ZUCRP001F9KM
ZUCRP001F9KM
Smlouva o licenci a servisním zabezpečení programů
uzavřená podle § 2358 a následujících a § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též NOZ)
Číslo smlouvy kupujícího
■j
Číslo smlouvy prodávajícího :		8- 12   '

Smluvní strany
1.	Objednatel:
název:	Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
právní forma:	příspěvková organizace zřízená podle zákona 258/2000 Sb. ve
znění pozdějších předpisů
sídlo:	Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený:	Ing. Pavel Bemáth, ředitel
ve věcech smluvních
oprávněn jednat:	Ing. Josef Staněk, vedoucí odd. MTZ
IC:	71009361
DIČ:	CZ7109361
bankovní spojení:	ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu:	41936411/0710
(dále též „objednatel" na straně jedné)
2.	Zhotovitel:
název:	Ing. Ludvík Holáň,
právní forma:	fyzická osoba samostatně výdělečně činná
sídlo:	Padochov 142, 664 91 Oslavany
oprávněný jednat:	Ing. Ludvík Holáú
IČ:	46918167
DIČ:	neplátce DPH
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále též „zhotovitel" na straně druhé)
uzavírají prostřednictvím svých zástupců, kteří jsou dle svého prohlášení způsobilí k právním úkonům tuto smlouvu:
Preambule
Zhotovitel ja autorem programového produktu „Očkování a sklad OL" a má kněmu neomezená práva.
I. Předmět smlouvy
 1.1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, v souladu s ustanovením § poskytnout objednateli neomezenou licenci k využívání programového produktu „Očkování a sklad OL" (dále též SW) na jeho pracovištích očkování a cestovní medicíny.
 1.2.	Objednatel se zavazuje neumožnit využívání programového produktu „Očkování a sklad OL" třetími osobami.
 1.3.	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za využívání licencí odměnu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
 1.4.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout služby „programátorského servisu" spočívající především v:
a.	provádění úprav vyplývajících z legislativních změn
b.	zabezpečení změn potřebných z důvodů technologie zpracování
c.	úpravy SW na základě požadavků objednatele nevyžadující zásadní změnu
d.	návrhy, rozvoj a implementace SW
1.5.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout služby „provozního servisu"
spočívající především v:
a.	konzultace a školení
b.	řešení provozních problémů po telefonu a intemetu a jejich analýza
c.	řešení vážných provozních problémů na pracovišti objednatele
d.	servisní údržba SW, kontrola funkčnosti a optimalizace provozu včetně vypracování
protokolu a zaslání odpovědné osobě objednatel
 1.6.	Smluvní strany předpokládají, že služby dle bodů 1.4. a 1.5. budou prováděny především s využitím elektronických komunikačních prostředků a vzdáleným přístupem. Zcela výjimečně a na základě dohody smluvních stran budou služby poskytovány v místě mimo sídlo zhotovitele.
 1.7.	Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonnými a podzákonnými normami, touto smlouvou, požadavky objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.
 1.8.	Předmětem této smlouvy není rozsáhlejší změna funkcí SW.
 1.9.	Objednatel se zavazuje dílo (dohodnuté služby) převzít a uhradit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
II. Dodací podmínky, termín a způsob plnění
II. 3.   Programátorský servis
a.	Programátorsý servis bude prováděn z rozhodnutí zhotovitele, nebo na vyžádání
oprávněného zástupce objednatele, kterým je Bc. Pavel Mašek, zástup Bc. Petr
Bošek,	tel        +420 477751221,        e-mail
b.	provádění podle I.4.a.; I.4.b.; nejpozději do 20 pracovních dnů od vzniku potřeby,
nebude-li k návrhu zhotovitele dohodnuto jinak
c.	provádění podle I.4.C ve lhůtě požadovené objednatelem, nejpozději však do 20
pracovních dnů od doručení požadavku, nebude-li k návrhu zhotovitele dohodnuto
jinak
d.	provádění podle 1.4. d. bude prováděno z rozhodnutí zhotovitele po předchozí
dohodě s odběratelem.
U.4.   Provozní servis
e.	Provozní servis bude prováděn z rozhodnutí zhotovitele, nebo na vyžádání
oprávněného zástupce objednatele, kterým je Bc. Pavel Mašek, zástup Bc. Petr
Bošek,	tel        +420 477751221,        e-mail
f.	Konzultace budou poskytovány průběžně s využitím elktronických komunikačních
prostředků v pracovní době zhotovitele, (to je v PO až PÁ 8:00 až 15:00)
g.	Skolení bude provedeno v termínech dohodnutých mezi smluvními stamami
h. Zahájení odstraňování vážných provozních problémů bude provedeno v průběhu dvou pracovních dnů od jejich nahlášení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje nahlásit vadu (problém) bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem.
III Cena a platební podmínky
III. 1. Mezi smluvními stranami byla sjednána paušální měsíční úhrada dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 000,- Kč/měsíc, (slovy Třitisíce korun českých),
Paušální platba zahrnuje podíl licenčních poplatků, cenu za programátorský servis a cenu za provozní servis v rozsahu:
a.	cena za licenci v plném rozsahu objednatelem používaných licencí
b.	cena za programátorský servis v rozsahu 1 hodiny práce programátora či konzultanta
c.	cena za provozní servis v rozsahu 1 hodiny práce programátora či konzultanta
d.	čerpání hodin dle bodů III.l.b. a HI.l.c. je objednatel oprávněn čerpat kumulativně i
v průběhu dvou měsíců následujících po běžném měsíci. Úhrada za nevyčerpané
hodiny i v prodloužené lhůtě propadá ve prospěch zhotovitele.
III.2. Nad rámec paušální úhrady byla sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů úhrada za práce programátorského a provozního servisu ve výši 1 200,- Kč/hodinu práce programátora či konzultanta. Rozsah práce musí být k návrhu zhotovitele odsouhlasen objednatelem.
IH.3. Bude-li objednatelem vyžádána konzultace nebo jiná činnost v dohodnutém místě (mimo sídlo zhotovitele), je tento oprávněn účtovat jako cestovní náhradu úhradu jízdného ve výši použitelného prostředku veřejné hromadné dopravy (vlak, autobus MHD) a úhradu stravného podle délky výkonu práce pro zhotovitele v dohodnutém místě ve výši horní hranice uvedené v § 176 odstavec 1 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů.
in.4. Paušální úhrada je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně veškerých souvisejících nákladů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, kterých je třeba k provedení díla, předání a převzetí předmětu plnění, zejména, nikoliv však pouze, nákladů na vytvoření díla , dopravu, , náklady na výkony, služby a média potřebné k plnění předmětu smlouvy, apod. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění.
III.5. Veškeré ceny jsou uvedeny v paritě bez DPH. Stane-li se zhotovitel pláčem DPH, bude orávněn k ceně pripčíst daň ve výši stanoveném zákonem číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
m.6. Smluvní strany se dohodly, že úhrada stanovená v odstavcích 1, 2, 3 tohoto článku bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem k poslednímu dni měsíce, v němž byly služby provedeny. Faktura musí být doručena nejpozději do 10 dnů po skončení měsíce plnění a musí mít náležitosti daňového dokladu.
III.7. Faktura musí být doručena na elektronickou adresu objednatele - faktury:?/ zitusti cz v elektronické podobě, nebo výjimečně zaslána v listiné podobě na adresu sídla objednatele - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15,403 71 Ústí nad Labem.
IH.8. Splatnost faktury je dohodnuta ve lhůtě 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli, a to bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený we faktuře souhlasně s účtem
uvedeným v záhlaví této smlouvy. Splatností se rozumí odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
ITI.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny nezbytné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k doplnění či přepracování. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout domčením opraveného daňového dokladu objednateli.
IV. Zajištění závazku
IV. 1. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním podle článku II. této smlouvy bez zavinění druhé strany nebo vyšší moci, smluvní strany dohodly povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu podle § 2048 NOZ ve výši 1 000 Kč (slovy Jedentisíc korun českých), a to za každý i jen započatý den prodlení s plněním podle článku II. této smlouvy. V souladu s ustanovením §3 nař. Vlády ČR č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů je dohodnuta částka nákladů spojených s vymáháním každé splatné pohledávky ve výši 1 200 Kč (slovy Jedentisícdvěstě korun českých).
IV.2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou podle článku HI.9. této smlouvy v dohodnutém čase vzniká zhotoviteli právo vyúčtovat úrok z prodlení v zákonem stanovené výši (§2 nař. vlády ČR č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů), to je roční výše řepo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí v němž došlo k prodlení zvýšená o osm procentních bodů.
IV.	3.  Smluvní pokuty či úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 15 dnů ode dne podání výzvy
k jejímu zaplacení k poštovní přepravě ve formě doporučeného dopisu adresovaného na adresu zavázané strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. V této výzvě nechť je určen způsob platby. Písemnou výzvu k zaplacení výše uvedené smluvní pokuty může oprávněná strana zaslat straně zavázané ihned poté, co se oprávněná strana o porušení povinnosti zavázané strany vyplývající z této smlouvy dozví. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.
V. Trvání a ukončení smluvního vztahu
V.	1.   Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
V.2.   Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
V.3.   Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou
V.4. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména
a.	prodlení zhotovitele s plněním podle článku I. této smlouvy o více než 15 dní;
b.	jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně
ukáže nepravdivým;
c.	nemožnost odstranění vady díla;
d.	v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako
nepravdivé.
e.	v případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury po dobu delší nežli 15 dnů
po splatnosti
V.5.   Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán
důvod odstoupeni, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy
neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o
odstoupení druhé smluvní straně. V.6.   Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o
způsobu řešení sporů a volbě práva. V.7.   Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoli ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy výpověď
jedné ze stran byla doručena straně druhé.
VI. Ustanovení společná a závěrečná
VI. 1. Tato smlouva, jakož i právní vztahy z této smlouvy vzniklé nebo v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími zákony a jinými právními předpisy, jejichž ustanovení se vztahují k této smlouvě.
VI.2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
VI.3. Veškeré změny této smlouvy je možné činit pouze v písemné formě, a to na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
VI.4. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy. Pokud by se výjimečně nepodařilo nedostatky smírnou cestou, dohodly se smluvní strany, že pro řešení sporu je příslušný soud podle sídla společnosti objednatele.
VI.5.   Smluvní strany se zavazují vzájemně poskytovat součinnosti při plnění této smlouvy
VI.6. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost domčena byla.
VI.7. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu smlouvy, jak je definován výše, a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran o tomto předmětu smlouvy, a to učiněných ústně nebo v písemné formě.
VI.8. Účastníci shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, že si tuto smlouvu přečetli, jejímu obsahu porozuměli a tato byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
VI.9. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona 340/2015 Sb., to je zveřejnění metadat ke smlouvě a elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu; zveřejnění provede objednatel.
VI. 10.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a dnem zveřejnění, nebo dnem 1.1.2017 a to tím dnem, který' nastane později.
VI. 11. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
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