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Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 
 
 
 
Město Kroměříž 
Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
IČ: 00287351 
DIČ: CZ00287351 
zástupce: Mgr. Jaroslav Němec, starosta 
jako  O b j e d n a t e l  (dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Wolters Kluwer ČR, a.s.  
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3  
IČ: 63077639 
DIČ: CZ63077639 
zápis v obchodním rejstříku v oddílu B, vložka č. 9659, u Městského soudu v Praze 
zástupce/obchodní zástupce: Marek Rozsypal, na základě Plné moci ze dne 1. 1. 2016 
jako  P o s k y t o v a t e l  (dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé  
 
 

Čl. I. – Předmět plnění 
Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI v níže uvedeném rozsahu. 

Plněním předmětu smlouvy se rozumí zřízení přístupu k  poskytovaným informacím uvedeným v příloze této smlouvy 
a jejich pravidelnou aktualizací. Objednatel se zavazuje řádně platit roční předplatné služby systému ASPI.  

Aktualizací služby systému ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav předplaceného obsahu služby, a to 
především po novelizaci příslušných předpisů nebo nových vydání předplacených titulů autorského obsahu, pokud 
jsou předmětem aktualizace. Průběžnou aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce služby systému ASPI.  
 

1. Obsahem licence dle této smlouvy je: 
 

ASPI základ (viz. Příloha č. 1) 
 

Autorský obsah služby systému ASPI (odborná literatura nebo aplikace) specifikovaný v Příloze č. 1 
a) Profesní řešení:  Samospráva 2016 Plus 
b) Specializace a aplikace: žádné 

 
2. Typ služby (licence):  
 

Architektura Klient/Server (instalace na serveru Objednatele)  počet uživatelů:   6 
(výše uvedený počet uživatelů odpovídá 6 dynamickým, tj. současným uživatelským přístupům) 

   
Celkový počet uživatelů:          6

   
Celkový počet licencí:          1 

 
Způsob aktualizace služby systému ASPI: Architektura Klient/Server – internetová aktualizace (RA) 

 
 

Čl. II. - Čas plnění 
Poskytovatel se zavazuje zřídit přístup ke službě s obsahem a typem podle článku I. smlouvy do 10 pracovních 

dnů od podpisu smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.  
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Čl. III. – Cena a platební podmínky 

1. Cena předmětu plnění byla dle článku I. této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy účastníky 
dohodnuta a bez DPH (21%) činí: 

 
a) Jednorázový zřizovací poplatek ve výši 10 000,- Kč. Poskytnutá sleva 100%. Zřizovací poplatek po slevě 0,- Kč. 

b) ASPI základ ve výši 9 990,- Kč / 1 licenci či uživatele. Poskytnutá sleva 100%. Cena po slevě: 0,- Kč. 

c) Sleva pro členy „Svazu měst a obcí ČR“ je 30%. 

d) Roční předplatné autorského obsahu služby systému ASPI pro 6 uživatelů ve výši 35 316,- Kč. 

e) Fakturační období: roční 

f) Fakturační měsíc ročního předplatného služby: květen 

g) Poměrná část předplatného v prvním kalendářním roce je počítána od: 1. 6. 2016 

 
2. Celková cena ročního předplatného přístupu ke službě systému ASPI v rozsahu specifikovaném v článku I. této 

smlouvy činí 35 316,- Kč bez DPH (21%). Tato cena zahrnuje přístup ke službě systému ASPI a průběžnou 
aktualizaci dat (viz. článek I. této smlouvy).  

3. Výše poskytnutých slev je závislá na rozsahu obsahu služby systému ASPI uvedeném v článku I. této smlouvy. 
Cena předmětu plnění sjednaná v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je splatná na základě faktury Poskytovatele 
se splatností 30 dnů. Předplatné v prvním roce poskytování služby systému ASPI je fakturováno v poměrné výši za 
kalendářní rok po podpisu této smlouvy. Předplatné služby systému ASPI v dalších letech bude Poskytovatelem 
fakturováno Objednateli ve výše sjednaných termínech. 

 
Čl. IV. – Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení stávající smlouvy č. S-10245/15/KUXI ze dne 3. 8. 2015 ke dni podpisu 
této smlouvy a na vzájemném finančním vyrovnání závazků a pohledávek z ní vyplývajících.  

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na 
webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3. Kontaktní osoba (Objednatel): Mgr. Ing. Marie Navrátilová, vedoucí oddělení organizace a řízení úřadu, tel.:     
573 321 289, mobil: 722 141 540, e-mail: marie.navratilova@mesto-kromeriz.cz. 

4. Obchodní zástupce (Poskytovatel): Marek Rozsypal, mobil: 734 765 106, email: rozsypal@wolterskluwer.cz, 
rozsypal@aspi.cz. 

5. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nabývá účinnosti podpisem obou 
smluvních stran. Minimální délka předplatného služby ASPI je 12 měsíců od podpisu smlouvy. 

6. Přístup ke službě systému ASPI je poskytován po celou dobu řádně uhrazeného předplatného. Již uhrazené 
předplatné nelze požadovat zpět. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Wolters Kluwer ČR, a.s. (dále jen „VOP“)       
v platném znění (Příloha č. 2). Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s jejich zněním a že je 
jako součást smluvního ujednání s Poskytovatelem přijímá, vyjma ustanovení VOP „Někdy je dobré mlčet“, které 
nebude v kontextu tohoto smluvního ujednání uplatněno. 

 
Příloha č. 1 – ASPI základ a seznam titulů autorského obsahu (odborná literatura nebo aplikace).  
Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. 

 
         V Kroměříži, dne 12.05.2016 
 

     
        V Praze, dne  19.05.2016    

   
 -------------------------------------- 

(Objednatel) 
 --------------------------------------  

(Poskytovatel) 
 


