
Smlouvu licenční
 

Název: CHAPS spol. s r.o.

Sídlo: Bráfova 1617/21. Žabovřesky. 616 00, Brno

Jednajici: —výkonný ředitel

1Č: 47547022

DIČ: CZ47547022

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C._ vložka 17631

dále jen „Po.skytovalel"

21

Název: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 15. 708 00 Ostrava - Poruba

Jednající: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Cisloúčtw _

dále jen „Nabi/vatel“

uzavírají ve smyslu ust. § 2358 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb.„ občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů tuto

 

Smlouvu licenční
   

dále jen „Sm/Oliva“

Č íslo Smlouvy Poskytovate/e: 2019/208/DŠ Č íslo Smlouvy Nabyvaíe/e: S „( /20„ Q g _ o ]

 

 



 

n/ouva licenční
 

1 Výklad pojmů

Uživatel Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

TT.a'l/ softwarový produkt Poskytovatele, umožňující vyhledávat spojení mezi

jednotlivými místy s využitím veřejné linkové dopravy (a případně M1 ID)

v rámci Ceské republiky

Výstupy agregované výsledky hledání spojení a popis vybraného spojení získané pomocí

TTC/ll, které charakterizují spojení

Licence oprávnění k výkonu užít dílo

2 Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je specifikace podmínek udělení Licence k TTt/l/ Poskytovatelem Nabyvate/i a

udělení Licence
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3.5

3.6

5.4

5.5

Závazky smluvních stran

Poskytovatel prohlašuje že vykonává všechna majetková autorská práva k TTdÍÍ.

Poskytovatel Smlouvou uděluje Nahyvateli nepřevoditelnou a nevýhradní Licenci k TT. dll.

Nabyvatelje oprávněn využít Licenci k 'l'lÍa'll pouze pro účely zpracování Vystupu ajejich

poskytování Uživateli.

Nabyvate/ se zavazuje zabezpečit TYÍa'll proti zneužití třetími stranami najiné účely.

Poskytovatel se zavazuje 'l'lldll dodat ve formě dll knihovny pro Windows a popis rozhraní.

Poskytovatel se zavazuje TTcl/l dodat nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na ceně za pronájem Licence k TT:/ll ve výši:

_Kč bez DPH za kalendářní měsíc.

Částka dle bodu 4.1 Smlouvy bude vyúčtována tak, že do 31.10. aktuálního roku pošle Nabyvatel

výkaz/podklad k fakturaci za aktuální kalendářní rok s uvedením počtu měsíců, kdy byla Licence

k TTcl/l Uživatelem využívána. V případě že Nabyvatel nezašle výkaz dle tohoto bodu do 31.10.,

má se za to, že Poskytovatel má právo k fakturaci částky _Kč, tj. částky za 12 měsíců. Na

základě tohoto výkazu Nabyvate/e vystaví Poskytovatel do 15 dnů v souladu s příslušnými

předpisy daňový doklad,jehož splatnost bude 30 dnů ode dnejeho vystavení.

Poskytovatel zašle daňový doklad bez zbytečného prodlení Nabyvateli na adresu uvedenou

v záhlaví Smlouvy V případě formálních nebo účetních vad vzniká Nabyvate/i právo takový

daňový doklad vrátit, po doručení daňového dokladu bez vad začne běžet doba splatnosti znovu.

Oprávnění a rozsah užití informací

Smluvní strany prohlašují„ že plnění získané Smlouvou je obchodní tajemství dle zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Obchodním tajemstvím dle zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění jsou také informace smluvní stranou takto

označené. Smluvní strany nesmí obchodní tajemství zpřístupnit třetí osobě„ pokud tak nestanoví

zákon, s výjimkou poskytnutí plnění Uživateli.

Smluvní strana, která poruší povinnost mlčenlivosti dle bodu 5.1 Smlouvy, je povinna

poškozené smluvní straně uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000; Kč za každý jednotlivý

případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

Poruší—Ii Nabyvatel či Poskytovatel závazky vyplývající z článku 3 Smlouvy je druhá smluvní

strana oprávněna vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 100.000; Kč za každý jednotlivý případ

porušení závazku.

Zaplacením smluvní pokuty dle bodů 5.2 a 5.3 Smlouvy nezaniká právo druhé ze smluvních stran

na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností ve výši přesahující smluvní pokutu.

Ochrana důvčrných informací trvá i po zániku Smlouvy.
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nlouva licenční

 

Trvání Smlouvy

6.1 Smlouvu se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou ] rok. Výpovědní doba počíná běžet od

konce kalendářního měsíce. v němž výpověd" došla druhé straně. Výpověď nem usi být

odůvodněna.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinností od doručení písemného

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě zvlášť závažného nebo opakovaného

porušení smluvních povinností druhou stranou. Za zvlášť závažné porušení bude považováno

zejména porušení ustanovení článku 3 Smlouvy a nebo prodlení Nubyvalele s úhradou ceny za

plnění delší než 40 dnů.

6.3 Odstoupení podle Smlouvyje účinné dnem doručení písemného prohlášení o odstoupení druhé

smluvní straně.

6.4 Zánik Smlouvy nezbavuje smluvní strany povinnosti vypořádat mezi sebou vzájemné

pohledávky, které vyplývají ze Smlouvy a které nebyly vyrovnány a plnit závazky, které trvají i

po jejím zániku.

Ostatní ustanovení

7.l Smlouvu nahrazuje Smlouvu licenční číslo 47002 podepsanou dne 9.5.2007 ve znčníjejího

dodatku číslo 1 ze dne 4.4.2008. Smlouva licenční číslo 47002 podepsaná dne 9.5.2007 ve znění

jejího dodatku číslo 1 ze dne 4.4.2008. se dnem podpisu této smlouvy dle dohody smluvních

stran dohodou ukončuje.

7.2 Veškeré vztahy mezi smluvními stranami, pokud nejsou ve Smlouvě upraveny. se řídí platnými

právními předpisy České republiky.

7.3 Veškeré dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou smluvních

stran, a to písemnou formou.

7.4 Smlouvaje platná ode dnejejího podpisu posledním z oprávněných zástupců obou smluvních

stran.

7.5 Smlouva/je vypracována ve dvou vyhotoveních, 7. nichž každá smluvní strana obdržíjeden

exemplář.

v Ostravě dne “íme—2019 45- 01. 7-01“ v Brně dne 31.12.2019

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava Cl lAPS spol. s r.o.

     
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor . výkonný ředitel
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ační Systémy

 

.013/18/IS

P L N A M 0 c

Pověření zaměstnance k zastupování zaměstnavatele

podle § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

CHAPS spol. s r.o. se sídlem Bráfova 1617/21, 616 00 Brno, IČO: 47547022, zapsaná

vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, oddíl C, vložka 17631, jejímž

jménem jednají jednatel a—jednatel (dále jen

"Zaměstnavatel'

zmocňuje

jméno a příjmení:

datum narození:

trvale bytem:

 

(dále jen „Zaměstnanec“)

Rozsah zmocnění:

Zaměstnavatel podle § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřuje a zmocňuje

svého zaměstnance pana _ výkonného ředitele společnosti

CHAPS spol. s r.o.. aby činiljménem zaměstnavate e niže uvedená právníjednání:

_etímto pověřuje, aby podepisoval nabídky a smlouvy:

(a) v případě plnění směrem k odběrateli společnosti CHAPS spol. sr.o.:

í. jednorázové plnění do výše 5 000 000,-Kč samostatně;

ii. opakované plnění s jednou osobou až do celkové výše 5 000 000,-Kč za období 5 po sobě

jdoucích měsíců samostatně.

(b) v případě plnění směrem k dodavateli společnosti CHAPS spol. s r.o. :

i. jednorázově plnění do výše 1 000 000,-Kč samostatně;

ii. opakované plnění s jednou osobou až do výše 1 000 000,-Kč za období 5 po sobě jdoucích

měsíců samostatně;

iii. v případě uzavírání smluv o ochraně in ormací (: obdobných takových smluv, pokud celková

nejwšší možná souhrnná výše sankcí vyplývajících z případného porušení takové smlouvy činí

1 000 000,-Kč,

Pověření se týká rovněž ukončování a rušení smluv.

_sedále pověřuje k uzavírání pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti,

dohod o provedení práce a dalších listin se zaměstnanci, u kterých mzda nebo odměna zajednu

takovou smlouvu nepřevýší částku 1 700 000,-Kč/rok.
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(EDI) Informační Systémy

Výtisk č. 1

O všech úkonech učiněných na základě tohoto zmocnění. přewšqjících částku 500 000,- Kč, je

pan_povinen in/brmovatjednalele společností.

Pověření se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019

.I/ fin

V Praze dne.../(%; ./Á..f.Ú///

  jelnalel | |    jednatel

 

Přijímám zmocnění
 

 
Datum: [% v %?. „jó/l)

Jméno, příjmení,

výkonný ředitel

funkce
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