
Úřad vlády České republiky 
Odbor informatiky  
 

 
DODATEK č. 3  

k licen ční smlouv ě č. 08/094-0 
o udělení licence softwaru SPSS 

 
číslo smlouvy ÚVČR: 08/094-3 

Č.j. 8787/2016-OIT 
 

 
Česká republika - Úřad vlády ČR 
se sídlem: nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO: 00006599 
bankovní spojení:  ČNB Praha, oddělení 665 
číslo účtu:  4320 – 001/710 
zastoupená: Ing. Lenkou Dynterovou, ředitelkou Odboru informatiky 
(dále jen „Nabyvatel licence“) 
 
a 
 
ACREA CR, spol. s r.o . 
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36398  
se sídlem:   Krakovská 7/1392, 110 00 Praha 1  
IČO:  63076616 
DIČ:    CZ63076616  
bankovní spojení: FIO Banka, a.s., Ječná 35, Praha 2 
číslo účtu: 2700516496/2010 
zastoupená: Doc. RNDr. Janem Řehákem, ředitelem a jednatelem společnosti  
(dále jen „ACREA“)   
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen "dodatek").  
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 06. 2008 licenční smlouvu č. 08/094-0 o udělení licence 

softwaru SPSS. Dne 25. 03. 2010 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 
10. 06. 2011 dodatek č. 2 ke smlouvě. Smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2 je dále v tomto 
dodatku označována jako „Smlouva“. 

2. Smlouva byla uzavřena společností SPSS CR, spol. s r.o., přičemž ACREA CR, spol. 
s r.o., je táž právnická osoba, u které došlo dne 09. 08. 2011 ke změně jejího názvu.  

3. Předmětem tohoto dodatku je výměna statistického modulu IBM SPSS Missing Values za 
statistický modul stejné cenové hodnoty IBM SPSS Forecasting. Důvodem výměny jsou 
požadavky uživatelů na analýzu časových řad, analýzy chybějících hodnot nejsou 
prováděny. 

4. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. II tohoto 
dodatku. 
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Článek II. 
Změna Smlouvy 

  
1. Na základě tohoto dodatku se nahrazují původní licence dle Smlouvy novými licencemi 

IBM SPSS (dále jen „licence“) v tomto rozsahu: 

Počet licencí 
(single user) 

Produkt 

8 IBM SPSS Statistics Base 

4 IBM SPSS Regression 

4 IBM SPSS Advanced Statistics 

2 IBM SPSS Custom Tables 

2 IBM SPSS Categories 

2 IBM SPSS Forecasting 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že ACREA nevzniká v souvislosti s výměnou modulu 
SPSS Missing Value Analysis za modul SPSS Forecasting v počtu 2 licencí nárok na 
licenční poplatek dle č. 3.2 Smlouvy za modul SPSS Forecasting v počtu 2 licencí, a to 
s přihlédnutím k licenčnímu poplatku, který Nabyvatel licence uhradil za modul SPSS 
Missing Value Analysis v počtu 2 licencí.  

3. Pro výpočet ceny za údržbu licencí se nepoužije kalkulace ceny uvedená v příloze č. 1 
Smlouvy. Pro období od 11. 06. 2015 do 10. 06. 2016 byla stanovena cena za údržbu 
licencí 154.940 Kč bez DPH. Cena za údržbu licencí na další období (období je stanoveno 
od 11.06. aktuálního roku do 10.06. roku následujícího) bude v souladu s čl. 1.2. dodatku 
č. 2 Smlouvy stanovována vždy jednou ročně na základě Oznámení o výši poplatků za 
údržbu softwaru IBM SPSS Statistics. Nabyvatel licence je povinen zaplatit cenu za údržbu 
licencí před zahájením příslušného období. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

 
 

Článek III. 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a lze jej zrušit 
písemnou dohodou smluvních stran.   

2. Dodatek se pořizuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží 2 vyhotovení. 

 
V Praze dne: 31. 5. 2016 
 
 

V Praze dne: 26. 5. 2016 
 

____________________________ ____________________________ 
Ing. Lenka Dynterová v.r. Doc. RNDr. Jan Řehák v.r. 
ředitelka Odboru informatiky ředitel a jednatel společnosti 
(za Nabyvatele licence) (za ACREA) 
 


