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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: 623101/0710 

(dále jen "Nabyvatel")  

 

a 

 

INPHARMEX, spol. s r. o. 

IČ:     60491566 

DIČ:    CZ60491566 

se sídlem:  Armády 2793/26, 155 00 Praha 5 

zastoupen:   Ing. Vladimírem Chmelou, jednatelem 

bankovní spojení, č.ú.: XXX 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

(Nabyvatel a Poskytovatel jsou společně označováni též jen jako „smluvní strany“) 

 

(dále jen „Smlouva“) 

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 

1.01 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je ve smyslu autorského zákona oprávněn 
poskytnout Nabyvateli oprávnění specifikované v čl. 2 Smlouvy, tj. že je výhradním 
držitelem autorských práv k softwarovému produktu „Mikro-verze AISLP“, který je blíže 
specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy. 

1.02 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že poskytnutím oprávnění Nabyvateli v rozsahu dále 
stanoveném ve Smlouvě nedojde k porušení ani ohrožení práv duševního vlastnictví 
třetích osob. 
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Čl. 2 Předmět a účel Smlouvy 

2.01 Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít 
softwarový produkt „Mikro-verze AISLP“ v rozsahu a za podmínek dále stanovených 
touto Smlouvou (toto oprávnění je dále souhrnně označováno jako „licence“). Nabyvatel 
se zavazuje uvedený softwarový produkt (dále jen „softwarový produkt“) užívat pouze 
způsobem, v rozsahu a k účelu stanoveným touto Smlouvou. Bližší specifikace 
softwarového produktu a licence je obsažena v Příloze č. 1 Smlouvy. 

2.02 Nabyvatel touto Smlouvou licenci dle odst. 2.01 přijímá a zavazuje se hradit 
Poskytovateli odměnu dle odst. 4.01 písm. a) Smlouvy. 

2.03 Poskytovatel se zavazuje předat Nabyvateli instalační média/soubory, které umožní 
užívání softwarového produktu Nabyvatelem (dále jen „Instalační média“), a to do 
10 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy.  

2.04 Poskytovatel se zároveň nad rámec rozsahu licence zavazuje poskytovat Nabyvateli 
konzultační a školící služby k poskytovanému softwarovému produktu v maximálním 
rozsahu 5 člověkodnů za kalendářní rok (jedním člověkodnem se rozumí 8 hodin práce 
jednoho člověka). Tyto služby budou poskytovány pouze na výslovnou písemnou 
objednávku Nabyvatele prostřednictvím oprávněné osoby Nabyvatele uvedené 
v odst. 11.01 Smlouvy, přičemž smluvními stranami není stanoven žádný minimální 
rozsah čerpání těchto služeb, tj. Nabyvatel není povinen tyto služby čerpat v žádném 
stanoveném rozsahu. Nabyvatel se zavazuje Poskytovateli za skutečně čerpané a 
akceptované služby dle tohoto odstavce hradit odměnu dle odst. 4.01 písm. b) Smlouvy. 
Závazný způsob objednání a akceptace služeb podle tohoto odstavce, je uveden v odst. 
5.02 a 5.03 Smlouvy. 

2.05 Účelem Smlouvy je zajistit využívání softwarového produktu zaměstnanci Nabyvatele, 
což je nezbytné k plnění působnosti v oblasti veřejné správy svěřené Nabyvateli 
platnými právními předpisy. 

 

Čl. 3 Rozsah licence 

3.01 Licence je Nabyvateli poskytována jako nevýhradní a časově omezená na dobu trvání 
Smlouvy. 

3.02 Licence je Nabyvateli poskytována pro území České republiky. 

3.03 Nabyvatel je oprávněn užívat softwarový produkt pouze způsoby, pro které je softwarový 
produkt určen, a které směřují k naplňování účelu Smlouvy. 

3.04 Nabyvatel není oprávněn softwarový produkt dále měnit, spojovat, upravovat, 
rozdělovat, spojovat s jinými díly či zařazovat ho do děl souborných. 

3.05 Nabyvatel není oprávněn poskytnout bez výslovného písemného souhlasu 
Poskytovatele licenci, nebo oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti třetí 
osobě. 

3.06 Nabyvatel není povinen licenci využít. 

3.07 Poskytovatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence nemohou vzniknout 
podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy, že odměna za 
udělení licence nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku Nabyvatele z využití licence 
a významu příslušného předmětu licence pro dosažení takového zisku. 

 

Čl. 4 Odměna 

4.01 Nabyvatel se zavazuje hradit Poskytovateli 
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a) za poskytnutí licence podle odst. 2.01 Smlouvy odměnu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) bez DPH, tj. 12.100,- Kč (slovy: dvanáct tisíc jedno sto 
korun českých) vč. DPH ve výši 21 %, za každé započaté kalendářní čtvrtletí, po 
celou dobu trvání Smlouvy; 

b) za služby poskytované Poskytovatelem v souladu s odst. 2.04 Smlouvy odměnu 
ve výši 9.000,- Kč (slovy: devět tisíc korun českých) bez DPH, tj. 10.890,- Kč 
(slovy: deset tisíc osm set devadesát korun českých) vč. DPH ve výši 21 %, za 
každý člověkoden Nabyvatelem skutečně čerpaných a akceptovaných služeb. 
Nejkratší zúčtovatelnou jednotkou je 0,5 člověkodne. 

4.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená odměna zahrnuje celý předmět 
Smlouvy dle čl. 2 a Přílohy č. 1, že je nejvyšší přípustná a že tedy nedojde k žádným 
jejím dalším úpravám, ledaže je ve Smlouvě, popř. jejích dodatcích, výslovně dohodnuto 
jinak. Pro případ, že v době platnosti Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde 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 Smlouvy. 

 

Čl. 5 Předání, objednávání a akceptace 

5.01 Poskytovatel je povinen předat Nabyvateli Instalační média na adrese sídla Nabyvatele, 
a to ve lhůtě uvedené v odst. 2.03 Smlouvy. O předání bude vyhotoven předávací 
protokol podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran dle odst. 11.01 
Smlouvy. 

5.02 Objednávky na poskytování služeb podle odst. 2.04 Smlouvy budou zasílány z emailové 
adresy oprávněné osoby Nabyvatele na emailovou adresu oprávněné osoby 
Poskytovatele dle odst. 11.01 Smlouvy. Poskytovatel následně na základě požadavků 
Nabyvatele uvedených v objednávce stanoví a zašle na emailovou adresu oprávněné 
osoby Nabyvatele předpokládaný časový rozsah čerpaných služeb v člověkodnech a 
termín jejich poskytnutí. Nabyvatel poté emailem, zaslaným z emailové adresy 
oprávněné osoby Nabyvatele na emailovou adresu oprávněné osoby Poskytovatele, 
potvrdí objednávku poskytnutí služeb v daném rozsahu a termínu. Potvrzením 
objednávky Nabyvatelem se objednávka a její obsah stává pro obě smluvní strany 
závaznou. 

5.03 Řádné poskytnutí služby podle odst. 2.04 Smlouvy Poskytovatelem v souladu 
s objednávkou bude potvrzeno Nabyvatelem ve formě akceptačního protokolu. 
Bezprostředně po realizaci objednávky bude vyhotoven písemný akceptační protokol 
podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran, kterým bude stvrzena 
akceptace výsledku realizace příslušné objednávky bez výhrad. 

 

 

Čl. 6 Fakturace a platební podmínky 

6.01 Odměna za poskytnutí licence dle odst. 4.01 písm. a) Smlouvy bude Poskytovateli 
Nabyvatelem hrazena vždy předem na každé započaté kalendářní čtvrtletí.  Právo na 
úhradu odměny za poskytnutí licence dle odst. 4.01 písm. a) Smlouvy Poskytovateli 
nevznikne do té doby, než Nabyvateli předá Instalační média v souladu s odst. 5.01 
Smlouvy a poté vždy nejdříve po předání čtvrtletní aktualizace softwarového produktu. 
Podmínkou uhrazení odměny je, že licence bude poskytnuta Nabyvateli v souladu s 
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podmínkami Smlouvy. Odměna bude uhrazena Nabyvatelem na účet Poskytovatele 
uvedený na daňovém dokladu. 

6.02 Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu, stanovenou v odst. 4.01 písm. a) Smlouvy, na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel je 
oprávněn vystavit fakturu na odměnu za dané kalendářní čtvrtletí vždy nejdříve v první 
den daného kalendářního čtvrtletí.  

6.03 Odměna za poskytování služeb dle odst. 4.01 písm. b) Smlouvy bude Poskytovateli 
hrazena Nabyvatelem za skutečně čerpané a akceptované služby dle odst. 5.03 
Smlouvy. 

6.04 Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu, stanovenou v odst. 4.01 písm. b) Smlouvy, na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem. Poskytovatel je 
oprávněn vystavit fakturu za poskytnuté služby pouze na základě smluvními stranami 
podepsaného akceptačního protokolu podle odst. 5.03 Smlouvy. Součástí takto 
vystavené faktury musí vždy být daný akceptační protokol, stvrzující řádné poskytnutí 
fakturovaných služeb ve fakturovaném rozsahu. 

6.05 Odměna za další rozšíření licence dle odst. 2.4 Přílohy č. 1 bude Poskytovateli uhrazena 
Nabyvatelem za každou dílčí objednávku. Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu, 
stanovenou v odst. 2.4 Přílohy č. 1, na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu za objednávku na základě 
smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu podle odst. 2.4 Přílohy č. 1. 
Součástí takto vystavené faktury musí být vždy daný předávací protokol. 

6.06 Úhrn odměn uhrazených Poskytovateli Nabyvatelem dle odst. 6.05 Smlouvy nesmí za 
kalendářní rok překročit částku 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun 
českých) bez DPH. Nabyvatel není oprávněn vystavit objednávku dle odst. 2.4 
Přílohy č. 1, jejímž uhrazením by došlo k překročení uvedené částky. K takové 
objednávce se nepřihlíží. 

6.07 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. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané 
náležitosti, nebo v případě faktury vystavené dle odst. 5.04 Smlouvy není její součástí 
podepsaný akceptační protokol, Nabyvatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit 
Poskytovateli. 

6.08 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. 

6.09 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. 

 

Čl. 7 Práva a povinnosti smluvních stran 

7.01 Poskytovatel je povinen poskytnout Nabyvateli veškerou nezbytnou součinnost, která je 
předpokladem nerušeného výkonu licenčních oprávnění dle Smlouvy Nabyvatelem. 

7.02 Poskytovatel se zavazuje, 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, 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 
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Nabyvateli veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku uplatnění autorskoprávního 
nároku vůči Nabyvateli v souvislosti s užíváním softwarového produktu, a to v plné výši. 

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

Čl. 8 Doba trvání Smlouvy 

8.01 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

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

8.03 Tato Smlouva může být předčasně ukončena, a to pouze: 

c) písemnou dohodou smluvních stran, 

d) výpovědí danou jednou ze smluvních stran, 

e) odstoupením jedné ze smluvních stran. 

8.04 Nabyvatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědí dle tohoto 
odstavce je Smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí následujícího po 
kalendářním čtvrtletí, ve kterém byla Poskytovateli prokazatelně doručena výpověď 
Nabyvatele. 

8.05 Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prodlení Nabyvatele se 
zaplacením řádně Poskytovatelem vystavené faktury v souladu s odst. 6.02, 6.04 nebo 
6.05 Smlouvy; prodlení Nabyvatele musí činit více než 60 dní. Výpovědí dle tohoto 
odstavce je Smlouva ukončena k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla 
Nabyvateli prokazatelně doručena výpověď Poskytovatele. 

8.06 Za řádné doručení výpovědi Smlouvy se považuje její doručení prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé 
smluvní strany. 

8.07 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od Smlouvy v případě, 
že druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku. 

8.08 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost. 

8.09 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

 

Čl. 9 Sankční ustanovení 

9.01 Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) v případě prodlení Poskytovatele s předáním Instalačních medií vůči termínu 
stanovenému v odst. 2.03 Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Nabyvateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, 

b) v případě porušení jakékoli povinnosti stanovené v odst. 11.09 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. 
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9.02 Úhradou smluvní pokuty se smluvní strana nezbavuje povinnosti poskytnout sjednané 
plnění ze Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje smluvní stranu povinnosti 
nahradit druhé smluvní straně veškeré újmy, které ji vznikly v souvislosti s porušením 
povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku 
se nepoužije. 

 

Čl. 10 Salvatorní ustanovení 

 
10.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, 

zůstávají ostatní ustanovení 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 ve 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 Smlouvy. 

 

 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení 

11.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění Smlouvy jsou 
tyto osoby: 

Za Nabyvatele:  

Ing. Petr Koucký, tel. +420 272 185 898, e-mail: petr.koucky@sukl.cz 

RNDr. Jaroslav Martaus, tel. +420 272 185 922, e-mail: jaroslav.martaus@sukl.cz 

Za Poskytovatele: 

XXX, tel.  XXX, e-mail: XXX 

11.02 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 – Popis softwarového produktu a obsah 
licence.  

11.03 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. 

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

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

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

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

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

11.09 Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření 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 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. 

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

 

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 11. 10. 2017      V Praze dne 30. 8. 2017 

  

Nabyvatel:           Poskytovatel: 

 

 

……………………………      ………………………………. 

PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA     Ing. Vladimír Chmela 

ředitel           jednatel 

       

 



 

 

Příloha č.1 k Licenční smlouvě- Popis softwarového produktu a obsah licence 
 
 

 

Bod 1 

Popis  produktu  " Mikro-verze  AISLP " 
 

 
1.1 Mikro-verze AISL P je databáze poskytující ucelené údaje o aktuálním stavu 

humánních a homeopatických léčiv, prostředcích zdravotnické techniky a schvalovaných 
parafarmaceut ických přípravcích v ČR. Programové vybavení databáze je optimalizován o 
na výkon a velikost, a data jsou proto dostupná pouze dodávaným programovým vybaven 
ím.  Přístup k datům pomocí programového vybavení je řešen pro MSDOS, MS Windows, 
internetové prohlížeče a mobily/tablety Android. Databáze je optimalizována na výkon a 
velikost a data jsou proto dostupná pouze dodávaným programovým vybavením . 

 
1.2 Verze pro operační systém MS Windows obsahuje: 

 
Knihovna léků (označená KL) obsahuje humánní a homeopatické léčivé přípravky v ČR 
národně registrované a evropské registrace EMA. Léčivý přípravek jako informační věta 
v KL je určen těmito kritérii: názvem, silou, lékovou formou, velikostí balení a držitelem 
registračního rozhodnutí. Za uvedených podmínek obsahuje KL cca 58 000 kódů. 

 
Knihovna komponent (označená KK) obsahuje seznam účinných a po-mocných látek 
podle evidence SÚKL. Pro přednostní názvy účinných látek je zpravidla voleno latinské 
názvosloví vycházející z INN podle doporučení SZO. 

 
Cenové údaje 

Přebírané položky od Cenového úřadu SÚKL a LK SZP jsou soustředěny 
 

Textové články o léčivech 

Články o lécích určené pro lékaře a farmaceuty jsou sice volné, ale konven-cí 
standardizovaně zapisované odborné texty - tzv . kompendiální články, které mají 
významnou informační hodnotu. Jde zpravidla o autorské články při-pravené či jen 
revidované podle SPC. Mají pevnou osnovu a jsou uloženy v KODEX. Na výstupu je 
článek graficky upravován. K dispozici jsou i stručné anglické texty v rozsahu složení, 
farmakoterapeutické skupiny a indikací v sou-boru KODEXA. 

 
Příbalové informace pro pacienta 

Souhrny údajů o přípravku 

Volné texty uživatele 

Lze zapisovat a libovolně opravovat volné texty uživatele (poznámky), které mohou být 
zapsány k jednomu či několika přípravkům současně . Podle zkušeností je tato funkce 
minimálně prakticky používána 

 
Uživatelské seznamy 

 
 
 



 

 

Uživatel má možnost vyznačit si v lastní seznam (např. pozit ivn í list). Dodá do adresáře 

(zpravidla \AISLP) soubor s formátem txt nebo csv , kde v každém řádku je první položkou 

kód léku, na da lších datech nezáleží. 
 
Spotřeby léčiv 

Pomocné verbální soubory 

Knihovna  parafarmaceutik 

Samostatný datový modul řeší značně nepřehlednou část podpůrných prostředků, potravinových, 

vitaminových a výž ivných doplňků,  léčebné kosme-tiky,   čajů  apod. Kritéria zařazení do této 

databáze  nejsou exaktně  určena . Základním vod ítkem nám je potenciální sortiment  lékárny. 
 
Textové  informace  parafarmaceutik 

Jsou    připravovány    jednoduché    články:    autorské    nebo    kompilované    z   firemní 

dokumentace . 

 
Pomocné verbální soubory  parafarmaceutik 

Výrobci- verbálně (soubor PFAVYRV) je seznam výrobců PFA. 

 
Knihovna  prostředků zdravotnické techniky 

Zařazený modul zdravotnické techniky si neklade jiný cíl, než dobře zpřístupnit  ceník PZT a 

umožnit tak snazší orientaci v sortimentu. Tvoří ho ceník VZP upravený pouze v méně 

významných  položkách pro snížení rozsahu. 

 
Pomocné verbální soubory modulu PZT 

Typy PZT - verbálně (soubor PZTTYPV) je závazný seznam typů PZT, vydaný MZ ČR pro 

účely základní klasifikace PZT. 

Vý robci - verbálně (soubor  PZTVYRV) je seznam výrobců  PZT. 

Země - ver bálně (PZTZEMV) je seznam zkratek pro označení zemí . 

 
1.3 AISLP Android  verze  Full je  určen  pro mobilní  telefony  s operačním  systémem  

Android , která poskytuje uživatelům okamžitý přístup k databázi AISLP  (databáze 

pracuje v režimu offline) . Datový obsah plné Android-verze je v základních číselnících 

a textových informací shodný s PC-verzí a využívá i stejná data s využitím výhod 

mobilních zařízení. 

 
1.4 Poskytnutá licence zahrnuje jak data, tak i programové vybavení, které spolu tvoří 

nedílný celek z pohledu autorského zákona . Program i data jsou chráněny příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb. 

Autorského zákona a jakékoliv další využití je možno pouze se souhlasem vlastníka 

licence společnosti INPHARMEX, spol. s r.o. Produkt Mikro-verze AISLP je  registrován  

na společnost INPHARMEX, spol. r. o. u autorsko-právní kanceláře art @ copyright  

pod číslem R 148-01-16-2.                  · 
 
 
 
 

Bod 2 

Obsah licence na produkt "Mikro-verze AISLP " 
 
 

2.1 Poskytovatelem poskytovaná licence   k softwarovému produktu   "Mikro-verze   AISLP" 
zahrnuje  následující: 

 
a) oprávnění Nabyvatele užívat softwaro vý produkt ve verzi pro operačn í systém MS 

Windows na neomezeném počtu počítačových stanic (tzv. multilicence) po celou dobu 
trvání smlouvy; 

b) oprávnění Nabyvatele užívat softwarový produktu ve verzi "FULL" pro operačn í systém 
Android až na 5 zařízeních současně po celou dobu trván í smlouvy . 



 

 
2.2 Součástí licence je závazek Poskytovatele poskytovat Nabyvateli veškeré Poskytovatelem 

vytvořené softwarové aktualizace k základn ímu softwarovému produktu a datům po dobu trvání 
Smlouvy, a to ve všech verzích, jež jsou obsahem licence. Aktual izace budou Poskytovatelem 
poskytovány čtvrtletně, tj. jednou za kalendářní čtvrtletí po  celou  dobu trvání smlouvy . Pro 
zamezení veškerých pochybností  smluvní strany  uvádějí, že odměna za poskytování 
aktualizací dle tohoto odstavce, je zahrnuta v čtvrtletní  odměně  za poskytnutí licence dle 
odst. 4.01 písm. a) Smlouvy. 

 
2.3 Dále je součástí licence závazek  Poskytovatele poskytnout Nabyvateli na požádání úvodní 

školení pro jeho zaměstnance zaměřené na seznámení se softwarovým produktem a jeho 
užíváním zejména v případě mobilní verzí. Školení pro přibližně 100  zaměstnanců Nabyvatele 
v délce 2-4 hodiny provede Poskytovatel v prostorách v sídle Nabyvatele nejpozději do 3 
měsíců od doručení písemné žádosti Nabyvatele . Odměna za školení je zahrnuta v odměně 
za poskytnutí licence dle odst. 4.01 písm. a) Smlouvy . Poskytnuté školení není možné 
považovat za služby poskytované Poskytovatelem podle odst. 2 .04 Smlouvy. 

 
2.4 Obsah licence stanovený v odst. 2.1 písm. b) této přílohy lze na základě dílčí objednávky 

Nabyvatele dle tohoto odstavce po omezenou dobu rozšířit na více současně užívaných 
zařízení. Za licenci na 1 rok pro každé zařízení nad rozsah uvedený v odst. 2.1 písm. b) 
této přílohy, se Nabyvatel zavazuje uhradit Poskytovateli jednorázovou odměnu ve výši 3.300,- 
Kč (slovy: tři tisíce tři sta korun českých) bez DPH, tj. 3.993,- Kč (slovy : tři tisíce tři sta korun 
českých) vč . DPH ve výši 21 %. Pro postup při objednávce dle tohoto odstavce se přiměřeně 
použije odst. 5.02 Smlouvy. Doklad s licenčním  klíčem, který  umožní Nabyvateli po omezenou 
dobu užívat licenci v rozšířeném  rozsahu dle objednávky, zašle Poskytovatel v elektronické 
podobě na emailovou adresu oprávněné osoby Nabyvatele dle odst. 11.01 Smlouvy do 3 
pracovních dnů od potvrzení objednávky Nabyvatelem . Smluvní strany  o  této  skutečnosti  
vyhotoví  a  podepíší  předávací  protokol.  Fakturace  a  platební 
podmínky objednávky se řídí odst. 6.05 Smlouvy . 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


