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SMLOUVA O POSKYTNUTI PRAVA

NA VYUZIVANI APLIKACI

č. 20101084

uzavřená podle ustanovení § 46 z: násl., zákona ř. 121/2000 Sb, O právu autorském, O právech

souvisejících S právem autorským a O 7měně
některých zákonů. v platném znění (dále jen

„autorský zákon“)

1 SMLIJVNÍ STRANY

1.1. UŽIVATEL

Orgamzace. MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Adresa: Zelný
trh 6 602 00 Brno 2

Jejlmž jménem jedná:

IČ 00094862

Fivdělené Číslo zákazníka:

v této Smlouvě(dále jen „Uživate|“)

1.2. POSKYTOVATEL

Organizace Vema, e s.

Adresa: Okružní 638 00 Brno871/33,

Jejímž jménem jedná: lng. Michal Máčel, CSc.„ MBA předseda představenstva

lČ 26226511

Spisová značka' Krajský soud V Brně, spis :1 3415

(dále V této Smlouvě jen „Poskytovatel“,

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto Smlouvu O poskytnutí

práva na využívání aplikací:

PŘEDMĚT SMLOUVY

21 Předmětem této Smlouvy je poskytnutí práva na využívání programového vybavení

Poskytovatele pro zpracování mzdové agendy (dále jen „aplikace“) Uživatele za úplatu

V rozsahu specifikovane'm v Příln7e č 1 k této Smlouvě

22 Poskytovatel se dále k aplikacím zavazuje provádět aktualizace Aktualizace budou

prováděny V návaznosti na změny nabytí účinnosti celostátně platných předpisů,

případně V termínech dohodnutých S Uživatelem.

23 Aktuální Verze aplikací jsou Uživatel; k dispozici na webových stránkách Poskytovatele,

ÍZVV zákaznickěm webu, na adrese https://zakazník.vema.cz Uživatel je oprávněn tyto

užívat po celou dobu trvání platnosti této smlouvy.

2.4. Předmětem teto Smlouvy není Činnost Poskytovatele vedoucí ke změně informačního

systému při významně technologické změně nebo změně systému v souvislosti s

dalších informačního další činnost obdobnéhoimplementací aplikací systému jakož

charakteru, nedohodnou-li se smluvní strany jinak
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2.5. Tato činnost, jež není předmětem této Smlouvy, bude Poskytovatelem nabídnuta Uživateli

spolu s uvedením cen podle jednotlivých položek činností tak, aby Uživatel mohl včas na

tyto změny reagovat a potřebné činnosti u Poskytovatele objednat.

3 CENl A

3.1. V dále uvedených částkách není zahrnuta daň z přidané hodnoty (DPH). Poskytovatel

připočte k níže uvedeným cenám DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

3.2. Cena předmětu smlouvy uvedeného v bodu 2.1 této smlouvy se stanoví dohodou

smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,

ve znění pozdějších předpisů, na

61.320, - Kč

(slovy: šedesát jeden tisíc tři sta dvacet korun českých).

3.3. Cena předmětu smlouvy uvedeného v bodu 2.2 této smlouvy se stanoví dohodou

smluvních stran v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,

ve znění pozdějších předpisů, na

17.169, - Kč

(slovy: sedmnáct tisíc jedno sto šedesát devět korun českých)

za každý rok využívání aplikací Uživatelem.

3.4. Poskytovatel je oprávněn pro každý další kalendářní rok upravit shora stanovenou výši

ceny dle bodu 3.3 této smlouvy o míru nárůstu spotřebitelských cen za služby tak, jak

budou pro konkrétní období statisticky zjišťovány a oficiálně zveřejňovány Českým

statistickým úřadem.

3.5. V případě rozšíření rozsahu využívání aplikací uhradí Uživatel částku, která odpovídá

rozdílu cen aplikací po změně a před změnou rozsahu. V odpovídajícím poměru se upraví

poplatek uvedený v bodu 3.3 této smlouvy. Ceny aplikací jsou stanovovány na základě

aktuálního ceníku produktů Poskytovatele.

4 FAKTURAČNí A PLATEBNí PODMíNKY

4.1 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu Smlouvy uvedená v bodu 3.1 této

smlouvy bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), kterou Poskytovatel

vystaví. Právo fakturovat Poskytovateli vzniká po podpisu předávacího protokolu o

předání díla pověřenými pracovníky Poskytovatele a Uživatele.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu smlouvy uvedená v bodu 3.3 této

smlouvy bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), kterou Poskytovatel

vystaví vždy v měsíci říjnu každého roku po dobu využívání aplikací Uživatelem, poprvé

v roce 2011.

4.3 Uživatel uhradí peněžité závazky vyplývající z této Smlouvy ve lhůtě splatnosti uvedené

na faktuře a na účet Poskytovatele uvedený na faktuře.
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4.4 Uživatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků, nebo má jiné závady v obsahu podle této

Smlouvy. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Poskytovatel je v tomto

případě povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží

znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.5 V případě prodlení Uživatele s úhradou poplatku dle této Smlouvy je Uživatel povinen

uhradit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den

prodlení.

4.6 Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od vyčíslení a doručení druhé smluvení straně

na základě faktury vystavené dotčenou smluvní stranou, nedohodnou-Ii se smluvní strany

písemně jinak.

5 ZVLÁŠTNí UJEDNÁNí, ZÁRUKY

5.1. Poskytovatel je oprávněn v případě závažného porušení Smlouvy ze strany Uživatele,

zejména pak jestliže je v prodlení se zaplacením ceny delším než 30 dnů, nebo v případě

poškození autorských práv Poskytovatele odstoupit od této Smlouvy.

5.2. Uživatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou tak, jak je uvedeno v příslušných ustanoveních Obchodního

zákoníku, nebo požadovat příslušnou úhradu škody v případě déle trvající nefunkčnosti

aplikací mající za následek vznik takové škody.

5.3. Na funkčnost dodaných aplikací poskytuje Poskytovatel po celou dobu využívání záruku.

Tato záruka zahrnuje závazek Poskytovatele, že dodané aplikace:

• nemají právní vady,

• jsou schopny rutinního provozu v běžné provozní činnosti Uživatele na datech

Uživatele,

• budou pracovat podle předané referenční dokumentace, která je v elektronické

podobě součástí dodaných aplikací,

• poskytnou výstupy nebo podklady pro výstupy, které budou v souladu s příslušnými

legislativními předpisy ke dni předání aplikací a během záruční doby.

5.4. Záruka je poskytována a dále prodlužována na základě ceny za aktualizace aplikací dle

bodu 3.3 této Smlouvy uhrazeného Uživatelem.

5.5. Uživatel se zavazuje, že během využívání aplikací Vema bude

• používat aplikace Vema způsobem uvedeným v uživatelské dokumentaci,

• používat verze aplikací Vema platné pro zpracovávané období,

• postupovat při využívání aplikací v souladu s obchodními a provozními podmínkami

Poskytovatele, které jsou v aktuálním znění na adrese www.vema.cz v nabídce O

společnosti.

5.6 Právo na používání aplikací (licenci) nemůže Uživatel převést na třetí osobu nebo třetí

osobě poskytnout tuto licenci bez písemného souhlasu Poskytovatele.

5.7 Uživatel tímto výslovně prohlašuje, že je seznámen s aplikacemi nabízenými

Poskytovatelem na základě této Smlouvy k užívání, a současně prohlašuje, že tyto

aplikace svou funkcionalitou vyhovují jeho potřebám.

\ 3



6 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNí

6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

jejího podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž

jeden obdrží Uživatel a jeden Poskytovatel.

6.2. Obě smluvní strany mají právo tuto Smlouvu písemně vypovědět. Délka výpovědní lhůty

činí 2 měsíce a počíná běžet 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení

výpovědi.

6.3. Veškeré změny nebo doplňky k této Smlouvě mohou být prováděny písemně, a to formou

číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsanýchzástupci obou smluvních stran.

6.4. Všechny nároky či úkony směřující ke změně nebo zániku této Smlouvy musí být učiněny

písemně a doručeny doporučeným dopisem, případně dopisem doručovaným kurýrní

službou, na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit

do sedmi dnů druhé smluvní straně změnu sídla nebo jiných kontaktních údajů uvedených

v záhlaví této Smlouvy.

6.5. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této Smlouvy a jakékoli

nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků

uloženého touto Smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno.

6.6. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo

ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této

Smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení

této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu

s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených

v takové části této Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

6.7. Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.

6.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

• Příloha Č. 1 - Seznam a rozsah poskytnutých aplikací.

6.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že se řádně seznámily s jejím obsahem, který

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoliv v tísni či za jinak nápadně

nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují vlastnoruční podpisy:

V Srně, dne
- 1 -10- 2010

V Srně, dne 29.09.2010

Uživatel Poskytovatel
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PŘílOHAA

č. 1 ke Smlouvě č. 2010/084

Seznam a rozsah poskytnutých aplikací v rámci této Smlouvy:

Organizace IČ Počet pracovníků

MORAVSKÉZEMSKÉ MUZEUM, Brno 00094862

Aplikace Vema budou u Uživatele provozovány ve víceuživatelské verzi v následujícím rozsahu:

Aplikace počet pracovníků - licencí

Mzdy - PAM

ELD

RNP

V Brně, dne 29.09.2010
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