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LICENČNÍSMLOUVA
č.j. Nabyvatele_ NA-3978/05-2018

Smluvní strany:

Obchodní firma: ESET software spol. s r. o.
SIdlo: Classic 7 Business Park,jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
lČ: 26467593
DIČ: CZ 26467593
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196,
Zastoupený: Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem, k podpisu smlouvy je na základě
plné moci ze dne 12.9.2016 pověřen ředitele společnostij

(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Obchodnífirma:
Sídlo:
lČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:

(dále jen ,,Nabyvatel")

Česká republika - Národní archiv
Archivni4, 149 01 Praha 4
70979821

PhOr. Evou Drašarovou, CSC., ředitelkou NA

uzavÍrajÍ nás|edujÍcÍ licenční smlouvu:

l.
Poskytovatel je dceřiná společnost obchodní společnosti ESET s.r.o., Bratislava, která je
výrobcem (oprávněným vykonavatelem autorských majetkových práv, dále jako ,,ESET
s.r.o.") antivirového softwarového systému ESET a jako takový je Poskytovatel oprávněn
poskytovat práva k využivánÍ tohoto antivirového systému třetím osobám. K poskytováni
práva třetím osobám opravňuje poskytovatele smlouva s ESET s.r.o.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí práva k uživánI antivirového systému ESEI
Secure Office na 250 počitačích a ESET Secure Office Plus na 75 počÍtačjch Nabyvateli,
k uživárň aktualizace virové báze a programových komponent antivirového systému
ESET, a dále poskytnuti technické podpory (dále jako ,,antivirový systém ESET" nebo
,,předmět smlouvy") po dobu 1 roku od podpisu smlouvy. Na základě zadávacího řízeni
cv. Č. N006/18/V00027864, Příloha č. 1.

U
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1. Nabyvatel je oprávněn předmět smlouvy užívat na takovém počtu počítačů, který je
specifikován v článku l.

2. K Uživání předmětu smlouvy je oprávněn pouze Nabyvatel. Nabyvatel není oprávněn
převést, postoupit nebo přenechat právo na uživánI předmětu smlouvy třetím osobám.

3. Aktualizace virové báze budou uskutečňovány prostřednictvím umožnění internetového
přístupu Nabyvatele do databáze Poskytovatele po 24 hodin denně, 365 dni v roce, ve
které bude Poskytovatel provádět veškeré aktualizace a Nabyvatel bude tyto aktualizace
oprávněn automaticky stahovat na svá vlastni PC.

III.
1. Za poskytnuti práva k užIváni antivirového systému ESET spolu s dodávanými

aktualizacemi dle této smlouvy zaplatí Nabyvatel Poskytovateli částku:

Částka bez DPH 96.340,- KČ

DPH 21% 20.231,40 KČ

Cena s DPH 116.571,40 KČ.

Slovy: jedno sto šestnáct tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých čtyřicet haléřů

2. Na uvedenou částku vystaví Poskytovatel Nabyvateli ihned po podpisu smlouvy fakturu
se splatností 14 dnů. Po doručeni podepsané smlouvy Nabyvatelem Poskytovateli je
Poskytovatel povinen neprodleně poskytnout Nabyvateli práva k užÍváni předmětu
smlouvy.

3. Pokud Nabyvatel alespoň jeden měsíc před uplynutím doby účinnosti smlouvy, požádá
Poskytovatele o prodlouženI práva k užívání antivirového systému ESET dle této smlouvy
na další období, prodloužI Poskytovatel toto právo na další 1 rok. V takovém případě je
cena za první prod|ouženístanovena na 96.340,- KČ + DPH dle předpisů platných pro daný
rok, a to vždy na základě faktury, vystavené Poskytovatelem na žádost Nabyvatele se
splatností14 dnů.

4. V případě, že Nabyvatel ve lhůtě splatnosti nezaplatí Poskytovateli úhradu za užívánÍ
antivirového systému ESET stanovenou v bodu 1 a 2 tohoto článku, je Poskytovatel
oprávněn znemožnit Nabyvateli antivirový systém ESET aktualizovat.

IV.
Nabyvatel je oprávněn užívat antivirový systém ESET podle této smlouvy po dobu 1roku
počínaje dnem zpřistupněni předmětu smlouvy k užÍváni, a to za podmínky uhrazeni
částky smluvené v článku |||.

V.
1. Poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za jakékoli újmy na jmění nebo nemajetkové újmy

způsobené Nabyvateli nebo třetím osobám kombinaci vlivu počítačových infiltrací, jiného
software, hardware a použiti, případně nepoužiti, nebo nemožnosti použit předmět
smlouvy. Poskytovatel nezodpovídá ani za újmy, které by mohly vzniknout v souvislosti
s uživánkn předmětu této licenční smlouvy.

Stránka 2 z 4



es " EN)OY SAFER TECHNOLOGY

2. Poskytovatel je však povinen za Nabyvatele úplně a bez přispění Nabyvatele vyřídit
a urovnat jakékoli oprávněné požadavky třetích osob vyp|ývajÍcÍ z případných autorských
práv (jejich možného porušení, atp.) k antivirovému systému ESET.

VI.
1. Nabyvatel se zavazuje nepoškozovat jakkoliv přímo i nepřímo dobrou pověst

Poskytovatele a poskytnutého antivirového systému ESET užívaného ve smyslu této
smlouvy a oznamovat Poskytovateli veškeré poznatky, které při využívání antivirového
systému ESET získal a které by mohly mít vliv na případné zlepšení tohoto systému nebo
by mohly mít vliv na vznik případné škody s provozováním tohoto systému spojené.

2. Způsob a metody činnosti antivirového systému ESET jsou předmětem obchodního
tajemství. Nabyvatel není oprávněn zejména používat metody zpětného inženýrství
s cílem určit myšlenky nebo principy, které jsou základem jakékoli části programu
antivirového systému ESET.

VII.
1. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vzájemné spory vzniklé z této smlouvy budou

přednostně řešeny smírnou cestou vzájemným jednáním a nebude-li dosaženo dohody,
bude spor předložen k rozhodnuti místně a věcně přIslušnému soudu podle českého
práva a věc se bude posuzovat podle právních předpisů platných v České republice.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a budou sjednávány
formou postupně číslovaných dodatků k této smlouvě.

3. Licence udělena touto smlouvu nepřechází na případné právni nástupce kterékoli ze
smluvních stran a bez předchozího souhlasu Poskytovatele je také nepostupitelná.

4. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
Účinnost smlouvy je stanovena dobou poskytnutí oprávněni užívat předmět smlouvy.

Smlouva, která musí být povinně uveřejněna v registru smluv dle zák.č. 340/2015 Sb., o
registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.
Poskytovatel souhlasí s uveřejněním, které zajistí Nabyvatel.

5. prodávajIci podpisem této smlouvy bere na vědomí, že KupujÍcÍ je ve smyslu nařÍzeni
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), správcem osobních
údajů subjektu údajů, a že tyto osobní údaje sám zpracovává a shromažd'uje pro účely
realizace této smlouvy, bez využiti zpracovatele údajů. prodávajÍcÍ prohlašuje, že si je
vědom všech svých |egis|ativnich práv a povinností v souvislosti s poskytnutím osobních
údajů Kupljjícímu, a to pouze k účelu danému touto smlouvou. Tato smlouva se
vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Nabyvatel a jeden
stejnopis Poskytovatel.

Přílohy smlouvy:

· Plná moc k podpisu smlouvy ze dne 12.09.2016

· Cenová nabídka ze dne12.11.2018,
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VP,a,edne M 2018
V P,a,e dne .12.. 2018

ESET software spol. s r. o.

juraj Fer

P

ČR - Národní archiv

PhOr. Eva Drašarová, ředíte lea
LNárodního archivu ,

Nabyvatel
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PLNÁ MOC

ESET software spol. s r.o., se sídlem Praha 7, jankovcova 1037/49, PSČ 170 00, IČ 264 67 593,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196 (dále jen
,,ESET software spol. s r.o.'°), jednajÍcÍ Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem,

tímto zmocňuje

ředitele společnosti ESET software spol. s r.o.,

aby po dobu vykonávaní pozice ředitele ESET software spol. s r.o. zastupoval společnost ESET
software spol. s r.o. ve všech níže uvedených právních úkonech:

- plná moc na uzavhání a podpis licenčních smluv na ESET produkty {nevýhradní
licence) a smluv o distribuci software (nevýhradnl licence) v České republice, a s tím
souvĹsejÍcÍ všechny právní úkony, zejména, ne však výlučně uzavirán( a podepisováni
změn a doplnění těchto smluv, podpis výpovědi smluv, odstoupení od smluv, podpis
zániku těchto smluv.

ESET software spol. s r.o., juraj Ferenc

Místo podpisu: Praha

Datum podpisu: 12.9.2016

Místo podpisu: Praha

Datum podpisu: 12.9.2016

přijím aze dne 12.9.2016

juraj Ferenc

ESET software spol. s r q
Sídlo a íakturačni edresa: Classic 7 Business Park, jankovcova 103/,ú9, 1"/0 00 Prchá 7, Česká republika
lČ: 2646"/593 - DIČ- CZ26467593

ESET sOfívjéré spči s r.o je zepsariá v obchoťn'm rejstřiktj, vedeném Měsrským soudem v Praze, oddll C, vlcžkě. 84196
tel : - fax: - www eset cz
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Cenová nabídka pro Národní archiv

Nabídka č.: NAV16899/2018
Ze dne: 12. 11. 2018
Platnost do: 12. 12. 2018
Zpracoval: Hušák Petr

Řešeni Počet Cena koncová
Sleva Cena s DPH

Prodloužení licence, ESET Secure Office, 1 rok 250 67 000,00 CZK
Sleva pro subjekty veřejné správy - 20 % 81 070,00 CZK

Prodloužení licence, ESET Secure Office Plus, 1 rok 75 29 340,00 CZK
Sleva pro subjekty veřejné správy - 20 % 35 501,40 CZK

Celkem bez DPH: 96 340,00 CZK
Celkem s DPH: 116 571,40 CZK

ESET software spol. s r.o. si vyhrazuje právo na budoucí změnu cen.
V případě zájmu je možné představit produkty ESET v prostorách naší společnosti.

ESET software spol. s r. o., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7


