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Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí údržby licence k software
číslo smlouvy Poskytovatele: 2019-ZONER-KRNAP-l
číslo smlouvy Uživatele: SMLDEU-71-32/2019

I.
Smluvní strany
1.

Správa Krkonošského národního parku
se sídlem:
Dobrovského 3, Vrchlabí
IČ:
00088455
DIČ:
CZ00088455
Zastoupená:
PhDr. Robině Bohnischem, ředitelem
dále jen „Uživatel"

2.

ZONER software, a. s.
se sídlem:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:

Nové sady 18/583, 602 00 Brno
Ing. Milanem Behrem, předsedou představenstva
49437381
CZ49437381

dále jen „Poskytovatel"
(společně dále jen „Smluvní strany")
II.

Základní ustanovení
1.

Z důvodů požadavku navýšení rozsahu Licencí k Software a současného požadavku na sjednocení Období údržby
Software na straně Uživatele se Smluvní strany dohodli na tomto dodatku (dále jen „Dodatek č. 1") ke Smlouvě
o poskytnutí údržby k software podepsané smluvními stranami dne 19. 3. 2019.

2.

Dodatek č. 1 stanovuje způsob rozšíření Licence Software a podmínky poskytování Údržby takto rozšířené Licence.

3.

Není-li stanoveno Dodatkem č. 1 stanoveno jinak, zůstávají veškerá ustanovení Smlouvy v platnosti.

4.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru
smluv.

III.
Předmět dodatku
1.

Počet Licencí Software zahrnutých do Smlouvy se Dodatkem č. 1. navyšuje z 34 Licencí na 39 Licencí, a to o
Licence, které uživatel nabyl v rámci projektu Obnovný management krkonošských luk
CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010296 b na základě jím vystavené objednávky u Poskytovatele č. OBJDEU-7111/2020 a fakturované Poskytovatelem Uživateli dne 20. 2. 2020.

2.

Poskytovatel se Dodatkem č. 1. zavazuje Uživateli sjednotit období Údržby všech licencí všech licencí Software do
31.12. 2023. Období údržby může být prodlouženo na základě písemného dodatku ke Smlouvě nebo novou
smlouvou.
V.
Cena a platební podmínky

1.

Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za předmět plnění Dodatku č. 1. částku 17 337 Kč bez DPH (slovy sedmnáct
tisíc tři sta třicet sem korun českých bez daně z přidané hodnoty). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele

spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z Dodatku smyslu ustanovení článku III. a IV a dalších souvisejících
plnění dle článků III. a IVSmlouvy.
2.

Cena dle této smlouvy bude zaplacena ve třech splátkách, každá ve výši 5 779 bez DPH (slovy pět tisíc, sedm set
sedmdesát devět korun českých bez daně z přidané hodnoty). O uvedenou částku budou navýšeny platby za plnění
dle článku VI, odst. 2b Smlouvy na částku 27 143 Kč (slovy dvacet sedm tisíc, jedno sto čtyřicet tři koruny české bez
daně z přidané hodnoty).

VI.
Závěrečná ujednání
1.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva
vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Povinnost
uveřejnit smlouvu v registru smluv MV ČR náleží Uživatelem. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2.

Dodatek č. 1 zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.

3.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních
stran, přičemž Uživatel obdrží jedno vyhotovení Dodatku č. 1 a Poskytovatel také jedno vyhotovení.
Za Uživatele
Ve Vrchlabí dne

Za správnost:
č. 06:

Za Poskytovatele

0 Z 04. 2020

V Brně dne

s/J.

