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KONIC,1\ MINOLT/\

SMLOUVA O NÁJMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy: 14138665, číslo zákazníka: 415171

l. ODBĚRATEL

Gymnázium, jevíčko, A.k.Vitáka 452
Sidlo: A.K.Vitáka 452, 56943 jevíčko
DIČ/IČ: 162032011

Korespondenční adresa: A.K.Vitáka 452. 56943, Jevíčko

Odpovědná osoba: . , Ředitelka gymnázia

Kontaktní osoba: .
Email:
Tel: ' l)

íl, DODAVATEL
Konica Minolta Business Solutions Czech, spoL s r.o.
Sídlo: Žarošická 13, 62800 Brno
DlČ/lČ: 100176150
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 21999
Bankovní spojeni:

:
Odpovědná osoba: , obchodní ředitel oblasti

Kontaktní osoba:
Email:
Tel: ' Mobil: '

Ill, PŘEDMĚT SMLOUVv

Touto smlouvou dodavatel a odběratel sjednává nájem a poskytováni služeb v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě.

':" ' ·
Doba trvání smlouvy 60 měsíců Frekvence plateb. Měsíčně Zúčtovací období ČNrtletně

Stránková služba

Dohodnutý minimálni počet kopii ltisků formátu Cena za kopii ltisk: Papír:
A4 dle zvoleného měsíčního paušálu: v paušálu nad paušál typ počet stran A4

¢emobilé kopie ltisky O stran 0.18 KČ Bez papiru

l Barevné kopiel tisky O stran 0,90 KČ Bez papiru

b) Konfigurace zaňzeni

Název bizhub C250i Objednací čislo: AA2M021

Základni Rychlost 25 str/min černobíle i barevně. Standardně obsahuje: 2 kazety na papír (2x 500 listu). ruční vstup. duplex, řadič, 8 GB RAM, SSD 250
vybaveni GB, Gigabit ethemet. CMYK vývojnice a fotoválce. DVD s ovladači a návodem

počet stran A3

Přislušenstvi:
Číslo zboží

996927-P-EAGLE-CZ

99600024030

9967008725

AAYHWY1

996927-KM-OCR11-5K

Označeni

Oboustranný obr. návod i-Series. CZ
- Za/aminovaný obrázkovy návod formátu 6x A3 na zeď pro řadu bizhub I-Serles. včetně strmý SafeQ
Oboustranný návod pro nove a puvodni užmate/ske rozhraní V baleni jsou |ep/cl pasky pro pňchycení na
zed Verze PP iNP

iTraining- online videoškoleni

DK-516x Stolek pod stroj
- Úložný prostor pro tisková méd/a a jiné matenafy

df-632 Otáčejici podavač originálu
- Automaticky oboushanny otačeilc| podavač dokumentů. kapacda 100 listu

ScanFlow integrované OCR vIl, 5.000 str/měs+Mäint.
- ScanF/ow /ntegrovane OCR vIl. 5.000 sb/měsic

MnožsNi

1

1

1

1

1

c) Specifikace sluZeb
Smluvní strany se dohodly, že dodavatel bude poskytovat servisní služby a dodávky spotřebního materiálu pro 6skové zařízeni uvedené v odst. Ill. Předmět
smlouvy b) Konfigurace zařízeni.
Základni doba reakce je 16 hodin a to v pracovních dnech od 8:00-16:00 hod. Pokud je smluvně sjednána jiná doba reakce, řidl se doba reakce dle tohoto
individuálniho ujednáni, které je nedilnou součásti této smlouvy. V případě, že je součásti dodávky SW řešeni, pIati pro servisní služby SW řešeni smluvní
podmínky uvedené v samostatné přiloze této smlouvy.

Objednané služby jednorázové:
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Číslo služby

#SEBHSECURE

#SEDOPD150TF040

#SE902001001

Celkem za jednorázové služby

Název

bizhub SECURE - aktivace

Dopravné D150 (kompletni služba)

Instalace stroje (v ceně pňpojeni k 1 PC)

Množství Cena celkem

1

1

1

2 000,00 Kč

lv, PLATEBNI PODMINKY

Platba za zařízeni Periodické služby
(měsíčně) (měsíčně)

1 390,00 Kč - Kč

Způsob platby: Platba bankovním převodem

Spiamost jednorázových plateb: 10 dnů

Stránkový paušál
(měsíčně)

- Kč

Periodické platby celkem
bez papiru (měsíčně)

1 390,00 KČ

jednorázové platby celkem

2 000,00 Kč

Kauce
(nepodléhá evidencí DPH)

· Kč

Splatnost periodickych plateb 10 dnů

Všechny uvedené ceny na smlouvě jsou bez DPH, není-li uvedeno jinak. Kupuj|c| je povinen zaplatit k cenám rovněž DPH v aktualni sazbě.

V. MIŠTO UM|STÉN||REALĺZACE SL.UZEB, ODPOVÉDNE KONTAKTNI l':, t'·

a) Místo urmstěni l mstalace zařlzen|

Název: Gymnázium, jevíčko, Umístěni l Kancelář.
Ulice, č.p.: A.K.Vitáka 452 Doba převzeti (od - do l mimo):
Město: jevíčko, 56943

b) Odpovědna kontaktni osoba Odběratele k zař|zenl
Za poskytnuti údajů o technických podmínkách instalace a provozu zařízeni za odběratele odpovídá.
jméno: .
Tdefon:
Email:

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
- Odklad periodických měsíčních plateb v období letních prázdnin (červenec. srpen). Doba trvání smlouvy uvedená v odst. Ill a) se prodlužuje o počet měsicu, ve

kterých dojde k odkladu periodických měsíčních plateb.

VIl, ZAVĚREČNÉ PROHLÁŠENI A PODPISY
Práva a povinnosti stran se řidl touto smlouvou, k ni připojenými obchodními podmínkami a dalšími přilohami, na které se smlouva nebo obchodní podmínky
odvdávaji. Strany prohlašuji, že se seznámily se smlouvou, obchodními podmínkami a dalšími přilohami, ke kterým nemají žádné výhrady a na důkaz jejich
akceptace připojuji osoby oprávněné za strany jednat své vlastnoručni podpisy.

V ix - "<u" d,, /jz r 22.-' O , /yeĹE" ,,, 41 c a)iz)
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Obchodní podmínky SMLOUVA C) NAJMU A POSKYTOVANÍ SLUŽEB

1 Obecná ustanovení
1.1 Tyto obchodní podmínky (dale jen 'OP") upravuji smhvni vztahy mezi obchochi cpdečnodi Koníča Hrdla Budness
Sdutione Czech, spol. s r.o. se šidem Zarošlcka 13 628 00 Brno, lČ 00176150 (dále jen "dodavatel") a odbáatdem ze
SMLOUVY O NAJMU A POSKYTOVANI SLUZEB (dále jen 'smbuva"), ke které jsou připojeny. . ,
1.2 Práva a povlnnost] sTan při p|něn| závazků vznildych ze smlouvy se řld| obsahem smlouvy OP a dalsich m|oh a
dokumentů, na které se smlouva nebo OP odvdávaµ.
1.3 Strany prohlašuµ Ze OP v tomto znění obckZely a s témíto se seznámily před podpisem smlouvy.
2. Práva a povinnosb dodavatele
2.1 Zařízeni je po cebu dobu bvani mlouvy vlastnicMm dodavatele.
2.2 Dodavatel se zavazuje Ze odběrateh předa poskytované zaňzeni s pňdušenstvim, softwarové aplikace či řešeni
včetně dohodnuté implementace (däe jen předmět smlouvy) do uživáni v řáchém stavu. Pokud v rámci impkmentace
dochází na pokyn odběratele k nakladám s osobním udají ve šmýdu ČI .28 NAŔIZENĹ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 ňdi se tak ové zpracovaní Dodatkem o nakjádani s osobnimi údaji, který je dostupný zde
https /~.konlcamlno|ta.cz/cťDPAdodatek. Při předáni předmětu smlouvy odběrateli dodavatel sepíše protoko| o
instdaci a zaškdeni, ve kterém se mimo µne uvede idenbfikace předmětu smlouvy (vyrobmm číslem, hcencnim čiskm
apod.) a případně počateční stav jeho poätadel.
2.3 Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ujednaného terminu předaní předmětu smlouvy jeho prodouZenim z důvodu
nedostupnos6 zboZi či kapacit. V takovém případě není dodavatel v prodeni se Nněn|rr| svého závazku.
2.4 Uživaci µáva k software jsou stanovena ve Standardních hcenčnich podminkach dodavatele a v případě dodáni
SOŔW¥é jsou pňlohou smlouvy. .
2.5 Dodavatel se zavazuje zeyisbt fungovaní předmětu smlouvy a poskytovat pro odberatele služby specifikovane ve
smlouvě, zejména udrZbu a opravy předmětu smlouvy včetně dodavky nahrmhich dtlú a dodavky spotřebniho materialu v
rozsahu odpov|daµc|m počtu vytisků dohochutemu ve smlouvě nebo uhrazených při vyrowani Přeánětem smlouvy není
poskytovaní rozmnoŽovacich služeb ve smyslu Autorského zákona
2.6 Dodavatel je oprávněn určit terminy dodávek materiadu odbérateh v zavdosb na dohodnutém m|n|malnlm počtu vytisků
uvedeném ve smlouvě a s ohledem na minmäni man|pu|ačn| mnoZstvi (nau. u papiru A4 je 2500 hstů) Na dodavky
materáu se nevztahuµ doby reakce a dostupnost servisu speciňkovane ve smlouvě.
2.7 Dodavatel ma pravo odmítnout provedeni servisních výkonů, jestliže urmstění zeňzeni specdikovane v předmětu
smlouvy provedení těchto výkonů znemoŽňuje.
2.8 Dodavatel neodpovida za škodu ani ušly zisk která odběrateh nebo jeho µávnimu nadupci vznikla zejména
působenim vyšší moci zvyšenim provoznich nakladú přerušenim provozu, ztrátou výkonu zeňzeni speciňkovaném v
předmětu smlouvy a dalšich podobných příčin které dodavatel nezavinil. Ocbäatel není oµávněn požadovat od
dodavatele ani náhradu spoťebniho matenalu včetně papiru
2.9 Dodavatel poskytuje odběrateh záruku na předmět smlouvy v soulach se zákonným zxučmmi podmnkami není-h ve
smlouvě dohodnuto jinak.
2.10 V případě waceni zaňzeni včetně pevného disku nebo paměťové katy (HDD/SD) dochazí k nakladani s HDD/SD ve
smyslu čl.28 NAŔIZENI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, a takově zpracovant se ř|dl Dodatkem o
nakladám s osobními udeyi, ktety je dostupny zde https /~.kon|camlndta.cz/cdDPA&datek
3. Práva a povinnosb odběratele
3.1 Odběratel se zavazuje a odpovida plně za zaj|štén| odpovfdal|clch postor k pcovozu přednětu smlouvy. Před |nstalacl
předmětu smlouvy je ocbératd povinen na svůj naklaď zeňát upru nutne pro sµávne zapqeni a provoz předmětu
smlouvy (např. elekbicke a datové zásuvky) v souladu s platnymi SN a technickymi podmmkami dodavatele Škody
vznikle nesplnenim této povinnos6 jdou plně k tíh odběratele.
3.2 Odběratd se zavazuje převzít předmět smlouvy od dodavatele na smluveném místě a ve mluveném terminu. Zlevnou
porušenost nebo neúplnost dodaného předmětu smlouvy je odběratel pcMnen ihned po jeho převzetí oznámit písemně
dodavateh (vyznačit do dodaciho listu sepsat o ni zápis s pracovnikem přepravce ), jinak je dodávka považovaná za
bezvadnou. Samotne fyzičke převzetí předmětu smlouvy odběratelem má stejné účinky jako sepsaní takového protokolu
Převzetím předmětu smlouvy přechází na odběratele odpovědnost za škody vzniklé na předmětu smlouvy vC porušeni
autorských prav k software a v při,padě jejich vzniku je pownen uhradit vzniklou škodu dodavateli a dalším poškozeným.
3.3 Odběratel se zavazuje uzivat předmět smlouvy jako řáchý hospodař v souladu s návodem k obsluze, s nimž byl
%známen a provádět obslužné činnos6 v něm specifikované (např výměna tonerů). Odběratel není oprávněn předmět
smlouvy prodat, zastavit, proneymout či I|nak předat do užívam třetí osobě bez předchozího pisemneho souhlasu
dodavatele. Zároveň není odběratel oprávněn provádět Zadne úpravy na přecknétu srdouvy bez předchozího pisemneho
souhlasu dodavatele.
3.4 Odběratel se zavazuje předem písemně dodavatele upozornit na změnu v urmsténi zařizeni speaňkovaneho v
předmětu smlouvy. PňpaMe náklady spojene se změnou stanoviště a novou |nstdacl hradí odběratel. Dôjde-b k zavadám
při přermstěni bez techníckeho zajištěni (součinnosb) pracovnika dodavatele jdou náklady na od$kaněn| těchto zavaď k
tižj o&ératde.
3.5 Odběratel se zavazuje pň provozu zaňzeni specifikovaném v předmětu smlouvy pouZivat výhradně dodavatelem
poskytnute spotřební materialy (např. tonery, fotovéke apod ) a dodavatelem poskytnuty nebo doporučeny pap|r
Dodavatelem poskytnuty $potřebn| materid, případně papír, jehož cena je zahrnuta v celkové ceně za sbanu, je odběratel
oprávněn použjvat pouze na zaňzeni, na které sevztahuje tato smlouva. Poůitim spotřebního materiálu v zeňzeni
prechazi jeho dastnictvi na odběratele. 0&ératel se zavazuje zaj|$t|t plnění pov|nnost| vyplyvajicich ze zákona č
185/2001 Sb o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdéyšich předpisů, pokud není ve smlouvě výslovně
dohodnuta služba zpětného odběru použitých materiáú Materiál dodaný a dosud nepoužity nad rámec smluveneho
množstvi je až do jeho zaplaceni nebo wácení majetkem dodavatele a podeha vyučtovani dále specifikovaném v časti
Cena a platebni podmínky těchto OP. Dodávky spotřebního materiálu µo ňnšovaci zeňzeni (např sponky, kpido,...) jsou
nad rámec uzavřené smbuvy a nejsou zahrnuty v ceně uvedene na smlouvě, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Tento
spotřební material je nutno objechat zvlášť' a bude fakturován v cenách dle platného ceníku dodavatele.
3.6 Odběratel se zavazuje umožnit pracomkům dodavatele v rámci pracovní doby speaňkovane ve smbuvě přistup k
zeňzeni specdikovaném v předmětu smlouvy za účelem servisnich zásahů a ověřeni jeho technickeho stavu.
3.7 Poskytnuti služeb nebo zboZi které nejsou předmětem teto smlouvy nebo jsou nad rámec teto smlouvy (např
provedeni servisních práci mimo dobu uvedenou ve smlouvě ) se zavazuje odběratel dohodnout s dodavatelem předem a
uhradit jejích cenu dle platného ceníku dodavatele.
3.8 Převzetím předmětu smlouvy se Odběratel stava odpovědným za škody vznikle na předmětu smlouvy
- hadeZi předměhi smlouvy nebo jeho časti,
- neodborným zachazenim {v rozporu s návodem k obsluze),
- použivánim jineho neZ dodavatelem poskytnutého spotřebniho matendu,
- pouZivanim µneho neZ ongndniho nebo doporučeného papiru nebo medu,
- Živelnou pohromou
- způsobeně třetí osobou, kteře odběratel umoZnd přistup k předmětu smlouvy. ,
Veškeré náklady spojene s odsbaněnim takto vzniklých škod jdou k ůži Odbäatele, přičemž důsledky škodné udabsb
nezbavuji očběratek pownnosti hradit ujednané platby. Odběratel se může zprostit teto odpověmost| pouze pokud
pojišťovna uhradí vzniklou škodu Dodavateli na základě jim uzavřeného poj|štén(. Ocběratel se zavazuje zabezpečit
předmět smlouvy µob odc|zen| a znčeni. Odběratel odpovida objekbvně za škody způsobené ztrátou zničením a
poškozenim přeánětu smlouvy v důsledku provaděni vlastni Činnosti bez ohledu na zawněni. Dodavatel je oprávněn
kdykoli při Qevnérn poškozeni předmětu smlouvy snlZen| jeho uZitnych dastnosti nad rámec obvykleho provozniho
opotřebeni zejména v důsledku nesprávne obduhy materiálů nedodaných dodavatelem vněj&ho nasih apod požadovat
náhradu nakladú na uvedeni předmětu smlouvy do naleZiteho bezvadného staw.
3.9 Odběratel odpovidá za škody na svěřeném zeňzeni v majetku odběratele poskytnutém za účelem plném smlouvy
(např. modemy VC. SIM čtečky apod.). Po skončeni smlouvy je odběratel povinen vrabl předmět smlouvy ve stavu
v jakem jej převzd s pňhlednutím k obvyklému opotřebeni.
3.10 Obě smluvni skaný se dohody, Ze objeohavky múZe odběratel zadávat prosŮedndvim internetove aplikace cCON .
Objednavky zadane v rámci teto aplikace mají chaakter standadni pisemne obje(havky Přistup do aplikace je
zabezpečen jedinečným uhvatelskym jménem (bgin) a heslem Odběratel je povinen tyto udae chranit a je odpovědny za
jeµch zneuZíti ,
3 1 1 C@ěratel se zavazuje předat dodavateh stavy poätadel zeňzeni pro potřeby vyučtovani zhotoveného počtu vytisku
formou int«netove aplikace CCON uipadně jinyn dohodnutým způsobem
4 Cena a platebni podmínky
4 1 Cena
4 1 1 Odběratel se zavazuje zaplatit za poskytnuté duZby (včetně shZeb )ednorazovych) uvedene ve smlouvě dohodnutě
smluvm ceny Odběratel se zavazuje zeplabt i za veškeré služby stanovene ve smlouvě které bude čerpat i po uplynuti
:jbf ='b:,'ydop,aw přednětu smlouvy (k odbératdi a od odběratele), stěhovani a za instalaci (deinstdaa) přecknětu

smlouvy, příp ddši skížby nejsou zehrnuty v dohodnuté ceně Odběratel je povinen uhradit cenu těchto duZeb dc
platného ceníku dodavatek neni-li ve smlouvě dohodnuto jinak
4 1 3 Dodavatel je oprawěn účtovat k ceně právmmi předpisy stanovene poplatky (např poplatek za recykkci
elektrotechnického odpadu, autorsky poplatek) a daně Dodavatel je následně pounen zajisbt těmito předpisy stanovene
povinnosb (ň®ř recyklaá ekktrot«hníckeho odpadu) .
4 1 4 Dodavatel a ocběratel se dohodí, Ze dodavatel je oprávněn jednostranně bez dohody stran upravit výsl ujednaných
cen o yocento odpov|daµc| kladnému procentu miry inflace vyjadřene přírůstkem indexu spoťebítdskych cen vyhlašene
Českým stabstickym ůadem k předchozimu mě$|c|. Yadřujlc| procentní změnu cenové hladiný sledovaného měsíce proti
předchozimu měsici Dodavatel může provést uWavy cen formou kumulace měsičnich Wirůstklj kdykdi v µůběhu Nani
smlouvy, maximádně však jednou za rok, a to za obdobi od data uzavřeni smlouvy, nebo od data podedni indexace
Upráva vyše ceny nastane s uännosti od prvniho měsíce nádedujiciho po měsíci v němž bude takové vyŕdášeni oňaalně
uänéno Ceny zvýšene z důvodu inflace se povaZuµ za ujednané ceny Toto ustanoveni neplati, pokud ma 0&äatel
uzavřenou smbuw s podmínkami ch bodu 4 2 6
4 1 5 Dodavatel a odběratel se dohodi, Ze dodavatel je oprávněn zvýšit cenu dodavky papiru na základě vyvqe khu s
kanceläskym ljap|rem, přičemž je povinen odběratele upozcxnit dopisem či emailem v předsbhu alespoň 1 mestce před
spktnosti ddsí jiz uµavene platby dc smlouvy V této lhůtě je odběratel oprávněn odmitnout dodavky papiru
doporučeným dopisem a dodávka papiru konči dnem, od kterého měla nastat změna ceny Od tohoto dne platí za jinak
nezměněných podminek, Ze v připadě smluv kde je cena papiru zahrnuta v celkove ceně za sbanu je cena vytisku
poniZena o cenu dodavky papiru Dodavatel vystaví a odbératd novy splátkový kalendář je-h současti smlouvy
Dodavatel může změnit ceny i z µnych, neZ ve smlouvě specrfikovanych důvodu a v tomto připadě je povinen odběratek
upozornit doporučeným dopisem v předstihu alespoň 1 měšce před splatnosti ddší již upravene platby dc smlouvy a
odběratel je oprávněn smlouw do terminu splatnosti další již upravene platby dc smlouvy dopoučenyrn dopisem
vypovědět a smlouva kcnči dnem, od kterého měla nastat změna ceny Pokud odběratel smlouvu nevypoví ma se za to
Že změnu ceny akceptuje

4.2 Platba
4.2.1 Sbmy se doho§, Ze miniméhi počet vytisků µovedeny odběratelem za mésic, bude ärút počet uvedeny ve
smlouvě. Poplatek v teto výši je minimänim měsičmm poplatkem, který se zavážuje ocbératel zaplát i v případě
nenaplněni mln|maln|ho počtu vytisků.
4.2.2 Zučtovacim obdobím se rozumí kalend&ni čMdeti není-h dohodnuto jinak. Ke konci tohoto období ma
Dodavatel pravo vyúčtovat Odběrateh částku odpowdaµci rozddu mezi skutečně zhotoveným počtem výbsků a
smluvnim objemem vytisků za zučtovací obdobi, samostatným daňovým dokladem Pockladem pro stanoveni rozddu
je odečet staw počitadd na zeňzeni ke koná zučtovaciho obdobi. Překroči-h v daném zučtovacim obdobi počet
vyhotovených Benů 20% počtu vyhotovených vytisků, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateh částku
odpoMaµcí celkovému skutečnému počtu skenu provedených odběratelem na zaňzeni v daném zúčtovacím období
za cenu O 05 Kčkken není-h ve smlouvě ujednáno jinak. Podkladem pro stanoveni počtu vyhotovených skenů je
odečet stavu počitada skenů na zaňzeni. Odběratel je povinen nahlasit Dodavateh stanovenou formou stavy poätadel
na zaňzeni v terminech stanovených ve smlouvě. Za datum uši' utečnéní zdamtelneho plněni je stanoveno datum
vystavení přidušne fddury/daňoveho dokladu a to nejpozděµ 15. µacovni den, nadeduµci po provedeni odečtu. Pro
případ ukončení smlouvy múZe být tato částka vyučtovana společně s p%|atkem za poskdni období. Spotřebu
dodaného materäu nad rámec vyúctovanych vybsků dc stavu počitadel na zarizeni je Dodavatel opráměn kdykoliv v
průběhu smlouvy nebo po jeµm skončeni odděleně vyúčtovat za ceny , dc platného ceníku, pro vyúčtováni se
předpoklada u kancelářských zeňzení průměrně pokryti vytisku tonerem 6% u produkčnich zaňzeni 10% (v případě
b¥evných vytisků pIati pro každou z barev). .
4.2.3 Odběratel je povinen ověřit sqavnost vyuCtovani bez zbytečného odkladu a uplatnit µipadne pisemne námitky
k vyučtovani nejpozděµ do 2 měsicu od vystaveni daňového dokladu k vyúčtovani, ke kterému námitky podáva.
K pozdějšmu uplatněni namitek se nepřihhZi.
4.2.4 Formáty VětŠí než A4 se počítaµ jako dva vytisky A4 formáty menši neZ A4 se poätan jako jeden vybsk A4.
Oboustranný výtisk se počíta jako dva jednosbanne vybsky stejného formátu. Vytisky v reŽimu dlouhý formát se učtuji
dc délky jako nejbhžši vyšší násobek šířky formátu A, 4. Pro µodukčni stroje je tento douhy format účtován jako 4x A4.
Průjezdem se rozumi jednostranný vy6sk bez ohledu na jeho formát (vyjma nastaveni zeiizeni v režimu douhý format
takový vybsk se počíta jako 3 yůjezdy). Do počtu skutečně mvedenych výtisků se µo účely zúčtováni
nezapoätaveyi tzv. záseky papíru dc počitada, pokud je zaňzeni takovýmto poätadlem vybaveno a vytisky
zhotovené ,při opravě zeiizeni servsnim technikem dodavatele.
4.2.5 V pripadě neposkVtnut) aktualniho stavu počitada ze sbany odběratele je dodavatel oprávněn redizovat mluvni
vyrovnaní za dane období na Z& ladě průměrných přírůstků vytisků za uplynula zučtovaci období Připadne rozddy
nemohou byt ze strany odběratele přeánětem reklamace.
4.2.6 V případě, že Odběratel platí paušalni částku a není stanovena cena vytisku nad paušd nevztahuji se na tuto
smlouvu body 4.2.1. až 4.2.5 OP.
4.2.7 Odběratel se v případě smlouvy dc bodu 4.2.6 zavazuje užívat zälzen| v muladu s technickym hmitem z&izeni
t]. maxmdnim městčmm počtem vybsků 20 000 stran Poskytovatel je opráwěn prověřit objem tisku na zaňzení za
předchozí kalendähi čMtjeti a v připadé Ze bude stanoveny hmit daný technickou specifikaci překročen, vyúčtovat
Odbérateh částku odpovldaµc| násobku mégčnlho paušálu s ohledem na překročení daného limitu Překročení limitu
se považuje za závažne porušeni smluvnich podminek.
4.3 Platební podmínky .
4.3.1 Odběratel je pomeň hradit dohodnuté platby včas a v plne výsl. Terminy jednothvych plateb jsou stanoveny v
daňovém dokladu - splatkovem kdendaň nebo ve faktuře. Ocběratel je povinen poukazovat splátky a jiné platby tak
aby v den splatnosti byly k d|spoz|ci na učtu dodavatele. Bankovní 8pojen| je uvedeno ve smlouvě. Odběratel je
povinen platby ídentdikovat v¥lab||n|m symbolem který je uveden ve splatkovem kalendaři nebo ve faktuře. Ocběratel
není oprávněn platby pozastavovat, snižovat či započttavat. Newči-h odběratel při na který duh plni, ma
dodavatel pravo určit duh na který se plněni započte.
4.3.2 Splatnost faktury je stanovena na 10 Mi od data )el|ho vystaveni, pokud není písemně dohodnuto µnak
4.3.3 Při uzavřeni smlouvy s ujednanim o inkase plateb přímo z učtu odběratele je odběratel povinen .povoht na tomto
učtu inkaso ve vyši peněžite zxuky (kauce), min. dvou měs|čn|ch splátek nebo jedne čtvrdetni. 0&eratel je povinen
zajisbt doetatek prostředků na úhradu p|ateb inkasem v den lej|ch splatnosti. Porušeni teto povinnos6 se posuzu'e jako
prodeni v platbě splátky. V případe existence sf'latnych pohledávek (včetně jejich pňdušenstvi) dodávate e vŮči
odběrateh je dodavatel oprávněn provést inkaso těchto závazků. Dodavatel není oµavněn ink asovat platby před
datem jejich splatnosb.
4.3,4 Při podpisu smlouvy je splatná dohomuta kauce, ieuz vyše je stanovena ve smlouvě. Tato kauce se vyúčtuje
očbérateh po ukončeni smlouvy a po waceni zařízeni či jeho zaplaceni v případě o&upu.
4.4 Rodení a jeho důsledky
4.4.1 Prodeni s úhradou Nateb pode teto smlouvy se považuje za záväZne porušení smluvnich podmínek.
4.4.2 Odběratel je povinen neodkladně dodavateli oznámit každou skutečnost, která by mohla ohrozit jeho schopnost
plnit závazky z teto smlouvy (konkurs, vyrovnaní, likvidace atd.). . . ,
4.4.3 Pro případ prodeni s úhradou jakékoli µaby sjednaveyi strmý úroky z prodkni ve vyši 05 %0 duzne částky za
každý l započaty den µo&ni. Úrok z proaeni je splatný v době do 10 kalendařnich &)u od doručení výzvy k jeµch
uhradě.
4.4.4 Dodavatel ma pravo na nehradí škody způsobeně µodenim odběratele s úhradou jekekdtv platby.
4.4.5 Dodavatel ma při prodeni odběratele s úhradou jakekoh platby rovněŽ pravo na úhradu mnmäni vyše nakladú
spojených s upktněnim každé pohledávky ve vyši 1200,- KČ za KaZdy úkon. Ukonem se rozumi zejména pisemny
(kbnná nebo ekktronicka podoba) telefonicky, telegraficky µos8ednicMm veřejné datové sitě nebo jiný kontakt s
odběratelem. Překroči-h vyše nakladú spojených s uplatněnm pohledávky částku 1200,- KČ za úkon ma dodavatel
pravo na úhradu nákladů v plne yyů
4.4.6 je-li odběratel v proďeni s úhradou plateb ma dodavatel pravo zastavit poskytováni služeb a dodávek
nahradnich dilů a spotřebniho materiálu a to až do doby vyrowani dužnych závazků.
4.4.7 Pro případ odebrani uňzeni v důsledku porušeni podmínek smlouvy se odběratel zavážuje uhradit náklady na
odvoz zeňzeni, kteře se stanovi paušahě ve vyši 5.000 - KČ
5. Vznik, brvani a zánik smlouvy . .
5.1 Smlouva je uzavřena okamžikem jeµho podpisu všemi stranami. Doba na kterou je smlouva uzavřena, zacina
běžet dnem akceptace |nstdačn|ho µotokolu
5.2 Smlouvu lze ukončit vzajemnou pisemnou dohodou smluvmch stan. Výpověď smlouvy nebo odstoupeni od
smlouvy je možne pouze z důvodů uvedených ve smlouvě OP nebo v zákoně. Smlouvu nelze jednostranně
vypovědět bez udaní důvodů před uplynutim její platnosti Strany tímto \Mučujl ustanoveni § 2320 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
5.3 V pňpadě ukončení smlouvy vypovědi Člňl vypověmi lhůta 6 měsiců a počina běžet prmm dnem mésice
nas|eduj|c|ho po doručeni výpověď dúhe smluvní skaně
5.4 Kromě zákonem uvedených důvodů ma dodavatel právo odstoupit od smlouvy téZ pokud odběratel
a) je v µodeni s úhradou jakekoli platby (včetně sNátkovych nebo leasingovych),
b) závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanoveni smlouvy OP pňpadně ddšich pňloh nebo dokumentů ,
na které se smlouva nebo OP odvdaveyi,
c) při uzav|ran| smlouvy vědomě uveď nepravchve Udae o skutečnostech rozhodných µo jeµ uzavřeni,
d) vstoupil do likvidace, u něj zahqeno insdvenčni řizeni nebo u ného zehajen výkon rozhodnuti (exekuce),
a v případě, Ze dojde ke zn|čenl nebo odazeni Nedmétu smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je učinne okamžikem
doučení pisemneho oznámeni o odstoupeni dúhe skané.
5.5 Odběratel ma právo smlouw zrušit zaplacenm odstupného ve vyši odpov|daj|cl součtu veškerých svých
peněžitých závazků ze mbuvy (praúdelnych splátek dle splatkoveho kalendáře apod .) na jejichž zaplaceni by měl
dodavatel v pňpadě dodrZeni původně ýednane doby bvani smlouvy nárok. V takovém případě se smlouva ruší
okamžikem připsáni částky odstupného na účet dodavatele.
5 6 Strany se dohody, Že odstoupi-h Dodavatel od smlouvy nebo poruŠi -h odběratel bez zawněni dodavatele svůj
závazek seřvat v závazkovém vztahu po celou sjednanou dobu bvani neymu )emoskannym ukončením smlouvy s
výymkou případu uvedeného v bodě 5 5 tohoto článku vznikne dodavateli právo na zapkceni smhvni pokuty
odběratekm Dohodnuta vyše smlum pokuty se roma součtu všech zbyvaµcích prawdelnych Nateb dle splatkoveho
kdendeie splatných za obdobi od ukončeni smlouvy do uplynuti původně sjednané doby Haní smlouvy Smluvm
pokuta je splatná do 10 kdendainich dnů od dcnjčeni výzvy k její Úhradě Pownnosti zaplatit smluvni pokutu neni
dotčen nxok Dodavatek na nahraú vznikle ujmy . . ,
5 7 Odběratel je pomnen v případě předčasného ukončeni smbuvy doplaůt dodavateh rowez zůstatkovou hodnotu
softwarových lienci, které mu byty dodavatelem poskytnuty na zekladě smbuvy
5.8 Ukončenim smlouvy není dotčena povinnost odběratele uhradit dodavateh veškeré n&oky vzniklé ze smbuvý a
OP (zejména platby, smluvm pokuty úroky z µodeni, škodu, nema)etkovou ujmu apod ) V takovém případe je
dodavatd oµavněn proved nejpozděµ do 30 dnů od ukončeni smlouvy vyÚčtovani veškerých svých nároků. pokud se
strany nedohodnou pisemně µnak
5 9 Po skončeni teto smlouvy je odběratel povinen vrabl předmět smlouvy ve slaw. v jakem jej převzd s přihlednutim
k obvyklému opotřebeni Odbäatel zavazuje na vyzváni dodavatele bezodkladně zpřístupnit prostory, ve kte'ych je
přecknět smlouvy instdován za účelem umoZnéni jeho odvozu V případě poškozeni předmětu smlouvy je o&ěrate1
povinen uhraát připadne náklady nutne na jeho uvedeni do odpovldaµc|ho stavu (nakjady budou vyčísleny dc
platného ceníku dodavatele) . .
5 10 Odběratel je v případě že do 30 au od ukončeni smlouvy newati jeji predmet, povinen zaplabt dodavatdi za
každý započaty měsíc platbu ve vyši odpov|dajlc| podedni platbě uvedene ve splatkovem kdendaři a to dokud bude
odběratel v prodeni s vracením předmětu smlouvy dodavateh
5 11 Ocbératel a Poskytovatel meyi moŽnost uzavřít dohodu o odkupu předmětu neymu
6 Zavěrečna ustanoveni ,
6 1 Tato smlouva a pram vztahy ji zdoZene se ňdi pravnim řadem česke republiky Na otázky touto smlouvou
vyslovné neupravené se pouhjí ustanoveni zákona č 89/2012 Sb občansky zakonik
6 2 Připadne změny ä doplňky smlouvy včetně OP musí mít písemnou fcxmu a byt podepsány k tornu pověřeným
zástupcem dodavatele a odběratek
6 3 Za podninek stanovených zákonem č 227/2000 Sb , o dektronickem podpisu, ve znění pozdéjšich předpisů
mohou smluvní strany při uzav|ran| smlouvy pouZivat elekkonícky podpis Elekborúcky podpis múZe být užit pouze v
případě, kdy Dodavatel takovou formu podpisu Odběrateli nabiche Pro účely smlouvy a těchto obchodních podmínek
je elektronicky podepsaná smlouva povaZovana za písemnou formu pravniho a ma yo obě smluvní strany
tutéž závaznost
6 4 V pňpadě že některé ustanoveni smbuvy nebo OP je nebo se dme neuänne, zůstavaµ u)ednan| účinna
V takovém případě se strmý zavazuji nahradit neúčinne ustanoveni ustanovením jiným, učinnym, kteře svým
obsahem a smyslem bude odpovídat nejlepe obsahu a smyslu ustanoveni původniho neučinneho
6 5 Smluvni strany se dohody, Ze všechny spory vznikaµci z této smlouvy a v souvidod s ni budou rozhodovány s
konečnou platnosti u Rozhodčiho soudu pří Hospodářské komoře Česke republiky a Agmni komoře Česke republiky ,
v sudiä v Brně, podle jeho řadu . jednim rozhodcem jmenovanym předsedou Rozhodčlho soudu při Hospodářskékomoře Česke republiky a Agarni komoře česke republiky .
6 6 Smluvni strany se dohody Ze pro doručovaní p|semnostl jsou rozhodne jeµch adesy uvedene ve smlouvě Strany
si ujednaly. Ze písemnost se považuje za doručenou třetí pracom den po jejím podaní k poStom přepravě
6 7 Odběratel dava Dodavateh souhlas k pouhti nazvu a bga Odběratele k referenčním účelům Ubti ddšich udajú
podleha samostatnému souhlasu ze sbany Ckbératek
6.8 Skaný jsou povinny' zachovávat mlčenhvost o obsahu smlouvy. OP a ddšich přibh a o důvěrných udaµch nebo
sděknich poskytnutých při )ednä7|ch o uzavřeni smlouvy nebo po jeµm uzavřeni, a to l po zániku smlouvy do doby ,
neŽ se takové udaye nebo stanou veřejnými Porušeni povmnosb mlčenlivosb zakládá µávo na náhradu
škody, připadné pravo na vydaní ziskaneho obohaceni
6 9 Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí pisemna nebo ustrň ujednani mezí smluvnmi stranami
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Tyto Standardní hcenčni podmínky jsou závazně pro všechny uživatele veškerého softwae (SVV) vyvíjeného či jiná dodávmého spdečnosti Koníča Mnoka Business Solu6ons Czech, spoL s r. o., (dále jen
.Společnost') bez ohledu na způsob dodaní SW.

Cl. l. definice

1.1 Nabyvatel Licence osoba. které vznika. na základě objednáni určite Licence ke stanoveným modukim.
aphkacim či programům z SW Spdečnosů a uhrazeni L]cenčn|ch poplatků. pravo k užíváni SW
Společnosb v rozsahu a po dobu, jež je určena smbuvou mezi Nabyvatelem Licence a Spdečnosti. ke
které jsou Standxdni kenčni podmínky připojeny.
1.2 SW Spokčnosů veškerý SW. který je vyvíjeny. dodavany či poskytovaný Spokčnosti, případně kde je
Společnost na základě jiného Mulu oprávněna poskytovat Licence k takovému SW potencialnwn
Nabyvatekim Licence.
1.3 Poskytnuty SW SW. jehož užlvan| bylo objednano Nabyvatelem Licence a k jehož ubvani
Nabyvatelem Licence posléze Společnost udála povoleni (licenci) v rozsahu dle smbuvy mezi
Společnosti a Nabyvatelem Licence.
1.4 Autorizovaný parmer Společností osoba , která má se Společnosti uzavřenou rámcovou smlouvu.
která zajišt'uje proškoleni technického personálu takového Autonzovaného pamera Společnos6 k
prováděni implementace a údržby SW Společnos6.
1.5 Licenční poplatky' poplatky. jež je Nabyvatel Licence povinen přímo či nepřimo (p'osŮednicMm
Autorizovaneho partnera) uhradit Společnosb za užíváni Poskytnutého SW. Licenční poplatky se pIati ve
vyši zákaznického ceníku Licenci platného v době uzavřeni smbuvy na Poskytnutý SW není-li sgednana s
daným Nabyvatelem Licence písemně potvrzena jiná vyše Licenčního poplatku.

2.7 Změny Poskytnutého SW
Nabyvatel Licence nesmí provádět reverzní inženyrsNi, dekompilovat nebo provést dekompozlc|
Poskytnutého SW ani jineho SW $polečnos6 a nesmí rekonsbuovat zdrojový kód Poskytnutého SW
ani jineho SW Společnosů s výjimkou připadú, kdy takové omezeni nepřipoušti rozhodné pravo,

2.8 Porušeni prav ve vztahu k Poskytnutému SW
Nabyvatel Licence se zavazuje neprodleně
Spokčnosů ve vztahu k SW Společností
poskytnout Spokčnosů odpovldallc| pomoc
SW Společností

informovat Společnost o jakemkohv připadu porušeni prav
zejména pak Poskytnutému SW. o kterém se dozvi. a

při uplatněni nároků Spokčnosů ve věci porušeni práv k

ČI. ||. UŽjVANi SW

2. 1 Předmět hcence
Nabyvateli Licence je na základě uzavřené smlouvy uděleno nevyhradni pravo na uäti Poskytnutého SW.
a to pouze k vlastni činnos6 Nabyvatele Licence a (a) v rozsahu určeném uzavřenou smlouvou. (b) po
dobu bvani smlouvou a (C) za podminek stanovených v aktuálně platných Standardních kcenčních
podmínkách. V případě Licence poskytované Nabyvateli Licence pro potřeby poskytovaní skižeb třetím
osobám s využitím Poskytnutého SW (outsourcingu) lze využívat Poskytnuty SW jen pro poskytováni
služeb ve prospěch osoby uvedene v závazné objednávce, v kcenčnich souborech a khčich a ve smlouvě
uzavřené mezi sUanami, v tomto připadě je Autorizovaný partner oprávněn a povinen zamezit nelegáhimu
šířeni SW SpoĹečnostĹ

2.2 Uhvaci pravá k Poskytnutému SW
Společnost prohlašuje. že je oprávněna poskytovat. pronajimat či prodávat Lícená k
Obě smluvn l sbany tímto berou na vědomi, že Nabyvateh Licence není a nebude
Poskytnutého SW a Nabyvatel Licence bude mil jen ta práva k Poskytnutému SW.
Standardní hcenčni podminky .

Poskytnutému SW.
přiznáno vxmictvi

která určuji aktuální

2.3 Omezená platnost Licence
Do doby, než bude Společnosti uhrazen v plne výši poplatek za poskytnuti hcenčnich prav (Licenční
poplatek) Nabyvatelem Licence. bude mít Nabyvatel Licence jen dočasne pravo pouhvani Poskytnutého
SW a Společnost si podle vlastmho uvaženi muže vynubt dočasnost fungovani Poskytnutého SW tím. že
zavede vhodná technoka opatřeni včetně akůvace zabbkovani přístupového kódu zabudovaného v
Poskytnutém SW apod. Společnost je rovněž oprávněna odejmout Licenci v případě, že nebude z
jakehokoliv důvodu uhrazen Licenční poplatek za užíváni Poskytnutého SW na účet Spdečnosů ve hútě
splatnosů a v phe výši - v takovém případě je Nabyvatel Licence povinen vrátit veškerou dokumentaci k
Poskytnutému SW, media s instalačnm soubory. prokázat zničeni záloh instalaci nebo instalačních
souboru Poskytnutého SW, neužívat jakkohv Poskytnuty SW a umožnit zástupci Společnosů konboki
splněni těchto pov|nnostl.

2.4 Nepřevoditehost udělené Licence
Licence k užíváni Poskytnutého SW se uděluje Nabyvateh Licence výlučně pro jeho interní užřti (S
výjimkou Licence umožňujlc| poskytováni služeb pomoci Poskytnutého SW třetím osobám. kdy múZe
Nabyvatel Licence postupovat v souladu s obsahem takové Licence). Nabyvatel Licence nesmí opravněni
Nořici součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podkence). Nabyvatel Licence nesmí. at'
již bezplatně nebo za jakoukokv odměnu. pro6službu nebo finanční úhradu jakymkohv způsobem dale
postoupit práva a povinnosti z poskytnutě Licence. pújät. pronajmout. poskytnout podlicenci nebo jakkohv
převést Poskytnutý SW nebo jej použit jako jisůnu, ručit jim za závazek Nabyvatele Licence nebo za
závazky třetí sUany.
V případě Licence poskytované pro potřeby poskytováni shžeb Úetim osobám s využitim Poskytnutého
SW (outsourcingu) nelze využívat Poskytnutý SW pro poskybvani shžeb ve prospěch jiné osoby. než
osoby předem oznámene Společnosti a posléze potvrzené Spokčnosti.

2.5 Změny v udělené Lícena
Nabyvatel Licence nesmí užívat SW Společnos6 v rozsahu přesahujicim jemu poskytnutou L|cenc| (např.
pro větší počet uživatekí serverů. apod.). užívat Licenci jiným způsobem, než k jakému je Licence určena.
aniž by obdržel předchozí písemný souhlas (rozšiřuj|ci kcenčni klič či hcenční soubor) od Společnosů a
aniž by uhradil dodatečně Licenční poplaUcy na základě p|amého ceníku Společnos6. Společnost a
Nabyvatel Licence ýednávayi pro případ. že Nabyvatel Licence poruší Standardní kenčni podmínky a
využije jakýkoliv sw Společnosů jiným způsobem. než jaký je možný v souladu se Standardními
hcenčn mi podminkam nebo v jiném rozsahu. než pňpouštěji Standardní hcenčni podmínky bez
předchozího písemného souhlasu Spokčnosů, smluvni pokutu ve výši dvojnásobku ceny Licence SW
Společnosti, kterou by Nabyvatel Licence musel získat k užiti SW Společnosb v rozsahu a k učelum, ke
kterým SW Spokčnos6 skutečně užíva. Takto sjednanou smkivni pokutu je Nabyvatel Licence pcMnen
uhradit Spokčnos6 do 10 (dese6) dnu od doručeni výzvy k její uhradě. Úhrada zminěne pokuty nebude mít
vliv na právo Společnos6 ukončit platnost jakekoliv Licence poskytnuté Nabyvateh Licence, a to bez náoku
Nabyvatele Licence obdržet jakékohv vyrovnani či vraceni dřive uhrazené ceny Licence.

2.6 Kopirovani Poskytnutého SW
Nabyvatel Licence ma oprávněni vytvořit jednu zabžni kopn instalačních dlsku/souboru Poskytnutého SW.
Záložni kopie Poskytnutého SW nesmí Nabyvatel Licence použit v rámci své běžné činnosů ke škohcim,
ani demonstračnim účelům. Nabyvatel Licence souh|as| s tím že zabžni kopie označí přislušnym čislem
Licence. poznámkami o autorských právech Spokčnos6 a o tom. že jde jen o zábžni kopii, identiňkačnm
štítky s údaji o době. na kterou je Licence poskytnuta. S výjimkou zabžnich kopii nesmí Nabyvatel Licence
za Zadným účelem pořizovat kopie Poskytnutého SW.

2.9 Záruky
Společnost zaručuje. že Poskytnuty SW bude pracovat podle specifikaci uvedených v technické
dokumentaci, která je součásti dodavky (dale jen "dokumentace"), a to za předpokladu. že s provozem
SW nekoliduji jiné apkkace provozované Nabyvatelem Licence, použjt| vhodného HW a technického
vybaveni, pro které je poskymutý sw určen, řádné instalace Poskytnutého SW provedené k tomu
proškolenou osobou (ti technikem Společnosti nebo Autorizovaneho pamera Společnosů) a řádného
užíváni v souladu s určením a účelem Poskytnutého SW. Jehkož Poskytnuty SW je poslední vyvinutý
produkt počítačove technologie svého druhu a v současně době není možné testovat a ověřň všechny
možnosů použiti tohoto SW, Nabyvatel Licence bere na vědomi. že vzhledem k variabihtě prostředi,
neustálému vývoji technického vybaveni, na kterém je SW Společnosů provozováno a se kterým v
různých systémech koexistuje. nemůže Společnost zaručit naprostou bezchybnost Poskytnutého SW.
Přesto se Společnost zavazuje. že po dobu dvou (2) let od data dodaní Poskytnutého SW vyvine
nejvyšší ušili k opravě jakýchkohv Qištěnych chyb. anomahi nebo opakovaných chyb oznámených
Nabyvatelem Licence Společnosů a tyto odsbaní podle svého uvažení a zavažnos6 buď formou tzv.
hotfixu Ůednorazové opravy) nebo plošne opravy (opravného bahčku) dane k dispozici všem
uživatekim dane verze SW Společnosú. Společnost si rovněž vyhrazuje pravo vyřešeni reklamace
poskytnutím kence k novějši verzi SW Společnos6 s danou funkcionahtou, Po dobu poskytnuté zmky
bude rovněž k dispoäci prostřednicNim Autorizovaných palnerú Společnos6 podpora k dane verzi
Poskytnutého SW.
Společnost si vyhrazuje právo průběžně vydávat opravne baličky k jakemukoliv SW Společnos6, které
řeší nedostatky. anomáke či omezenou funkcionahtu jakéhokohv SW Společnosb s tím. že pokud
nebudou takovéto opravné baličky bezodkladně Nabyvatelem Licence instabvány, zhaci tento veškerá
pravá z poskytnutě záruky.
Nabyvatek Licence rovněž nepř|s|ušej| práva ze záruky. pokud neposkytne přislušnemu
Autorizovanému parmeru Spokčnosů nebo zástupci Spokčnos6 veškerou souč|nnost potřebnou ke
zjištěni příčiny reklamované závady a jejich projevů. jakož i přiměřenou součinnost potřebnou pro jeji
odsbanění.
S vyjimkou případu. kdy š Nabyvatel Licence zakoupí doplňkove hcenčni skižby či dalši Licence podle
plabného ceníku Společnosti, na základě kterých ziska Nabyvatel Licence právo na uživáni dalších
vyvíjených verzi Poskytnutého SW, není Nabyvatel Licence oprávněn užívat na základě udělené
Licence jiné verze Poskytnutého SW (to neomezuje možnost Nabyvatek Licence využit updatů
užívané verze wohěnych Společnosb nebo opravných balíčků apod.).
Nabyvatel Licence je povinen práva ze záruky (B. požadavky odstraněni vad Poskytnutého SW)
uplatňovat prostřednicNim Autorizovaného partnera Společnosti. prostřednicNim kterého byl
Poskytnutý SW dodaň. případně implementován.

2.10 Závazky vyplývajici z provozován| Poskytnutého SW
Poskytnutý SW smi provozovat a využívat ke své činnosů pouze Nabyvatel Licence pod svým
dohledem a kontrobu a na svoji odpovědnost Nabyvatel Licence nese vyhradní odpovědnost (a) za
posouzeni a vyhodnoceni využitehos6 Poskytnutého SW ke své potřebě, (b) za zqištěni patřičného
využiti Poskytnutého SW s ohledem na své personahi zdroje a počítačové vybaveni. (C) za zajištěni
bezvadné provozuschopnosů všech počítačových programu a hardware ve spojeni s Poskytnutým SW
především z hlediska možných závad. které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a chod Poskytnutého
SW. (d) za zavedeni odpovldajic| operaůvn| konboly a metodiky pracovních postupů v rámci
organizace Nabyvatele Licence a (e) za přípravu nebo zavedeni krizových planú za účelem
náhradních a bezpečnostních opatřeni (včetně pravidelného a jejich významu adekvámiho zabhovani
dat a redundance kribckych systému).
V případech hcenci umožňujicích poskytovaní služeb s využitím Poskytnutého SW třetím osobám či
nasazeni Poskytnutého SW u třetích osob Nabyvatelem Licence (outsourcing služeb) může Nabyvatel
Licence užřt Poskytnuty SW i pro potřeby třetích osob v souladu s obsahem přiskišne Licence, avšak i
v těchto případech nese Nabyvatel Licence plnou odpovědnost (a) za posouzeni a vyhodnoceni
využitdnos6 Poskytnutého SW k předpokladané potřebě. (b) za zajištěni patřičného využiti
Poskytnutého SW s ohledem na dostupné personahi zdroje a počrtačové vybaveni, (c) za zajištěni
bezvadné provozuschopnosti všech počitačových programů a hardware ve spojeni s Poskytnutým SW
především z hlediska možných závad. které by mohly záporně ovlivnit funkčnost a chod Poskytnutého
SW. (d) za zavedeni odpov|daj|c| operabvni konboly a metodiky pracovních postupů v rámci
organizace, kde je Poskytnutý SW využivan. a (e) za přípravu nebo zavedení krizových plánů za
účelem nahradnich a bezpečnostních opatřeni (včebiě pravidehého a jejich významu adekvatniho
zálohováni dat a redundance kriůckych systémů).

2.11 Odpovědnost
Společnost není odpovědna za nepřímé či následné škody (včetně, ale nejen obchodnich zb'at
daňových sankci nebo jiných závazku vůči správním organum, zbaty na zisku, narušeni obchodn|ch
vztahů a ztrátu nebo narušeni dat) vzniklé na shaně Nabyvatele Licence či třetích osob. kterým
Nabyvatel Licence s využitím SW poskytuje své skížby v souladu s obsahem konkretni hcence a
vypĹyvajici z pouhvani Poskytnutého SW, a to i v případě. že Společnost byla předem informována o
možnos6 vzniku těchto škod. Cekova odpovědnost Společnos6 vůči Nabyvateli Licence či jakýmkohv
třetím osobám vyplyvajici z užívaní SW Spokčnosů a vyše náhrady škody v žádném případě
nepřevýší částku Licenčniho poplatku uhrazeného Nabyvatekm Licence za užíváni Poskytnutého SW
a tato odpovědnost představuje veškeré náoky Nabyvatele Licence na náhradu škody a ušlého zisku
vůči Společnos6 z tituki poskytnuti Licence k Poskytnutému SW a jeho užíváni Nabyvatelem Licence.
Společnost rovněž neodpovida za jakékohv škody způsobené nebo zapřičiněne (i) činnosti třetich
osob. jimi dodaných služeb, (ii) uZivanm jiného sw nebo (iii) zanedbaním údržby Poskytnutého SW
(napňklad neinstabvanim dostupných opravných bahčkú apod.). a to včetně škod způsobených jiným
SW dodaným či shžbami poskytnutymi Autorlzovanym| palnery Společnosti.
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Příloha smlouvy pro službu:
Dopravne

@KONICA MINOLTA

0PTIMIZED
PRINT SERVICES

Popis služby
Po pořízeni MFZ s Vámi Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín dodáni MFZ. v dohodnutý termín Vám smluvní přepravce doručí MFZ. Služba
obsahuje:
· přepravu do místa instalace
' přesun MFZ na místo instalace v rámci budovy- v případě, že budova má nákladni výtah
· odborné vybaleni a sestaveni MFZ
· odvoz a ekdogickou likvidaci obalového materiálu

Za příplatek dále zajistíme
' vyneSeni stroje do pater po schodišti - pokud není k dispozici nákladní výtah

Omezeni služby
Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Konica Minolta. Cena služby je závislá na konkrétním podmínkách a prostorech
odběratele (patro, výtah, nákladová rampa, povrchy podlah atd.) Služba neobsahuje samotnou instalaci MFZ.

Požadovaná připravenost na straně zákaznika
Odběratel musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za převzetí MFZ, a přistup smluvniho přepravce do prostor určených k instalaci k MFZ. Odběratel musí vyplnit
a podepsat Analýzu připravenosů.

Službu Dopravné je nutné doplnit službou Instalace MF Z,

l SMLOUVA O NÁJMU A POSKYTOVANI SLUZEB čisb smlouvy 14138665 vi Přibha smlouvy - Dopravne strana 5/7
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Příloha smlouvy pro službu:
Instalace Multifunkčniho zařizeni

®N1CA MINOLTA

OPTIMIZED
PRINT SERVICES ,

::Pi:o;::ež:iy zařízeni odběratelem s nim Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín instalace zařízeni. Vzniká tzv. instalační zakázka, která je

ihned automaůcky přidělena příslušnému servisnímu technikovi. Servisní technik kontaktuje odběratele ve stanoveném terminu a zaháji práci a úkony nutné k

instalaci zařízeni odběratele. Instalace obsahuje:

· cestovné servisního technika KM do místa instalace
· rozbaleni a mechanické sestaveni zařízeni
· inicializace, nastaveni a prověřeni funkcionalit zařízeni
· instalace na jedno PC/server (OS \Mndows) za asistence osoby odpovědné za insta|ac| zařízeni
· školeni obsluhy (trvání max. 2 hodiny pro max. 6 osob) - použiti základních funkci zařízeni

o seznámeni s návodem k použiti zařízeni
o kopírováni - vloženi oňginálů. potřebná nastaveni pro kopirováni (papír, reprofaktor. sytost kopii. počet kopii. nulováni počtu kopii, oboustranné

kopírováni, děrováni, sešíváni)
o Ůsk - popis ovladače Uskárny (druh papiru, počet výtisku, oboustranný tisk. děrováni, sešíváni)
o skenováni -v případě připravenosti datových prostředku zákazníka dle specifikace (dle Analýzy připravenosti zákazníka)
o faxováni - pokud je součásti stroje faxový modul a v případě pňpravenosti datových prostředku odběratele dle specifikace {dle Analýzy připravenosti

zákazníka)
o seznámeni se zařízením - prvotní doplněni spotřebních mateňálů, seznámeni s odstraněním záseků papiru a resetováni chybových hlášeni

Omezeni služby , . , ., , ,
Služba je dostupná pouze pro vybrané typy zařízeni, definované v ceníku služeb dodavatele. Služba neobsahuje dopravne instabvaneho zarizem. Dale
neobsahuje škdeni na doplňkové funkce/aplikace kopírováni (např. vkládáni listů, archivační okraj, opakováni obrazu, atd.) a 6sku (nastaveni ovladače tiskárny,
konňgurace stroje, 6sk pod kódem, tisk zamčených úloh) pro instalované zařízeni.

Požadovaná připravenost na straně zakaznika
Odběratel musí zajis6t přítomnost správce sitě nebo osoby odpovědné za instalaci zařízeni, a
do datové sitě musí odběratel vyplnit a podepsat Analýzu pňpravenosti. Veškeré výše uvedené

instalace zařízeni.

přistup servisního technika k zařízeni. V případě připojeni zařízeni
komponenty služby je možno up|amit pouze v dohodnutém terminu
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Příloha smlouvy pro službu:
bizhub SECIJRE

PRINT SERVICES

Popis služby
Na vašem zařízeni vám nastavíme tyto funkce:

· Změna hesla správce
· Zašifrováni veškerého obsahu na disku
· Vytvořeni bezpečného alfanumerického hesla pro uzamčeni pevného disku
' Nastaveni automatického mazáni veškerých dat uložených ve schránkách na disku mul6funkce

V edici bizhub SECURE ULTIMATE je navíc:

· Instalace antiviru Bitdefender®, který ve stroji skenuje veškerá příchozí a odchozí data v reálném čase prob virům. malwaru a další hrozbám
· Data uvnitř MFP můžete zkontrolovat ručně nebo podle nastaveného plánu
· Břtdefender aktualizuje databázi viru každé 4 hodiny
· K dispozici je protokd (historie) skenováni virů a protokol zjištěných hrozeb.

jako potvrzeni o zabezpečeni stjýé vám vystavíme cerůňkát a na stroj nalepíme certiňkačni e6ketu.

Omezeni služby
Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Koníča Minolta. Služba bizhub SECURE ULTIMATE vyžaduje připojeni k Internetu
pro účely aktualizace virové databáze.

Požadovaná připravenost na straně zákaznika
Zákazník musí před instalaci poskytnout údaje o nastaveni sitě pro přistup na Internet (pouze pro edici ULTIMATE).
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