
Dodatek č. 7 к Licenční smlouvě к řídícímu systému OctoPOS, systému CARD MANAGMENT a smlouvě o dodávce HW na ČS

Dodatek č. 7 u '<d81

к Licenční smlouvě к řídícímu systému OctoPOS, systému CARD 
MANAGMENT a smlouvě o dodávce HW na ČS

ev.č. ČEPRO: 17684/7

ev.č. Dodavatele:

Dodavatel:
sídlo:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
Sp. zn.: 
zastoupená:

ČI. 1. Smluvní strany

Your System spol. s r.o.
Praha 4 - Chodov, Turkova 2319/5b,PSČ 149 00
00174939
CZ00174939
381610004/2700
В 22191 vedená u Městského soudu v Praze 
Ing. Petr Fiala, jednatel

na straně jedné jako „Dodavatel11 

a

Odběratel: 
se sídlem: 
IČO:
DIČ: 
č. účtu: 
Sp.zn. 
zastoupená:

ČEPRO a.s.
Praha 7, Dělnická. 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
60193531
CZ60193531
11902931/0100
В 2341 vedená Městským soudem v Praze 
Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva 
Ing. Martin Vojtíšek, člen představenstva

na straně druhé jako „Odběratel".

Dodavatel a Odběratel jsou společně nazýváni též „smluvní strany".

2. Úvodní ustanovení
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 01. 2007 Licenční smlouvu к řídícímu systému OctoPOS 

systému CARD MANAGMENT a smlouvu o dodávce HW na ČS ev .č. Odběratele 17684/2007 
ev. č. Dodavatele: S-EWID-000002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.4.2007 ev .č. Odběratele 
18620/2007 ev. č. Dodavatele: S-EWID-D01002, Dodatku č.2. ze dne 30.10.2007 ev .č. 
Odběratele 19622/2007 ev. č. Dodavatele: S-EWID-000003 , Dodatku č. 3 ze dne 26.10.2009 
ev.č. 25365/2009, Dodatku č. 4 ze dne 30.09.2011 ev. č. Odběratele 31572/2011, Dodatku č. 5 
ze dne 24.4.2017 ev.č. Odběratele 17684/5 a Dodatku č. 6 ze dne 16.1.2019 ev.č. Odběratele 
17684/6 (dále jen „ Licenční smlouva"). Předmětem Licenční smlouvy je závazek Dodavatele 
dodat Odběrateli SW ŘS ČS Octopos, dodat na ČS, na které je systém implementován 
odpovídající HW a na jeho HW a jeho Oracle RBDMS dodat a naistalovat centrální aplikaci ŘS 
ČS a Card Managment.

2.2. Smluvní strany hodlají upravit dobu používání HW.

3. Předmět dodatku
3.1. Předmětem dodatku je úprava práv a povinností smluvních stran dotýkající se datům v SW a 

změna doby používání HW Dodavatele Odběratelem.

4. Doba užívání HW
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4.1. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly prodloužit smluvní podmínky vztahující se na užívání 
HW Odběratelem do 30.9.2020 (Dále také jen „Doba užívání HW“), s tím, že Dodavatel se 
zavazuje udržovat systém plně funkční, a to v souladu s SLA v rámci Licenční smlouvy a 
Smlouvy o údržbě. Dodavatel se zavazuje zajistit plnění svých povinností tak, aby byla i nadále 
zachována funkčnost ŘS ČS až do 30.9.2020. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že veškerý 
HW (dodaný Dodavatelem dle Smlouvy od uzavření od konce roku 2018 a do 30.9.2020) zůstane 
nadále ve vlastnictví Dodavatele s tím, že Odběratel je oprávněn tento veškerý HW užívat pro 
svou činnost v souladu se Licenční smlouvou a na jejím základě. Po dobu užívání HW na základě 
a dle Licenční smlouvy jsou smluvní strany povinny dodržovat rovněž podmínky sjednané ve 
Smlouvě o údržbě.

4.2. Odběratel je oprávněn užívat HW ve vlastnictví Dodavatele instalovaný na ČS po celou Dobu 
užívání HW. Při skončení Doby užívání HW Dodavatele Odběratelem uplynutím doby není 
Odběratel povinen к odkupu HW a Dodavatel zmocňuje Odběratele к užívání a případné 
ekologické likvidaci HW bez nároku Dodavatele na další odměnu, neboť tato úplata je zahrnuta 
v úplatě za služby spočívající v užívání HW Dodavatele na základě a dle Licenční smlouvy za 
sjednanou Dobu užívání HW Dodavatele Odběratelem. V rámci užívání HW podle předchozí věty 
je Odběratel oprávněn provádět opravy, úpravy či jiné zásahy do HW (dále také jen „Zásahy"), 
případně takovou činností pověřit třetí osobu. Jakékoliv díly užité v rámci Zásahů, jsou-li 
demontovatelné, jsou ve vlastnictví Odběratele. Požádá-li Odběratel o odkup HW, stanoví 
Dodavatel kupní cenu na základě účetní zůstatkové hodnoty HW ke dni skončení Doby užívání 
HW.

4.3. Ustanovení odst. 4.2 poslední věta dodatku č. 7 se neuplatní na HW instalovaný na ČS 
Odběratele od 1.10.2019 do 30.9.2020, který Odběratel, požádá-li o to, odkoupí od Dodavatele, 
za kupní cenu sníženou o odpis dotčeného HW za dobu od jeho instalace do doby ukončení 
Doby užívání a odpovídající ceně za služby Dodavatele na základě a dle Licenční smlouvy za 
sjednanou Dobu užívání HW Dodavatele Odběratelem.

4.4. Dojde-li к předčasnému ukončení Licenční smlouvy, před uplynutím Doby užívání HW (tj. před 
30.09.2020), je Odběratel povinen od Dodavatele HW instalovaný na ČS Odběratele od 
1.10.2019 do 30.09. 2020 odkoupit za kupní cenu sníženou o odpis dotčeného HW za dobu od 
jeho instalace do doby ukončení Licenční smlouvy. Ve zbylém rozsahu se na HW uplatní 
ustanovení od. 4.2 tohoto dodatku č. 7.

4.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že cena za službu spočívající 
v užívání HW Dodavatele od 1.10.2019 do 30.09.2020 činí 790,- Kč bez DPH měsíčně 
za 1 ČS/sestavu na které je provozován systém OCTOPOS. Výše skutečné úplaty bude 
vypočtena vždy dle skutečného počtu ČS, na kterém je provozován systém OCTOPOS.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Termíny uvedené a použité v tomto dodatku mají stejný význam, jako v Licenční smlouvě 
nestanoví-li výslovně tento dodatek něco jiného.

5.2. Ostatní ustanovení Licenční smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají 
nezměněna.

5.3. Na uveřejnění dodatku к Licenční smlouvě podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv") se plně uplatní ujednání upravující uveřejnění Smlouvy. 
V případě, že Dodavatel požaduje anonymizovat v dodatku údaje, které naplňují výjimku z 
povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje tyto údaje
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písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem tohoto dodatku včetně 
odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace. V opačném případě Dodavatel podpisem tohoto 
dodatku souhlasí s uveřejněním dodatku v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle 
názoru Odběratele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru 
smluv.

5.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li obecně závazný 
právní předpis něco jiného. Za den uzavření se považuje den, který je uveden u podpisů 
zástupců smluvních stran. Jsou-li uvedeny rozdílné dny, pak je dnem uzavření tohoto dodatku 
den pozdější.

5.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Odběratel obdrží tři (3) výtisky a 
Dodavatel dva (2) výtisky.

Za Odběratele Za zhotovitele


