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Dodatek č. 5
číslo smlouvy Poskytovat«!«: 2015-2ON€R-MMM-2 

číslo smlouvy Uživatele: 5^1/2015 
{Dále jen ..Smlouva"^

1. Statutární město Most 
$e sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:

Číslo účtu výdajového: 
číslo úctu příjmového:

dále jen ^Uživatel*

I.
Smluvní strany

Radniční 1/2,434 01 Most 1
00266094
a00266094
Mgr. Janem Paparegou, primátorem

27-10413683S9/0800 
19-1041366359/0800

2. ZONERsoftware, a. s. 
$e sídlem: 
Zastcpupená:
IČ:
DIČ:

Nové sady 1^83,602 00 Brno
Ing. Milanem Behrem. předsedou představenstva
49437381
C249437381

Bankovní spojení: 
Číslo účtu;

Československá obchodní banka, a, s, 
284306000/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brné, oddíl B, vložka S824, 

dále jen ..Poskytovatel"

(společné dále jen .Smluvní strany"!

Základní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, ie spolu uzavřeli Smlouvu o poskytnutí licence k software č. 201S-ZONER-MMM-1 (číslo 
uživatele S^^WOIS) ve znění pozdějších dodatků č. 1 až 4 (dále jen „Smlouva"). Z důvodů blížícího se ukončeni plnění 
vyplývajícího ze Smlouvy z důvodů uplynutí termínů se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku (dále jen 
„Dodatek č. 5") ke Smlouvě.

2 Oddatek č. 5 stanovuje podmínky poskytování souboru služeb Poskytovatelem Uživateli (dále jen ..Údržba") 
v souvislosti s užíváním licence software Zoner Photo Studio X (dál jen „Software"}, kterou nabyl Uživatel na základě 
dodatku Č. 2 ke Smlouvě.

3. NenMl stanoveno Dodatkem č 5 stanoveno jinak, v platnosti nadále zůstávají veškerá ustanovení Smlouvy a jejích 
pozdějších dodatků.

Předmět, způsob a Ihůta plnění, jakost

/

1. Poskytovatel na základě Dodatku č. S poskytuje Uživateli Údržbu, a to na období 1.1. 2021 do 31.12. 2024. (dále 
jen ,Datum ukončení údržby"!

2, Údržba zahrnuje:

a Aktualizace software (dále jen ^Aktualizace"!. Aktualizacemi se rozumi poskytování všech dostupných oprav 
(zejmérta oprav chyb v Software, zajištěrií garantované kompatibility s operačním systémem Microsoft Windows 
10 v &4bitové verzi, aktualizace ovladačů hardware a software, které jsou integrální součástí Software, případné 
doplnění formátů RAW dle technických možností a dostupnosti jejich popisu, aktualizace přístupu ke službám
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3.

třetích stran apod.} a také funkčních doplnění Software, které Poskytovatel Data ukončení údriby učiní veřejně 
dostupnýrrii a zpřístupní Uživateli formou instalačních souborů na 2oner účtu Poskytovatele.

b. Poskytování technické podpory (dále jen ..Podoora'i. Podporou se rozumí pomoc s řešením funkčních problémů 
při užívá r>í Softwa re a j eh o) n stalacl a insta lad Aktu al iza cí.

Po uplynutí Data ukončení údržby je Uživatel oprávněn využívat Software v podobě poslední dostupné aktualizace. 
Která byla veřejně dostupná a Uživateli Poskytovatelem zpřístupněná k Datu ukončení údržby dle odst. 2a Dodatku 
Č.5.

IV.
Cena a platební podn^ínky

1. Záloha na platbu není sjednána.

2. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za předmět plněni Dodatku č. S celkovou cenu ve vysf 128 724 KČ bez DPH 
(jedno sto dvacet osm tisíc sedm set dvacet čtyři korun českých bez dar>ě z přidané hodnoty). V ceně jsou zahrnuty 
veškeré náklady poskytovatele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy a Dodatku č. S, jakož i 
poskytnutí Licencí a Aktualizací ve smyslu ustanovení článku lil. Smlouvy a dalších souvisejících plnění.

3. Celková cena je splatná ve čtyřech platbách po částce 32 181 Kč bez DPH. Poskytovatel vystaví daňový doklad se 
splatností do 30,11. roku předcházejícímu roku údržby.

4. Podmínky fakturace proti Smlouvy se nemění stim rozdílem, že platba se uskuteční na účet uvedený vzáhlaví 
Dodatku č. 5.

V.

Závěrečná ustanovení

1 Sjednává se. že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že 
adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemné oznámenou adresu pro 
doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůté nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby smlouva vč. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené 
statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 10^999 Sb., o svobodném přístupu k Informacím, ve 
znění pozdějších předptsů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označer^í této 
smlouvy a datum jejího uzavření.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovazují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák, 10^999 Sb.. a zveřejnění bez stanovení jakýd*ikolÍv dalších podmínek,

4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. 
Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením Jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustar\ovení původního, neúčínr^ého. Smluvní stra rty sjednávají, Že 
veškeré spory ze smlouvy ve zněni jejích dodatků budou řešit primárně dohodou

5. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 89/2012 $b, Občanským 
zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6.

7.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340^13 3b., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
ze smlouvu v souladu € tímto zákonem uveřejni uživatel, a to nej později do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru poskytovatel.
Po uveřejněni v registru smluv obdrží poskytovatel do datové schránky/e-mallem potvrzení z registru smluv. 
Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf. označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno 
kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly. Že poskytovatel nebude, kromě potvrzeni o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti lnformovár>.

8. Ter\to dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Jakákoliv 
změna smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.
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9. Tento äodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem u veřej není v registru smluv.

10. Smluvní strar>v po rádném přečtení tohoto dodatku a seznámeni se s jeho obsahem prohlašují, le je jim žnám jeho 
smysl a účel, že odpovídá projevu jejích vůle a že k nému přistupují svobodné a vážné, nikoliv v tisnl a za nápadné 
nevýhodných podmínek.

11. Ph nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 201^79 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zru^í směrnice (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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