
 

 

Smlouva o dodání licence k užití  

a služeb 
(podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Dodavatel:  

Internet Info, s.r.o. 
sídlo: Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6  

IČO: 25648071 

DIČ: CZ25648071  

korespondenční adresa: SW.CZ, Moskevská 638/8, 460 01 Liberec 

zastoupená Jiřím Vančou, manažerem SW.CZ 

Společnost Internet Info, s.r.o. je zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 57899. 

 

2. Odběratel:  

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace 

sídlo: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 60437359 

DIČ: CZ60437359 

zastoupená Ing. et Ing. Petrem Tomčíkem, ředitelem 

 
II. 

Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy o dodání licence k užití a služeb (dále jen „smlouva“) je úprava podmínek pro dodání 

licence k užití software, jehož specifikace je obsažena v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této smlouvy. 

III. 

Doba plnění 

1. Dodavatel je povinen dodat smluvené zboží nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, přičemž 

termín je možné po oboustranné dohodě smluvních stran uskutečnit i po uplynutí doby uvedené v této větě. 

IV. 

Způsob plnění 

1. Dodáním se pro účely výkladu této smlouvy rozumí zejména též zaslání autorizačních kódů odběrateli pro 

zpřístupnění a instalaci zboží odběratelem. Autorizační kódy zašle dodavatel odběrateli prostřednictvím 

elektronické pošty na e-mailovou adresu odběratele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

V. 

Pořizovací cena 

1. Cena požadovaného zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením a dodáním zboží (tj. balné, pojištění, dopravu do místa 

plnění, apod.). 

3. Dohodnutá jednotková cena je cenou nejvýše přípustnou. 

VI. 

Platební podmínky 

1.  Dodavatel je oprávněn fakturovat pořizovací cenu po dodání zboží. 

2. Zboží bude fakturováno jednou fakturou. 

3. Faktura musí obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 

s občanským zákoníkem.  



 

 

4. Úhrada pořizovací ceny bude odběratelem provedena do 14 kalendářních dnů od doručení faktury. 

 

VII. 

Odpovědnost za vady 

1. Záruční doba je stanovena licenční smlouvou a počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem. Případné vady 

zboží je odběratel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u dodavatele. Ten je povinen vady 

reklamované v souladu s licenční smlouvou odstranit. 

VIII. 

Všeobecné dodací podmínky 

1 Dodavatel je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami 

vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité), v originálním balení 

výrobce.  

2. Odběratel nabývá právo k užití zboží jeho převzetím od dodavatele a potvrzením dokladu o převzetí zboží 

odpovědnou osobou odběratele. 

3. Dodavatel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

IX. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

1. Odběratel je oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny dodaného zboží 

včetně DPH za každý den prodlení, při nesplnění dodací lhůty podle čl. III, odst. 1 smlouvy. 

2. Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli v případě prodlení odběratele s placením faktury úrok z prodlení ve 

výši stanovené občanským zákoníkem. 

3. Povinnost uhradit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu 

zaplacení. 

X. 

Platnost a účinnost 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

XI. 

Další ujednání 

1. Odstoupení od smlouvy je možné v souladu s občanským zákoníkem.  

2. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné, jasné a srozumitelné vůle. 

 

Přílohy: Příloha č. 1: Specifikace a ceny zboží 

 

 

V Liberci dne: 19. 11. 2019             V Praze dne: 19. 11. 2019   

            

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

dodavatel     odběratel 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 
Množství Druh zboží Cena bez DPH/1 

Licence 

Celkem bez DPH Celkem DPH 21 % Celkem s DPH

11

CorelDRAW Graphics 

Suite 2019 CZ, upgrade 

včetně upgrade 

protection na 1 rok, WIN 7 050,00 Kč 77 550,00 Kč 16 285,50 Kč 93 835,50 Kč

1

CorelDRAW Graphics 

Suite 2019 CZ, WIN, 

včetně upgrade 

protection 11 600,00 Kč 11 600,00 Kč 2 436,00 Kč 14 036,00 Kč
Celkem 89 150,00 Kč 18 721,50 Kč 107 871,50 Kč

 
 

 

 

 

 

 

 


