
Licenční smlouva autorská na software „AUTOPLAN“

uzavřená dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Smluvní strany:

1. KROB software s.r.o.,
IČ: 26857162, DIČ: CZ26857162

Sídlem: Technologická 372/2, 708 00 Ostrava,
Zastoupena: Mgr. Tomáš Krob - jednatel společnosti
Společnost byla zapsána dne 21.3.2005 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,
vložka 40629

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Město Veselí nad Moravou
IČ: 00285455 , DIČ: CZ00285455

Sídlem: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupena: JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., starostou

(dále jen „nabyvatel“)

uzavírají Licenční smlouvu autorského díla - software AUTOPLAN, v níže uvedeném znění:

I. Preambule

Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy vykonává veškerá majetková práva k počítačovému programu -
software AUTOPLAN (dále jen SW). Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněn nabyvateli poskytnout licenci k užití
tohoto SW.

II. Předmět smlouvy

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy se zavazuje poskytnout
nabyvateli úplatnou, nevýhradní a místně neomezenou licenci k užívání, za podmínek dále stanovených v této smlouvě,
ekonomického SW pro pracovní cesty „AUTOPLAN“, a to v rozsahu:

základní licence AUTOPLAN Kniha jízd pro 14 vozidel
(vč. importu z GPS zařízení) + modul pro schvalování cest webovou aplikací

9 313 Kč

základní licence AUTOPLAN Cestovní příkazy pro 140 zaměstnanců
tuzemské i zahraniční pracovní cesty

10 200 Kč

síťová licence pro použití na 100 klientských počítačích
se současným přístupech z max. 10 počítačů

10 375 Kč

standardní sleva při objednávce nad 10 000,- Kč - 1 000 Kč

CELKEM (bez DPH) 28 888 Kě



III. Související služby

Poskytovatel se zavazuje poskytovat nabyvateli následující bezplatné služby:
- telefonická a e-mailová podpora ohledně obsluhy a provozu SW (v pracovní dny mezi 9-15 hod., příp. dle domluvy)

Poskytovatel se zavazuje nabyvateli poskytovat následující služby za úplatu spojené s užíváním SW, a to:
- roční upgrade AUTOPLAN za cenu 5 978,- Kč bez DPH (20% ceny aktuální licence)
- navýšení rozsahu licence aplikace AUTOPLAN (doplatek rozdílu ceny pro vyšší rozsah licence)

(Při navýšení rozsahu licence dojde k odpovídajícímu navýšení ročního poplatku za upgrade.)
- úpravy SW dle individuálních požadavků nabyvatele (cena dohodou)
- práci servisního technika v místě určeném nabyvatelem za cenu 500 Kč/hod. bez DPH
- individuální školení zaměstnanců nabyvatele za cenu 500 Kč/hod. bez DPH
- náklady na technické zabezpečení uvedených poskytnutých služeb - cestovní náklady ve výši 8 Kč/km bez DPH

IV. Předání SW

Předáním se rozumí zaslání licenčního kódu poskytovatelem podle přání nabyvatele buď e-mailem, písemně nebo sdělení
telefonicky, případně kombinací některých z uvedených komunikačních kanálů. Nabyvatel po obdržení licenčního kódu
provede instalaci a aktivaci SW dle bodu II. Smlouvy. Předběžný termín spuštění SW je od 1.6.2019.

V. Odměna a platební podmínky

Nabyvatel se zavazuje sjednanou odměnu uhradit na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného poskytovatelem po
předání SW podle čl. IV. této smlouvy. Splatnost faktury činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne vystavení na účet poskytovatele
uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.
V případě prodlení nabyvatele s úhradou faktur, je nabyvatel povinen uhradit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z
dlužné částky za každý den prodlení. Nabyvatel se zavazuje uhradit úrok z prodlení na základě faktury - dokladu vystaveného
poskytovatelem. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
Poskytovatel je plátcem DPH.

VI. Platnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, ode dne podpisu této smlouvy. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze
smluvních stran s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po
měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem
jejího podepsání oběma stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel na každý kalendářní rok vydává verzi SW, která splňuje a je aktualizovaná
dle aktuálně účinných právních předpisů, přičemž po dobu tohoto kalendářního roku, jsou vydávány aktualizace SW, které
reflektují případné změny právních předpisů během příslušného kalendářního roku tak, aby byl SW kdykoliv během tohoto
roku stále přizpůsoben a zohledňoval aktuálně účinné právní předpisy, přičemž nabyvateli budou tyto aktualizace v roce 2019
poskytovány bezplatně a v následujících kalendářních rocích mu pak budou tyto aktualizace zdarma poskytovány pouze
v případě, že si nabyvatel zakoupí upgrade SW na příslušný kalendářní rok za částku ve výši 20% ceny aktuální pro SW na
příslušný kalendářní rok.

VII. Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel může odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
a) pokud se nabyvatel stane neschopným uhradit sjednanou odměnu v plné výši
b) pokud nabyvatel používá SW k jiným, než dohodnutým účelům
c) pokud nabyvatel zanikne bez právního nástupce

V případě nedodržení závazků poskytovatele vůči nabyvateli vyplývajících z této smlouvy je nabyvatel oprávněn od smlouvy
odstoupit.

Odstoupení od smlouvy dle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém
bylo doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.



VIII. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany se zavazují jednat v souladu s Licenční smlouvou (EULA) a Všeobecnými obchodními podmínkami
poskytovatele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy. V případě rozporu mezi ujednáním této smlouvy, Licenční
smlouvy (EULA) a Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele platí ujednání obsažená v této smlouvě.

Podpisem této smlouvy souhlasí poskytovatel se zveřejněním smlouvy ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Zveřejnění podle zákona o registru smluv se zavazuje provést nabyvatel.

Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Dodatky a změny
budou k této smlouvě prováděny pouze písemnou formou. Obě smluvní strany si smlouvu řádně přečetli, sjejím
obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz svého zájmu, opravdu a vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek
či v tísni, připojují své podpisy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 14. schůzi RMV dne 29.04.2019 usnesením č. 11/14/RMV/2019.

Ostrava /ý Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta

Mgr. Tomáš Krob
jednatel společnosti

KROB software s.r.o Město Veselí nad Moravou

MřSoíSí s.r.©<
Technologická 372/2

708 00 Ostrava-Pustkowc spea_______

www.krabsoftwaie.a (sojft jwajje)

te!59693Ď185 1026857162 DIČ.-CZ26857162


