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Licenční smlouva

uzavřená podle ustanovení § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany 

České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta informačních technologií
Thákurova 9, Praha 6
IČO: 68407700
DIĆ: CZ63839172
zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „FIT“)

a

FOIBOS BOOKS s.r.o.
Bartoškova 1448/26
140 00 Praha 4
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 25053728
DIČ:CZ25053728
(dále jen „Foibos“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

A.	FIT vykonává majetková práva autorská k počítačovému autorskému dílu „Databáze architektonického kulturního dědictví Foibosu“, kterým je webový portál s databází a grafickým rozhraním, který poskytuje funkcionality uvedené v příloze č. 1 (dále jen „Dílo“) a má právo udělit licenci k Dílu další fyzické nebo právnické osobě;

B.	Dílo je počítačový program vytvořený pracovníky a studenty FIT na základě zadání od společnosti Foibos, který dodal uživatelské a funkční požadavky na Dílo; 

C.	Foibos bere na vědomí, že se na Dílo mohou vztahovat ustanovení o školním a zaměstnaneckém Díle;

D.	Foibos má zájem užívat Dílo na základě licence podle této Smlouvy a FIT má zájem takovou licenci Foibosu udělit

SE STRANY DOHODLY TAKTO

I.	LICENČNÍ PODMÍNKY

1.	FIT uděluje Foibosu úplatnou, výhradní, množstevně a teritoriálně neomezenou licenci k Dílu trvající po celou dobu trvání autorských práv k Dílu, s výhradou omezení uvedených v této Smlouvě k jakémukoliv účelu užít Dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě za podmínek této Smlouvy (dále jen „Licence“).

2.	Foibos je oprávněn Dílo užívat výše uvedenými způsoby na všech nosičích a ve všech formátech, není-li takové užití právními předpisy a touto Smlouvou omezeno. 

3.	Licence je ryze opravňující a Foibos není povinen Licenci využít.

4.	Foibos bere na vědomí a souhlasí, že Licence je poskytnuta za následujících podmínek:

a)	Dílo je poskytnuto s funkcionalitou a v kvalitě, která odpovídá uživatelským požadavkům Foibosu ke dni 30. června 2015, ale bez jakékoli záruky jeho správnosti a funkčnosti nad rámec těchto požadavků; 
b)	Foibos se v maximálním rozsahu, který připouštějí platné právní předpisy, vzdává jakéhokoli nároku na náhradu škody, či jiné majetkové či nemajetkové újmy, která může Foibosu či jiné osobě v souvislosti s užitím Díla vzniknout; 
c)	Foibos není oprávněn v rámci užití Díla k jakémukoli jinému užití práv duševního vlastnictví FIT bez jeho písemného souhlasu a to včetně užití ochranné známky FIT;
d)	Foibos je při užití Díla povinen chovat se eticky, dodržovat právní předpisy České republiky jakožto i dalších, které se na něj vztahují;
e)	Licence je udělena výhradně Foibosu a ten zejména není oprávněn Dílo podlicencovat, či postoupit jakákoli práva k užití Díla či jeho části třetí osobě.

5.	FIT poskytne Foibosu kompletní zdrojové kódy a veškerou dokumentaci (analytickou, návrhovou, zdrojového kódu, uživatelskou) k Dílu.

6.	FIT prohlašuje, že Dílo je otestováno zátěžově pro jednotlivé webové prohlížeče a je připraveno k nasazení a předání dokumentace k Dílu.

II.	CENA

Licence je udělena úplatně, přičemž 
7.	strany se dohodly na ceně za licenci ve výši 243 000,- Kč bez DPH (294 030,- Kč včetně DPH) (dále jen „Cena“).

8.	 Foibos se zavazuje uhradit Cenu následujícím způsobem:

	50 000,- Kč bez DPH (60 500,- Kč včetně DPH) do 5 dnů od podpisu této Smlouvy;

96 500,- Kč bez DPH (116 765,- Kč včetně DPH) nejpozději do 30. 6.2017;
96 500,- Kč bez DPH (116 765,- Kč včetně DPH) nejpozději do 30. 6. 2018;
a to na účet FIT č. xxxxxxxxxxxxxx, přičemž uhrazením se myslí připsání výše uvedených částek na účet FIT.
9.	Pokud nebude Cena, či její část uhrazena v termínech předpokládaných touto Smlouvou, FIT má právo tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí zaslanou Foibosu. Výpověď je účinná doručením Foibosu. Částky hrazené Foibosem FITu do dne ukončení této Smlouvy podle tohoto článku je FIT si oprávněn ponechat jako smluvní pokutu za porušení této Smlouvy Foibosem.

III.	DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.	Foibos je povinen zajistit infrastrukturu pro nasazení Díla a veškeré další činnosti související s uvedením Díla do provozu, včetně plnění databáze daty a jejich validací, pokud v této Smlouvě není stanoveno, že takovou činnost zajišťuje FIT.

11.	FIT poskytne Foibosu podporu nezbytnou pro instalaci Díla a zavazuje se odstranit softwarové chyby Díla, které se při nasazení do provozu projeví a které budou způsobeny chybou Díla, to vše však v maximálním rozsahu 30 hodin. 

12.	V Ceně nejsou zahrnuty žádné vývojové práce na Díle ani jeho úpravy v důsledku změn softwarových a webových technologií ze strany FIT. Na takové práce bude muset být uzavřena zvláštní smlouva.

IV.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.	Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

14.	Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze postupně číslovanými písemnými dodatky. 

15.	Strany souhlasí s tím, že při výkladu této smlouvy se nepoužije ust. § 557 Občanského zákoníku.

16.	Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane zcela nebo zčásti nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení omezeno nebo vyloučeno v minimálním rozsahu, jak bude nezbytné k udržení plné zákonnosti, platnosti a vymahatelnosti zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany zavazují zahájit jednání v dobré víře s cílem takové nezákonné, neplatné a nevymahatelné ustanovení nahradit ustanovením zákonným, platným a vymahatelným s nejbližším podobným významem. Strany se zavazují dohodnout se a uzavřít takové nové ustanovení do jednoho měsíce po zjištění takové nezákonnosti, neplatnosti nebo nevymahatelnosti.

17.	Strany prohlašuji, že si obsah Smlouvy přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

18.	Ačkoliv v době uzavření této smlouvy ještě není podmínkou její platnosti a účinnosti její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, souhlasí smluvní strany s jejím uveřejněním v tomto registru, které je oprávněno zajistit ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.


Za FIT                                                                                                            Za Foibos



V Praze, 1. 12. 2016                                                                                    V Praze, 1. 12. 2016
Příloha č. 1
Seznam funkcionalit Díla
	Tvorba uživatelských účtů

Nastavování práv uživatelů
Vytváření a správa projektů
Volba kategorie/sekce pro přidávaný objekt
Nahrávání textových souborů/fotografií
Hromadné nahrávání souborů/fotografií
Podpora pro JPEG/GIF/PNG fotografie
Tvorba náhledu fotografií
Vyhledávání
Potvrzování editací supervisorem
Zasílaní notifikací emailem
Drobečková navigace
Stránkování a řazení obsahu databáze
Uchovávání data poslední změny u objektů
Galerie
Přiřazování kapitol ke knihám
Přiřazování fotografií ke kapitolám
API pro web a mobilní aplikaci
Vytváření a správa staveb
Vytváření a správa architektů
Vytváření a správa muzeí
Vytváření a správa ateliérů
Vytváření a správa sponzorů
Vytváření a správa požadavků na doplnění


