Licenční smlouva

Název:

CHAPS spol. s r.o.

Spisová značka:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen „P oskytovateF

Název:
Sídlo:

Královéhradecký kraj

Zástupce:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále j e n ,Nabyvatel ”

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“), níže
uvedeného dne, měsíce a roku tuto

L icenční sm louvu
0 v y u ž ív á n í S W a p r o v o z o v á n í a p lik a ce
dále jen ,jSmlouvď‘

Číslo Smlouvy: 2019/203/RP
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1

Výklad pojmů

VÝKONY

programové vybavení Poskytovatele provádějící analýzu dopravní obslužnosti mj. na
území Královéhradeckého kraje, z podkladů dodaných Nabyvatelem a podkladů
získaných Poskytovatelem

Služby outsourcingu

kompletní zajištění provozu aplikace VÝKONY včetně zajištění hardware a připojení
do Internetu, uživatelské hotline, aktualizace dat a dalších služeb s provozováním
VÝKONY souvisejících

2

Úvodní ustanovení

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným distributorem licence k užití aplikace VÝKONY a je oprávněn bez
omezení poskytovat podlicence třetím osobám v souladu s autorským zákonem.
3
3.1

Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých:
3.1.1 Poskytovatel poskytne Nabyvateli multilicenci k užití aplikace VÝKONY
3.1.2 Poskytovatel umožní Nabyvateli užití aplikace VÝKONY
3.1.3 Poskytovatel bude Nabyvateli poskytovat Služby outsourcingu.

4

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1

Poskytovatel se zavazuje:
■ umožnit Nabyvateli užívat aplikaci VÝKONY prostřednictvím internetového rozhraní (přístup
přes webový prohlížeč na adrese vykony.idos.cz)
■ zaslat Nabyvateli přístupové údaje k aplikaci VÝKONY nejpozději do 3 dnů po nabytí účinnosti
Smlouvy e-mailem na předem definované kontaktní osoby
■ poskytovat Nabyvateli po celou dobu účinnosti Smlouvy Služby outsourcingu

4.2

Práva a povinnosti Nabyvatele:
4.2.1 Nabyvatel se zavazaje:
• využívat VÝKONY pouze v rámci poskytnuté licence, neposkytnout jej dalším subjektům a
vytvořit takové podmínky, aby jej nebylo možné zneužít
■ hradit Poskytovateli řádně a včas cenu dle bodu 5 Smlouvy
■ aktivně spolupracovat s Poskytovatelem na vylepšování funkčnosti aplikace VÝKONY.
4.2.2 Nabyvatel je oprávněn:
■ využívat VÝKONY v neomezeném počtu licencí na počítačích Nabyvatele
■ využívat veškerých textových, tabulkových a grafických výstupů k vlastním účelům.

5
5.1

Cena a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na cenách za plnění Smlouvy v rozsahu dle článku 3:
5.1.1 Nabyvatel uhradí Poskytovateli 49.000 Kč/rok bez DPH za plnění dle bodu 3.1 Smlouvy

5.2 Částka dle bodu 5.1.1 Smlouvy bude uhrazena vždy k 30.6. aktuálního roku. Poskytovatel vystaví v souladu
s příslušnými předpisy první daňový doklad do 30.6.2019. Splatnost daňových dokladů bude do 30 dnů ode
dne jejich vystavení.
5.3 Pokud budou Služby outsourcingu poskytnuty, zejména na počátku či na konci účinnosti Smlouvy, pouze za
část kalendářního roku, vyúčtuje Poskytovatel poměrnou část sjednané roční částky.
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5.4 Poskytovatel bude daňové doklady zasílat bez zbytečného prodlení Nabyvateli na adresu uvedenou
v záhlaví Smlouvy. V případě formálních nebo účetních vad vzniká Nabyvateli právo takový daňový doklad
vrátit, po doručení daňového dokladu bez vad začne běžet doba splatnosti znovu.
6
6.1

Ukončení Smlouvy
Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu bez uvedení důvodu písemnou výpovědí s měsíční výpovědní
lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci obdržení písemné
výpovědi.

6.2

Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinností od doručení písemného oznámení
o odstoupení ostatním smluvním stranám v případě zvlášť závažného nebo opakovaného porušení
smluvních povinností jinou smluvní stranou. Za zvlášť závažné porušení bude považováno zejména
porušení ustanovení článku 4 Smlouvy.

6.3

Zánik Smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti vypořádat mezi sebou vzájemné pohledávky, které
vyplývají ze Smlouvy, a které nebyly vyrovnány, a plnit závazky, které trvají i po jejím zániku.

7
7.1

Ostatní ustanovení
Smluvní strany poskytují souhlas s uváděním svého loga v souvislosti s předmětem Smlouvy na
internetových stránkách a v obchodních materiálech smluvních stran.

7.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
7.3 Tato Smlouva je s ohledem na ust. § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, vpl. znění
uveřejňována v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Královéhradecký kraj. Tato Smlouva nabývá
účinnosti dne 01. 04.2019, nejdříve však dnem zveřejnění v registru smluv.
7.4

Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv písemnosti doručené na základě Smlouvy budou doručované na
adresy smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy.

7.5

Veškeré vztahy mezi smluvními stranami, pokud nejsou ve Smlouvě upraveny, se řídí platnými právními
předpisy České republiky.

7.6 Veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemných,
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Vypovědět
Smlouvu nebo od ní odstoupit lze jen písemně.
7.7 Pro případ vzájemného doručování si strany sjednaly, že doporučená zásilka odeslaná poštou jiné smluvní
straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo na adresu sídla adresáta zapsanou v obchodním
rejstříku, pokud není písemně sdělena adresa pro doručování jiná, je v případě, že není adresátem zásilky
převzata, doručena desátým dnem od uložení výzvy příslušné pošty k jejímu převzetí nebo v případě, že je
převzetí zásilky jejím adresátem odmítnuto, je zásilka doručena dnem tohoto odmítnutí.
7.8 Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden exemplář.

. _

- 4 04. 2018

V Brně d n e..... .................2019
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