento softwarový produkt implementovat v prostředí 
Nabyvatele (toto oprávnění je dále souhrnně označováno jako „licence“). Licence 
v rozsahu této Smlouvy je Nabyvateli poskytnuta jako nevýhradní a časově neomezená. 
Bližší specifikace licence je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.2 Nabyvatel touto Smlouvou licenci dle odst. 2.1 přijímá, zavazuje se uvedený softwarový 
produkt (dále jen „softwarový produkt“) užívat pouze v rozsahu této licence. 

2.3 Poskytovatel se zavazuje předat Nabyvateli instalační média/soubory a doklad s 
licenčním klíčem, které umožní užití softwarového produktu, a to do 5 pracovních od 
podpisu této Smlouvy. Poskytovatel je povinen provést předání dle předchozí věty buď 
fyzicky (předáním na datových nosičích oprávněné osobě Nabyvatele), či elektronicky. 
O předání instalačních medií/souborů a dokladu s licenčním klíčem Poskytovatelem 
Nabyvateli bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými osobami obou 
smluvních stran dle odst. 8.1 této Smlouvy.  

2.4 Účelem této Smlouvy je zajistit plné a nerušené užívání softwarového produktu 
Nabyvatelem za účelem plnění jeho působnosti regulatorního orgánu státu, stanovené 
platnými právními předpisy. 

 

Článek 3. 

Odměna 

3.1 Smluvní strany sjednávají, že celková odměna za poskytnutí licence dle čl. 2. a Přílohy 
č. 1 této Smlouvy činí:  

cena bez DPH 4 607 654,40 Kč (slovy čtyři miliony šest set sedm tisíc šest set padesát 
čtyři korun českých a čtyřicet haléřů)  

DPH 967 607,42 Kč (slovy devět set šedesát sedm tisíc šest set sedm korun českých a 
čtyřicet dva haléřů) odpovídající sazbě 21%  

Cena celkem vč. DPH 5 575 261,82 Kč (slovy pět milionů pět set sedmdesát pět tisíc 
dvě stě šedesát jedna korun českých a osmdesát dva haléřů). 

3.2 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená odměna zahrnuje celý předmět 
této Smlouvy dle čl. 2 a Přílohy č. 1, že je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným 
jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. jejích dodatcích 
dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde (tj. po jejím uzavření) 
před okamžikem zdanitelného plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ke změně 
sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu 
zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny plnění, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši 
změny DPH. Cena zahrnuje všechny náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této 
Smlouvy. 
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Článek 4. 

Fakturace a platební podmínky 

4.1 Odměna dle odst. 3.1 bude Poskytovateli uhrazena jednorázově po předání instalačních 
médií/souborů a dokladu s licenčním klíčem potvrzujícího poskytnutí licence Nabyvateli 
v rozsahu čl. 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy, tj. po podepsání předávacího protokolu dle 
odst. 2.3 této Smlouvy oprávněnými osobami obou smluvních stran. Podmínkou 
uhrazení odměny tedy je, že software a licence dle čl. 2 budou poskytnuty Nabyvateli v 
souladu s podmínkami této Smlouvy. Odměna bude uhrazena Nabyvatelem na účet 
Poskytovatele uvedený na daňovém dokladu. 

4.2 Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu, stanovenou v odst. 3.1 této Smlouvy, na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel je 
oprávněn fakturovat až po uskutečnění plnění, tj. po oboustranném podpisu předávacího 
protokolu dle odst. 2.3 této Smlouvy. 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. Součástí faktury musí být 
kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 2.3 této Smlouvy, 
osvědčujícího, že instalační média/soubory a kopie dokladu s licenčním klíčem dle odst. 
2.3 byly Nabyvateli předány řádně a včas a v rozsahu této Smlouvy. V případě, že 
předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, Nabyvatel je oprávněn ji ve 
lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli. 

4.3 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit 
fakturu Nabyvateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se 
dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Nabyvatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

4.4 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 softwarového produktu, 
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 újmu, která mu vznikne v důsledku 
uplatnění autorskoprávního nároku vůči Nabyvateli v souvislosti s užíváním 
softwarového produktu, 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 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 
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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.  

 

Článek 6. 

Doba platnosti Smlouvy 

6.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání majetkových autorských 
práv k softwarovému produktu. 

 

Článek 7. 

Salvatorní ustanovení 

7.1 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 8. 

Závěrečná ustanovení 

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

Za Nabyvatele: 

Ing. Petr Koucký,   tel. 272 185 898,  e-mail: petr.koucky@sukl.cz 

RNDr. Jaroslav Martaus, tel. 272 185 922,  e-mail: jaroslav.martaus@sukl.cz 

Bc. David Štěpán  tel. 272 185 876,  e-mail: david.stepan@sukl.cz 

 

Za Poskytovatele: 

XXX, tel. XXX, email: XXx 

 

8.2  Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace licence. 

8.3 Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě prodlení Poskytovatele s předáním instalačních médií/souborů či dokladu 
s licenčním klíčem oproti termínu stanovenému v odst. 2.3 této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč Kč za 
každý započatý den prodlení.  

mailto:rnovotny@techniserv-it.cz
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b) V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v odst. 5.4 této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen uhradit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti, a to i opakovaně v případě 
opakovaného porušení.  

8.4 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. 

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

8.6 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. 

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

8.8 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. 

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

8.10 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. 

8.11 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 Brně dne 25. 7. 2017 
  
Nabyvatel:        Poskytovatel: 
 

 

……………………………     ………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA    Ing. Luděk Telecký 
ředitel        jednatel  
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Příloha č. 1 – Specifikace licence 
 
Společnost Oracle Corporation, zastoupená Oracle Czech s.r.o. se sídlem U Trezorky 921/2, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 61498483, DIČ: CZ61498483, zapsané u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30435 (dále jen “Oracle”) je autorem a 
vykonavatelem veškerých majetkových práv k softwarovým produktům Oracle Real 
Application Clusters (dále jen „Programy“) a dále držitelem práv souvisejících s duševním 
vlastnictvím Programů. 
 
Od data účinnosti této Smlouvy se Nabyvateli poskytuje nevýhradní, nepřevoditelné časově 
neomezené – perpetual právo užití Programů v rozsahu 16 CPU. Oprávnění k výkonu práva 
dílo užít (licence) je omezené právo k používání Programů a veškerých Služeb s těmito 
Programy spojených za účelem plnění působnosti Nabyvatele jako regulatorního orgánu státu, 
stanovené platnými právními předpisy . 
 
Nabyvatel je oprávněn svým zaměstnancům, zástupcům, odběratelům a dodavatelům (včetně 
poskytovatelů outsourcingu) umožnit využívat Programy za účelem výkonu činností 
Nabyvatele a je odpovědný za dodržování pravidel uvedených v této příloze. 
 
Nabyvatel je oprávněn vytvořit si potřebné množství kopií Programů pro vlastní licencované 
užívání a jednu kopii každého Programového media. 
 
Nabyvatel není oprávněn: 

• poskytovat Programy nebo materiály vzniklé jako výsledky poskytnutých Služeb 
podpory jakýmkoli způsobem třetím stranám za účelem jejich užívání třetími stranami 
pro jejich obchodní činnosti 

• zpětně rozkládat, zasahovat či dekompilovat Programy (ledaže by to bylo výslovně 
povoleno zákonem nebo nutné z důvodu stykové provozuschopnosti); toto omezení se 
vztahuje rovněž na znázorňování datové struktury nebo obdobných zdrojů a materiálů 
vytvořených Programem 

 
Nabyvatel není oprávněn převést, předat nebo přenést objednané Programy, resp. jakékoli 
služby podpory, nebo práva k nim, na jinou osobu nebo právní subjekt bez souhlasu Oracle. 
 
Nabyvatel je povinen umožnit Oracle kontrolu využívání Programů, poskytnout odpovídající 
součinnost a přístup k informacím při provádění takové kontroly (licenční audit). Společnost 
Oracle nebude odpovídat za žádné Vaše náklady vzniklé při spolupráci při kontrole. 
   


