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L AIRPORI PRAGUE SM LOUVA o UZI’VANI’ PRAVN I’HO INFORMACNiHO SYSTEMU BECK—ON LINE SML_101770 ”20190501

Nakladatelstvi C. H. Beck, s.r.o.,
se sidlem Jungmannova 750/34, Praha 1, PSC 110 00,
IE: 24146978, Dic: CZZ4146978,
zastoupena lng. JiFim Holnou, jednatelem,
bankovni spojeni:
zapsané v obchodnim rejstFiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. C, vl. 182960,
déle jen ,,poskytovatel"

a

Leti§té Praha, 3. 5.,
se sidlem K leti§ti 1019/6, Praha 6, P56 161 00,
It: 28244532, DIE: C2699003361,
bankovni spojeni:
zapsané v obchodnim rejstFiku vedeném Méstsky'lm soudem v Praze, odd. B, vl. 14003,
déle jen ,,uiivatel“

uzaviraji tuto smlouvu:

1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

Ovodni ustanoveni
. Poskytovatel provozuje prévni informaéni systém Beck-online, kterv sestévé zjednotlivy'lch poskytovatelem

vytvoFenych databézi odbornVch informaci a vyhledévaciho programového vybavenI’ (software) a kterv je
pFistua prostfednictvim sité internet (online) na internetové adrese mwLLeck—onlinecz (déle jen ,,Beck-
online”).
Prévni vztahy mezi uiivatelem a poskytovatelem se Fidl’ touto smlouvou a v§eobecn§Imi obchodnimi
podml’nkami poskytovatele, verze 4/2018 (déle jen ,,VOP“) a ,,lnformacemi o zpracovéni osobnich udajCI"
(déle jen ,,ZOOL'J”). Ve VOP jsou mj. upraveny technické podml’nky pro pFistup do Beck-online, garantované
dostupnost Beck—online, odpovédnost za uiiti obsahu Beck-online, moinost odstoupeni od smlouvy,
rozhodné prévo a zpfisob Feéeni sporfi. Obchodni zvyklosti se nepouiiji. Uiivatel prohla§uje, 2e se pFed
uzavFenim této smlouvy s VOP Fédné seznémil. VOP jsou dostupné na internetové strénce Beck—online.

Pi'edmét smlouvy
. Poskytovatel poskytuje uiivateli prévo na pFistup do Beck-online a prévo Beck-online uiivat (déle jen

,,licence”) a uiivatel se zavazuje za uiivéni Beck-online platit poskytovateli odménu stanovenou v PFI’loze,
které je nedilnou soucésti této smlouvy.
Uiivatel je oprévnén k Beck-online pfistupovat a uiivat ho vyiucné prostFednictvim uiivatelského L’iétu
zFizovaného uiivateli poskytovatelem, a to na zékladé uiivatelského jména a hesla uiivatele (déle jen
,,uiivatelskv L’Iéet”).

Poskytovatel se zavazuje zfidit uiivateli uiivatelsky Licet nejpozdéji k prvnimu dni prvniho obdobi, av§ak
nikoli dFive, nei mu byla uhrazena v plné W§i odména za prvni obdobi.
Rozsah licence specifikuje PFiIoha, pfiéemi daléi podml’nky uiivéni licence jsou upraveny ve VOP.

Platebni podminky
Za uiivéni Beck-online se uiivatel zavazuje platit poskytovateli odménu, jejii vy’lée se odviji od rozsahu
licence uvedeného v PFiIoze (déle jen ,,odména”).
Fakturu na jednotlivé obdobije poskytovatel oprévnén vystavit nedive dva mésice pied zaéétkem daného
obdobi. Elektronické faktura bude zasiléna na emailz—D pFipadné zméné emailové adresy
je uiivatel povinen poskytovatele bezodkladné pisemnou formou informovat.
Faktura je splatné do 30 dnfi od jejiho doruéem’ uiivateli. PFi prodleni s L’Jhradou faktury je poskytovatel
oprévnén pFI’stup k Beck-online pieruéit a2 do vyrovnéni pohledévky. Pozastavenim pfistupu do Beck-online
v§ak nezaniké pra’vo Poskytovatele na 0hradu Odmény i za dobu, béhem které nebyla tato sluiba
poskytovéna.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.
4.2.

5.
5.1.

5.1.

5.2.

7.2.

Datum uskuteénénl’ zdanitelného plném’je vidy den vystavenl’ faktury.

PFipadne-li termin splatnosti na sobotu, nedéli, den pracovnl'ho volna a den pracovniho klidu ve smyslu
platm’lch a déinnVch prévm’ch pfedpisfi Ceské republiky nebo na 31. 12. nebo den, ktery'l nem’ pracovnim
dnem podle zékona (”2. 370/2017 Sb., 0 platebnim styku, ve znénl' pozdéjéich pfedpisfi, posouvé se termin
splatnosti na nejbliiél' nésledujl’ci pracovnl’ den. Kvyrovnéni zévazku Uiivatele dojde odepsénl’m ééstky
2 (Kim Uiivatele.
Faktura musi splnovat véechny néleiitosti dafiového dokladu ve smyslu platny’lch prévm’ch pfedpisfi CR,
zejména zékona 65. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl’ pozdéjél’ch pfedpisfi, a musi obsahovat
ve vztahu k plnéni pFedmétu Smlouvy vécné sprévné ddaje. Objednatel mé po obdrieni Faktury deset (10)
dni na posouzeni toho, zda je bezchybné vystavena a na jeji vrécem’, pokud nenl'. Vrécenim chybné
vystavené Faktury se doba splatnosti pferuéuje a po dodénl’ opravené Faktury zaél'né béiet doba splatnosti
nova.

Odména bude hrazena pfimo na bankovni déet Poskytovatele vedeny'l u banky v Ceské republice a
specifikovany'l v této Smlouvé, nebude-Ii na Faktuf’e uveden bankovni déet jiny’l.

Pokud v souladu se zékonem (‘3. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, Poskytovatel bude
rozhodnutim spra’vce dané uréen jako nespolehlivy'l plétce, nebo bude vyiadovat dhradu za zdanitelné
plnénl' poskytnuté dle této Smlouvy na bankovni déet, ktery'l nenI’ sprévcem dané zveFejnén zpflsobem
umoinujl'cim délkovy'l pfistup, nebo bankovni uéet vedeny’r poskytovatelem platebnich sluieb mimo dzemi
CR, je Uiivatel oprévnén uhradit na bankovni déet Poskytovatele pouze Odménu 2a poskytnuté zdanitelné
plnénl' bez dané z pfidané hodnoty (da'le jen ,,DPH”). DPH, je—li détované a je-li dle Smlouvy souééstl’ dhrady
ze strany Uiivatele, je Uiivatel opra’vnén uhradit pFI'mo na déet pf‘isluéného sprévce dané. V takovém
pFI’padé se ééstka ve vy'léi DPH nepovaiuje za neuhrazeny’l zévazek vfiéi Poskytovateli, Poskytovatel tak nenI’
oprévnén poiadovat doplatek DPH ani uplatfiovat jakékoliv smluvnl' sankce, droky z prodlenl’ (“:i smluvni
pokuty. O tomto postupu je Uiivatel povinen Poskytovatele informovat, a to nejpozdéji k datu dhrady
Odmény.

Doba trvéni smlouvy
Tatosmlouva nabY/vé platnosti a fléinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi stranami.
Smlouva se uzaviré na dobu uréitou, a to do 30. 04. 2023. Licence je uiivateli udélena na dobu trvénl’ této
smlouvy.

§koleni
Poskytovatel pofédé Ekolenl’ na uil'véni Beck-online vVluéné prostFednictVI’m sch vy§kolenVch lektorfl (déle
jen ,,Ekoleni”).

1. Uéast na §koleni je zpoplatnéna. Cena a aktuélni terminy jsou zveFejnény na strénce
www.beck—on|ine.cz.

V pFI’padé zéjmu uiivatele lze se zéstupcem poskytovatele dohodnout individuélné §koleni mimo veFejné
terminy.

Odpovéd nost poskytovatele za §kodu
. Smluvnl' strany sjednévajl’, ie poskytovatel uiivateli odpovidé pouze za takovou majetkovou djmu (§kodu),

které vznikne zavinénym poru§enim této smlouvy ze strany poskytovatele. Wée néhrady ékodyje omezena
na ééstku rovnajl'ci se odméné poskytovatele ztéto smlouvy za pFedplatné obdobi (jak je vymezeno
v PFI’loze), ve kterém doélo k poru§eni smlouvy. Smluvm’ strany sjednévaji, 2e jakékoli néroky vzniklé v
pfipadé, ie by Beck-online neodpovidal sjednaa vlastnostem, budou povaiovény vy’lluéné za nérok na
na’hradu §kody.

Zévéreéné ustanoveni
. Tato smlouva je uzavfena pl’semné ve dvou (2) vyhotovem’ch, z nichi poskytovatel a uiivatel obdril’ kaidy’l

po jednom (1).

Nevykonénl’ kteréhokoliv préva dle této smlouvy nelze vyklédat jako vzdénl’ se takovéhoto préva.
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7.3. Préva a povinnosti vypvajl’ci z této smlouvy pfechézejl' na prévnl’ néstupce smluvnl'ch stran.

7.4. Tuto smlouvu je moiné zménit nebo doplnit pouze uzavFem’m él’slovam’lch pl’semnVch dodatkfi.

7.5. Uiivatel upozorfiuje Poskytovatele a Poskytovatel bere na védomi, ie Uiivatel je osobou naplfiujl’ci
podml’nky § 2 odst. 1 pism. n) zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnl’ch podminkéch uéinnosti nékteeh smluv,
uveFejfiovénI’ téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv) a ie tato smlouva bude uveFejnéna
v registru smluv. Smluvni strany proh|a§uji, ie odména dle éésti B pfi’lohy této Smlouvy tvoh’ obchodm’
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky’t za’konik, a zavazuji se zaji§t’ovat jeho utajeni a
odpovidajicim zpfisobem jej chrénit.

27 - -
V Praze dne g4”? V Praze dne .../...... 03 2013

Nakladatelstvi C.H.Beck, s.r.o.
Ing. JiFI' Holna, jednatel

i‘iakladatelstvi C. H. Beck. 5. r. o.

Jungmannoua 7503‘34. 110 00 Praha 1

IC: 241 46973. 01C: (1224146978
Lawlwn «.I|I:';,~ 1M» ., w
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Pfil’LOHA: Rozsah licence

A. Specifikace obsahu a poétu licenci
ProstFednictVI’m uiivatelského uétu bude uiivatel oprévnén pFistupovat a uil’vat vy’lluéné nésledujl’ci
databéze (moduly) Beck-online v uvedeném poétu paralelnich licenCI':

Modul PoEet paralelnich Iicenci
Beck-online PRO
Dafiové pra’vo
Dokumenty EU
Du§evni vlastnictVI'
Finanéni pra’vo
Justiéni a procesni pra’vo
Obéanské prévo
Obchodni korporace
Pracovm’ a socia’lnl’ prévo
Soutéinl' prévo
Spra’vni a dstavni prévo
Sprévnl’ prévo - obce a kraje
Sprévm’ prévo - stavebni pra’vo
Sprévnl’ prévo - zvlé§tni pfedpisy
Trestm’ prévo h

h
h

h
h

h
h

h
h

h
h

h
-
h

h
h

Poéet paralelnich Iicenci udévé maximélni poéet osob, které mohou modul vyuil’vat souéasné.

Uil'yajici osoby jsou souéésti spoleénosti uiivatele viz bod 3.2. VOP.

B. PFedplatné obdobl’ a odména
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