
LICENČNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

ESE1 software spol. s r. o.
Sídlo : Classic 7 Business Park,jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
Zastoupená : jurajem Ferencem, ředitelem na základě plné moci
lČ: 26467593
DIČ: CZ26467593

Bank.spoj.: Komerčnibanka, a.s.
Číslo účtu: 51-24513502 87/0100

Zapsána v obchodním rejstřík(j, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 84196
Kontaktniosoba:
E-mail/telefon:
Datová schtánka: 4jk4j5x
(dále jen ,,Poskytovatel")

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
zastoupená: plk. ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
lČ: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bank.spoj.: ČNB Brno
Číslo účtu: 17038881/0710
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
Datová schránka:
(dále jen ,,Nabyvatel")

uzavĹrajÍ následující licenční smlouvu :

l.

l. Poskytovatel je dceřiná společnost obchodní společnosti ESE1 s.r.o., Bratislava, která je
výrobcem (oprávněným vykonavatelem autorských majetkových práv) antivirového
softwarového systému ESE1 a jako takový je poskytovatel oprávněn poskytovat práva
k využivání tohoto antivirového systému třetín1 osobám. K poskytování práva třetím
osobám opravňuje poskytovatele smlouva s oprávněným vykonavatelem majetkových
autorských práv - výše zmíněnou mateřskou společnosti.

2. Předmětem této smlouvy je posk','tnutípráva k uživániantivirového systému ESE1 Secure
Office pro 260 klientů a FSET Mobile Security pro Bussiness pro 85 klientů {dále jen
antivirový systém ESEJ) nabyvateli, k užívánÍ aktualizace virové báze a programových
komponent antivirového systému ISET a dále poskytnutitechnické podpory po dobu 2 let
od Účinnosti této smlouvy.



Il.

1. Nabyvatel je oprávněn předmět smlouvy užívat na takovém počtu počítačů, který je
specifikován v Článku l, odst. 2.

2. K uHváni předmětu smlouvy je oprávněn pouze nabyvatel. Nabyvatel není oprávněn
převést nebo přenechat právo na 1jžÍváni předmětu smlouvy třetím osobám.

3. Aktualizace virové báze budou uskutečňovány prostřednictvím umožněni internetového
přístupu nabyvatele do databáze poskytovatele po 24 hodin denně, 365 dniv roce,ve které
bude poskytovatel provádět veškeré aktudizace a nabyvatel bude tyto aktualizace
oprávněn automaticky stahovat na své vlastni PC.

Ill.

]. Za poskytnuti práva k UŽíváni antivirového systému ESE1 dle Článku l, odst. 2 spolu s
dodávanými aktualizacemi po dobu 2 let dle této smlouvy zaplatí nabyvatel poskytovateli
částku 87 105 KČ bez DPH (osmdesát sedm tisíc sto pět korun českých). k uvedené částce
bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních přepisŮ. Cenová kalkulace je
uvedena v příloze této smlouvy.

2. Na uvedenou částku '.'ystavi poskytovatel nabyvateli ihned po podpisu této smlouvy
fakturu se splatnosti14 dnů. Fakturu lze zaslat e-mailem na : fakturace@hzsol.cz.

3. V případě, že nabyvatel ve lhůtě splatnosti nezaplatí poskytovateli úhradu za uživáni
antivirového systému stanovenou v článku |||. bod 1, je poskytovatel oprávněn znemožnit
aktualizaci antivirového systému ESET.

lV.

Antivirový systém ESET je nabyvatel podle této smlouvy oprávněn užívat po dobu 2 let, a
to počínaje dnem zpřjstupněnÍ předmětu smlouvy k uživánI, a to za podmínky uhrazení
částky smluvené v článku Ill.

V,

i. Poskytovatel nepřebírá zodpovědnost za žádné škody způsobené kombinací vlivu
počítačových infiltrací, jiného software, hardware a použiti, případně nepoužiti, nebo
nemožnosti použit předmět srnlouvy - antivirový systém ESET. Poskytovatel nezodpovkjá
ani za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s uživánhn předmětu této licenční
smlouvy.

2. Způscb a metody Činrios1i ärdivirového systému ESET jso\j předmětem Obchodrúho
tajemstvi. Nabyvatel není oprávněn zejména používat metody zpětného inženýrství s cílem
urČit rnyŠlenky nebo principy, které jsou základern jakékoli části prograrnu.



VI.

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Uveřejnění zajisti nabyvatel do 10 dnů od uzavřeni smlouvy.

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 ro2hodnuti místně a věcně příslušnému soudu podle českého práva a věc se
bude posuzovat podle právních předpisů platných v České republice.

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

3. Tato smlouva je nepřevoditelná na právní nástupce kterékoli ze smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.

5. Nedítnou součástítéto smlouvy je příloha č. 1 - specifikace a podrobný rozpis ceny.

Praha //'t. G , bmq °'°"°" o 1, 07. 2019

Za ESET software spol. s r. o. Za ČR - HZS Olomouckého kraje

juraj F
ředitel



Ĺi\,ioY S.,FER TECHNOLOGY

Cenová nabídka pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Nabídka č.: NAV10296/2019
Ze dne: 15. 5. 2019
Platnost do: 14. 6. 2019
Zpracoval:

Řešení Počet Cena koncová
Sleva Cena s DPH

Rozšíření ESET Secure Office, 2 roky 260
Sleva pro nevládni neziskové organizace - 50 %

Nová licence, ESET Mobile Security pro Business, 2 roky 85
Sleva pro nevládni neziskové organizace - 50 %

Celkem bez DPH: 87 105,00 CZK
Celkem s DPH: 105 397,05 CZK

ESET software spoL s r.o. si Vyhrazuje právo na budouci 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, 1 70 00 Praha 7
Telefon: 233 090 233, e-mail: obchod@eset.cz


