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Smlouva o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI 
 
 
 
Město Kroměříž 
Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž 
IČ: 00287351, DIČ: CZ00287351  
zástupce: Mgr. Jaroslav Němec, starosta  
kontaktní osoba:  
mobil:  
jako  O b j e d n a t e l  (dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
Wolters Kluwer, 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:  Ing. Jiří Shameti, obchodní ředitel 
obchodní zástupce:  
tel.:  
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 k právnímu informačnímu systému ASPI v níže 

uvedeném rozsahu. Plněním předmětu smlouvy se rozumí zřízení přístupu k  poskytovaným informacím 
specifikovaným v příloze této smlouvy a jejich pravidelná aktualizace. Objednatel se zavazuje řádně platit roční 
předplatné služby ASPI ve výši uvedené v této smlouvě.  

Aktualizací právního informačního systému ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav informačního 
obsahu jednotlivých předplacených titulů, skupin titulů, aplikací nebo jejích částí 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 systému ASPI.  
 

Obsahem níže uvedené licence jsou: 
ASPI základ – obsahující předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, 
bulletiny, sborníky, věstníky, výkladová stanoviska), bibliografii, registry, vybrané odborné časopisy a komentáře 
předpisů. 

 
Autorský obsah ASPI – specifikovaný Přílohou č. 1  
 
Typ licence:     lokální síť (K/S) 
Celkový počet uživatelů (přístupů):  12 (…6 dynamických přístupů) 
Celkový počet licencí:    1 
 
Způsob aktualizace obsahu systému ASPI:  internetová (RA) 
      
 

Čl. II. - Čas plnění 
Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli předmět plnění v rozsahu podle článku I. smlouvy do 10 

pracovních dnů od data, kdy obdrží od Objednatele písemně oznámení, že je připraven k instalaci systému ASPI, 
nebude-li dohodnuto jinak. Výzva k instalaci systému musí následovat po podpisu smlouvy o poskytnutí užívacích práv 
oběma smluvními stranami. Datum instalace nebo zřízení přístupu ke službě je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Čl. III. – Cena a platební podmínky 
1. Cena předmětu plnění byla dle čl. I. této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy účastníky dohodnuta   

a bez DPH (21%) činí: 
 
        Roční předplatné ASPI základu + Autorského obsahu ASPI ve výši 32.257,- Kč. 

    
2. Celková cena ročního předplatného přístupu ke službě ASPI činí 32.257,- Kč bez DPH (21%).  
3. Tato cena zahrnuje přístup ke službě ASPI a průběžnou aktualizaci dat (dle specifikace obsahu v Příloze č. 1 této 

smlouvy).  
4. Cena předmětu plnění sjednaná v odst. 1 tohoto článku je splatná na základě faktury Poskytovatele se splatností 

30 dnů. Poměrná část předplatného služby ASPI na rok 2015 bude Poskytovatelem fakturována po zřízení nového 
přístupu ke službě ASPI. Řádné roční předplatné služby ASPI bude Objednateli fakturováno ročně, vždy v měsíci 
červnu daného roku. 

 
 

Čl. IV. – Ostatní ujednání 
1. 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. 
2. Smluvní strany se dohodly na ukončení stávající smlouvy č. S-7940/12/KV ve znění pozdějších dodatků ke dni 

podpisu této smlouvy a na vzájemném finančním vyrovnání závazků a pohledávek z ní vyplývajících.  
3. Součástí plnění této smlouvy jsou předplacené "Rekodifikační vzory (WK) – občanské, obchodní a rodinné právo" 

(kódy BH00239, BH00238 a BH00240) s předplatným do 30.11.2015. 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Wolters Kluwer, a.s. v platném znění 

(Příloha č. 2 – dále jen „VOP“). 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. 

5. 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. 

6. Součástí smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam titulů autorského obsahu ASPI platný ke dni podpisu smlouvy 
Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer, a.s. 

 
 

 

     V Kroměříži, dne 3. 8. 2015 
 

      V Praze, dne 3. 8. 2015 

 
 

  

--------------------------------------                    
Mgr.  Jaroslav  Němec, v.r. 

 --------------------------------------  
Bc.  Marek  Rozsypal, v.r. 

 
 


