
Dohoda o udělení licence počítačového  programu  ALPHA 
 
uzavřená níže uvedeného  9. ledna 2013 mezi  
 
Logical Medical Systems Ltd., 29-30 Newbury Street, London EC1A 7HU, Velká Britanie, 
zastoupená společností 
AntiVir s.r.o. 
Se sídlem Praha 4, Marie Cibulkové 450/13, PSČ 140 00 
IČ: 00 57 02 31 DIČ: CZ 00 57 02 31 
jednající jednatelem JUDr. Matějem Stejskalem 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108355 
(dále jen „poskytovatel“)  
 
a  
 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 
Sídlo : Ul. Vojtecha Spanyola č.  43, 012 07 Žilina, SR 
IČO: 17 335 825, DIČ 2020699923 
IČ DPH SK 2020699923 
Zřizovatel : Ministerstvo zdravotnictví SR 
zastoupená : MUDr. Štefan Volák,  ředitel 
(dále jen „uživatel“). 
 
 

I. 
Na základě této dohody poskytovatel uděluje uživateli časově a kapacitně omezenou licenci 
počítačového programu ALPHA (dále jen „Dílo 1“) pro vedení prenatálního screeningu 
Downova syndromu a dalších vrozených vad a počítačového programu ALPHA Marker 
Library pro presentaci a úpravu statistických parametrů screeningu (průměry, odchylky, 
korelace atd.) (dále jen „Dílo 2“) (dále též společně „Díla“). 
 
Poskytovatel prohlašuje, že Dílo 1 – program Alpha - umožňuje počítačovou interpretaci 
výsledků prenatálního screeningu a diagnostiky vad neurální trubice a prenatálního screeningu 
Downova syndromu a preeklampsie.  
 
Výsledky interpretace programem Alpha neposkytují nezpochybnitelný důkaz přítomnosti nebo 
absence fetálních poruch. Interpretace programem Alpha by měla být vždy hodnocena 
zkušeným lékařem spolu s dalšími faktory, které bude lékař považovat za podstatné. 
 
Poskytovatel, společnost Logical Medical Systems Ltd., není odpovědná za klinické 
rozhodování nebo úkony učiněné při užívání Díla (softwaru Alpha). 
 
Poskytovatel, společnost Logical Medical Systems Ltd. neposkytuje záruku nebo slib 
odškodnění související s užíváním softwaru Alpha a práv duševního vlastnictví třetích osob. 
Za ujištění, že má právo užívat práva třetích osob je odpovědný samotný uživatel.    
      
 

 
 



 
II. 

 
Poskytovatel poskytuje licenci jako: 

 nevýhradní 
 k použití na území Slovenské republiky 
 v rozsahu použití Díla 1 vyplývajícího z počtu zakoupených kreditů, tedy ke dni 

uzavření této smlouvy v počtu  400 kreditů A a     400 kreditů B  
  za účelem provádění screeningu a diagnostiky 
 na dobu 1 roku od instalace. 

 
Uživatel není oprávněn poskytnout práva získaná touto smlouvou třetí osobě, tedy poskytovat 
podlicence. 
 
Uživatel není oprávněn obsah Děl měnit, upravovat, zpracovávat, překládat, spojovat s jiným 
dílem a zařazovat do díla souborného. 
 
Uživatel je oprávněn objednat objednávkou doručenou na e-mailovou adresu 
lenka.dvorakova@gennet.cz další kredity k užití Díla 1. Na základě ústní dohody smluvních 
stran dle zaslané objednávky dojde k dohodě o změně rozsahu použití Díla 1. 
  

III. 
Poskytovatel se zavazuje uživateli dodat: 

1) dodání instalačního CD s programem ALPHA Verze 7  
2) hardwarový klíč 
3) manuál 
4) zaškolit uživatele 
5) poskytovat uživateli kontinuální technickou podporu telefonem, faxem, nebo e-

mailem  
6) upgrade dalších případných verzí    

 
IV. 

Licenční poplatky za použití obou Děl budou vypočteny dle rozsahu použití Děl, tj. dle počtu 
zakoupených kreditů. Cena kreditů činí 19 kč za jeden kredit A (Alpha credit) a 13 Kč za jeden 
kredit B (Integrated test credit) (bez DPH). Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu kreditu při 
každém zvýšení ceny od dodavatelské firmy Logical Medical Systems Ltd. s tím, že je 
povinen uživatele o zvýšení ceny informovat. Pokud v takovém případě uživatel tuto licenční 
smlouvu neukončí, má se za to, že se změnou ceny kreditů souhlasí.  
 
Zakoupené kredity jsou užívány tak, že: 

 v případě dvojího hodnocení jedné pacientky v téže graviditě (v I. a II. trimestru) 
a zaškrnutí pole Integrated = 1,2, je účtováno po jednom kreditu A a B 

 v případě zaškrtnutí pole Integrated = 0, provádění testů v téže graviditě je účtováno 
vždy pouze kreditem A. 

  
Licenční poplatek bude splatný na základě řádného daňového dokladu vystaveného 
poskytovatelem se splatností 14 dnů. 
 



V případě prodlení se zaplacením licence bude uživatel povinen uhradit poskytovateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně. 
 

V. 
V ceně licence nejsou obsaženy další výdaje neuvedené v článku III bod 1-6, na jejichž 
zaplacení má poskytovatel nárok. Jedná se zejména o cestovné, poštovní a celní poplatky.   
 
Technické problémy, které nebude moci poskytovatel odstranit budou řešeny na pracovišti 
dodavatelské firmy (Logical Medical Systems, London)  zpravidla po zaslání databáze (mdb 
souboru)  programu ALPHA uživatele.  
 

VI. 
Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem nasledujícím po dni 
zveřejnění v Centrálním registru smluv (dále jen „CRZ“) – http:/ www.crz.gov.sk- ve smyslu 
ust. § 47a zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato dohoda může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky vyjma 
dohody o rozsahu použití Díla 1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah použití Díla 1 může být 
měněn ústní dohodou na základě objednávky dalších kreditů ze strany uživatele. 
 
Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určené pro 
poskytovatele a zbývající vyhotovení pro uživatele. 
 
 
Za uživatele dne:  9. ledna 2013               Jménem poskytovatele dne:  
 
 
 
         MUDr. Štefan Volák                                                         JUDr. Matěj Stejskal  
                     ředitel                                                                                jednatel  
                                                                           
 
 


