
 
1. Kopie dvou posledních smluv, jež povinný subjekt uzavřel s poskytovateli/poskytovatelem informačních 

systémů.  

Kopie smluv jsou poskytnuty v příloze. 

2. Sdělení:  
a. Jaké formální kroky přecházely uzavření smlouvy s poskytovatelem informačního systému, tedy 
informaci, zda bylo realizováno zadávací řízení nebo učinil povinný subjekt přímou objednávku ke 
konkrétnímu poskytovateli?  

V souvislosti s končící smlouvou s tehdejším poskytovatelem právního informačního systému jsme oslovili 
konkurenčního poskytovatele služeb s žádostí o předložení cenové nabídky. Protože se jednalo o veřejnou 
zakázku malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 200 tis. Kč bez DPH, bylo oslovení provedenou 
přímou výzvou dodavateli. Tato cenová nabídka byla následně porovnána s cenou původního poskytovatele 
služeb. 

b. Jakou formou byly zjišťovány preference a požadavky zaměstnanců využívajících tyto konkrétní 
informační systémy (např. byl zaměstnancům rozeslán dotazník, nebo jim byla umožněna jiná forma 
hlasování) před uzavřením smlouvy, na jejímž základě jsou aktuálně povinnému subjektu informační 
systémy poskytovány.  
 
Zaměstnancům byl nový právní informační systém představen, o jeho pořízení rozhodli vedoucí pracovníci 
Úřadu Rady. 
 
3. Kompletní text výzvy k podání nabídky či přímé objednávky k poskytnutí informačních systémů, které 
byly před uzavřením výše požadovaných smluv vypracovány.  

Dodavatel byl osloven prostřednictvím e-mailu s požadavkem o zaslání cenové nabídky. 

4. Seznam subjektů, které byly v rámci výzvy k podání nabídky osloveny či kterým subjektům byla přímá 
objednávka zaslána.  
 
Atlas consulting spol. s.r.o. 
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SMLOUVA č. 493100034 O DODÁVCE AKTUALIZACÍ 
programového vybavení CODEXIS® 

(dále jen „Smlouva") 
uzavřená dle ustanovení zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění a zák. č. 121/2000 Sb. autorského 

zákona, v platném znění mezi: 

1. Smluvní strany 

ATLAS consulting spol. s r.o. 
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706 
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 
e-mail: obchod@atlasconsulting.cz 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti 
(dále jen „poskytovatel") 

a 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6, 186 00 Praha 
IČ: 45251002, DIČ: 
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 19223001/0710 
e-mail: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném soudem v , o d d í l v l o ž k a 
zastoupená:. . /#a.,. f&ftl&M.. £?ř?rá*éť>'^ 
(dále jen „uživater) 

2. Předmět smlouvy 

2 .1 . Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje uživateli zasílat, a uživatel se zavazuje od poskytovatele odebírat 
aktualizace odborné edice produktu právní in formační systém CODEXIS® (dále jen „produkt") v rozsahu dle 
níže uvedené specifikace a za podmínek dále uvedených: 

2.1.1. Cena za pořízení základní dodávky p roduk tu ( l icence k užití): zdarma za podmínek uvedených 
v odst. 2.2 a 4.4. této smlouvy 

2.1.2. Období bezplatného užití p roduk tu : od nabytí účinnosti této smlouvy do 31.12.2010 za podmínek 
uvedených v odst. 2.2. a 4.4. této smlouvy 

2.1.3. Aktual izace produktu po d o b u : 3 let do 31.12.2013 

2.2. Ustanovení 2.1.1. a 2.1.2. té to smlouvy platí pouze v případě řádných úhrad aktual izací po ce lou dobu 
trvání té to smlouvy dle odst. 5 . 1 . , v opačném případě bude cena za pořízení základní dodávky dle odst. 2.1.1. 
včetně období užívání produktu dle odst. 2.1.2. uživateli vyúčtovány v plné výši a příslušné sazbě DPH, dle 
platného ceníku poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn toto vyúčtování zaslat v případě prodlení uživatele 
s platbami dle této smlouvy delším než 2 měsíce. Uživatel se zavazuje toto vyúčtování uhradit do 15 dnů ode dne 
jeho obdržení. 

2.3. Uživatel se zavazuje za tyto aktualizace hradit poskytovateli částku dle čl. 3 této smlouvy. 

ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní 292/13,70916 Ostrava 
Tel.: 596 613 333 Fax: 596 613 330 E-mail: klientske.centrum@atlasconsulting.cz www.atlasconsulting.cz  

IČ: 46578706 DIČ: CZ46578706 Bankovní spojení: 36600761/0100 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 0 vložka 3293 
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3. Cenové a platební podmínky 

3.1. Cena aktualizací je stanovena na 45.000,- Kč bez DPH ročně, (slovy: čtyř icetpět t is íckorunčeských). 
Ktéto částce bude pňpočteno DPH ve výši 20%. Předplatné aktualizací bude hrazeno jednou ročně na základě 
platebního (daňového) dokladu (dále jen faktura) dle zákona č. 235/2004Sb. v platném znění, vystaveného 
poskytovatelem se splatností do 8 dnů ode dne jeho doručení uživateli na jeho poštovní adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

3.2. Předplatné aktualizací je míněno vždy na jeden kalendářní rok. V případě objednání softwaru během 
kalendářního roku, je cena předplatného stanovena poměrem objednaných aktualizací k celkovému množství 
aktualizací učiněných poskytovatelem, v daném režimu aktualizací. 

3.3. Kontaktní osoba uživatele pro fakturaci: Bc. Michaela Bahounková. 

3.4. Uživatel má právo na odběr aktualizací pouze v případě, že všechny závazky vůči poskytovateli byly splněny, 
a že všechny odebrané aktualizace byly zaplaceny. 

3.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o míru roční inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen 
(ISC) Českého statistického úřadu, oficiálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok, nejdříve však po 
uplynutí období, na které byla tato smlouva sjednána. 

3.6. V případě prodlení uživatele s platbami dle této smlouvy, je poskytovatel oprávněn vůči uživateli uplatnit nárok 
na úhradu úroku z prodlení v zákonem stanovené výši, včetně nároku na úhradu částek dle ujednání odst. 2.2. 

4 .1 . Poskytovatel dále odpovídá za to, že aktualizovaný produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské 
dokumentaci (příručkách a manuálech), jak jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele a 
v uživatelské dokumentaci. 

4.2. Uživatel je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastností či funkcí, které 
nejsou v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné 
nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od této smlouvy. 

4.3. Na data poskytnutá v rámci aktualizací se vztahují Všeobecné obchodní a licenční podmínky základní 
dodávky ve stejném rozsahu. Jejich znění je umístěno na internetových stránkách poskytovatele 
www.atlasconsultinq.cz, a uživatel je povinen se jimi řídit. 

4.4. Uživatel se zavazuje hradit aktualizace ve sjednané výši po dobu, na kterou byla tato smlouva sjednána. 

5.1. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou - 3 roky, počínaje dnem účinnosti této smlouvy. 

5.2. Po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně 
sjednána, obnovuje, pokud poskytovatel nebo uživatel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 3 
měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším pokračování. 

5.3. Smlouvu lze před uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit, a to: 
- na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, 
- odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, že uživatel porušuje povinnosti, vyplývající 

z ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této smlouvy. Právní účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení uživateli. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

5. Platnost smlouvy 

ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní 292/13,70916 Ostrava 
Tel.: 596 613 333 Fax: 596613330 E-mail: klientske.centrum@atlasconsulting.cz www.atlasconsulting.cz  

IČ: 46578706 DIČ: CZ46578706 Bankovní spojení: 36600761/0100 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
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6. Přechodná a závěrečná ujednání 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci smluvních 
stran. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od dne úhrady aktualizací dle ust. 
3. této smlouvy uživatelem. 

Všechny ostatní právní vztahy výslovně neřešené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.), autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.) a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno paré. 

Smluvní strany s obsahem bezvýhradně souhlasí a jejich podpis je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
dokládají pravost vzniku závazků z této smlouvy. 

V Ostr, 

razítko a podpis zástupce 
poskytovatel 

ATLAS consulting spol. s r.o, Výstavní 292/13,709 16 Ostrava 
Tel.: 596 613 333 Fax: 596 613 330 E-mail: klientske.centrum@atlasconsulting.cz www.atlasconsulting.cz  

IČ: 46578706 DIČ: CZ46578706 Bankovní spojeni: 36600761 /0100 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
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Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ č. 493100034 O DODÁVCE AKTUALIZACÍ 
programového vybavení CODEXIS® 

ATLAS consulting spol. s r.o. 
Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706 
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.:  
e-mail: obchod@atlasconsulting.cz 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti 
(dále jen „poskytovatel") 
a 
Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6,120 00 Praha 
IČ: 45251002, DIČ: 
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 19223001/0710 
datová schránka: 2fjadja 
jednající: Ing. Petrem Bartošem 
(dále jen „uživatel") 

I. Tímto dodatkem se mění bod 3.1,5.1 výše uvedené smlouvy uzavřené dne 21.9.2010; 

3.1. Cena aktualizací je stanovena na 38.000,- Kč bez DPH ročně, (slovy: třicetosmtisíckorunčeských). 
K této částce bude připočteno DPH ve výši 21%. Předplatné aktualizací bude hrazeno jednou ročně na základě 
elektronického platebního (daňového) dokladu (dále jen faktura) dle § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004Sb. 
v platném znění, vystaveného poskytovatelem se splatností do 14 dnů ode dne jeho doručení uživateli do výše 
uvedené datové schránky (č: 2fjadja). 
Ceny modulů/doplňků produktu (např. Rekodifikace nebo Vzory smluv) budou řešeny na základě individuálních 
cenových nabídek poskytovatele. 

Ostatní znění smlouvy zůstává nezměněno. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.4.2014 
Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno 
paré. 

1. Smluvní strany 

3. Cenové a platební podmínky 

5. Platnost smlouvy 

5.1. Smlouvaje uzavřena na dobu určitou - 2 roky, tj. od 1.4.2014 do 31.3.2016. 

II. Závěrečná ustanovení 

V Ostravě, dne: 6. zářj^013--
, ; ÄTL

ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní 292/13,70916 Ostrava 
Tel.: 596 613 333 Fax: 596613330 E-maíl: klientske.centrum@atlasconsulting.cz www.atlasconsulting.cz  

IČ: 46578706 DIČ: CZ46578706 Bankovní spojeni: 36600761/0100 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ č. 493100034 O DODÁVCE AKTUALIZACÍ 
programového vybavení CODEXIS® 

1. Smluvní strany 

ATLAS consulting spol. s r.o. 
Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 
IČO: 46578706, DIČ: CZ46578706 
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 
e-mail: obchod@atlasconsulting.cz 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti 
(dále jen „poskytovatel") 
a 

ČR - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
IČO: 45251002 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 19223001/0710 
e-mail: podatelna@rrtv.cz 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady 
(dále jen „uživatel") 

I. Tímto dodatkem se mění odst. 2.1 a 3.1. výše citované smlouvy uzavřené dne 21.9.2010 s tím, že po 
změně zní takto: 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje uživateli poskytnout licenci k užití programového vybavení právní 
informační systém CODEXIS®, ve verzi N/15 a 2x S/1, 5 + 2x1 stálých dynamických přístupů na síti, včetně 
doplňků NET Servis, LINK, Literatura, Vzory smluv, Rekodifikace, Právní kalkulačka a Liberis GOLD (dále jen 
„produkt") a zasílat uživateli aktualizace tohoto programového vybavení. 

3. Cenové a platební podmínky 

3.1 Cena za licenci k užití doplňku Liberis Gold je stanovena na částku 25.000,- Kč bez DPH jednorázově. 
Cena za 1 rok aktualizací se z důvodu pořízení doplňku Liberis Gold navyšuje o 15.000,- Kč bez DPH ročně. 
Navýšení ceny aktualizací do 31.3.2017 činí 15.000,- bez DPH a bude uhrazeno spolu scénou za licenci 
doplňku Liberis Gold. V souladu se zákonem o DPH přistupuje k této částce aktuální sazba DPH. 
Od 1.4.2017 je cena aktualizací za 1 rok stanovena na 53.000,- Kč (slovy: padesáttřitisíckorunčeských). V 
souladu se zákonem o DPH přistupuje k této částce aktuální sazba DPH. 

II. Závěrečná ustanovení 

Ostatní znění smlouvy zůstává nezměněno. 

Tento dodatek nabývá platností a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní 292/13,702 00 Ostrava 
Tel.: 596 613 333 Fax: 596 613330 E-mail: klientské centrum@atlasconsulting.cz www.atlasconsulting cz 

IČ 46578706 DIČ CZ46578706 Bankovní spojeni: 36600761/0100 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vložka 3293 

2352-7



AÎLAS 

A T L A S C O N S U L T I N G 
www.at lasconsult ing.cz 

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno 
paré. 

V Ostravě, dne: 11. květnaJ2016 

poskytovatel 
razítko a podpis zástupce 

IČ. 46578706 

ATLAS consulting spol s r.o. Výstavní 292/13,702 00 Ostrava 
Tel.: 596 613 333 Fax: 596 613 330 E-mail: klientské centrum@atlasconsulling.cz www.atlasconsulting.cz  

DIČ- CZ46578706 Bankovní spojení: 36600761/0100 Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
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