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LICENČNÍ softwarová smlouva
-Oj

Číslo smlouvy Nabyvatele: LIC/40/02/002780/2012 
Číslo smlouvy Poskytovatele:

uzavřená níže uvedeného dne. mísíce a roku podle ustanovení § 46 a násl. zákona 
ě. 121/2000 Sb.. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákona, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ..Autorský zákon"), a na základě 
zákona é. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisu, (dále jen 
..Smlouva") mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Hlavni město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2. Prahu I. PSČ: 110 01
Zastoupené: RNDr. Janem Teskou. ředitelem odboru informatiky Magistrálu hl. m. Prahy 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ0006458I 
Bankovní spojení:
(dále jen „Nabyvatel")

a

OBIS s.r.o.
Se sídlem: Uherská 635. 190 17 Praha 9 - Vinoř 
Jednající: Zdeňkem Kořínkem, jednatelem
IČ: 62415603 
DIČ: CZ62415603
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 32058 
Bankovní spojeni :,'—

(Nabyvatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo též jednotlivě jen
..Smluvní strana")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(a) Smluvní strany prohlašuji, že Nabyvatel v současné době používá softwarové 
produkty ISM OBIS. jejichž seznam je uveden v Příloze č. I této Smlouvy (dále 
icn „Softwarové produkty" ěi „Dílo"), jejichž autorem je Poskytovatel.

(b) Nabyvatel historicky získal oprávnění užívat Softwarové produkty, resp. jejich 
moduly na základě více smluv uzavřených mezi Smluv ními stranami. V průběhu 
užíváni Softwarových produktu však vznikly určité pochybnosti ohledně rozsahu 
oprávněni Nabyvatele užít Softwarové produkty. Proto Smluvní strany dne 
1.6.2011 uzavřely smlouvu o poskytováni maintenance č. 
INO/40/03/002595/2011, na jejímž základě bylo upraveno oprávnění k užití 
Softwarových produktu. Účinnost smlouvy o poskytováni maintenance však 
skončila ke dni 28.2.2012.
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r (c) Na základě této Smlouvy hodlají Smluvní strany písemné upravit podmínky 
poskytnutí oprávnění k výkonu práva užit Softwarové produkty Poskytovatelem 
Nabyvateli.

(d) Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy Nabyvatel užívá 
Softwarové produkty oprávněně, a že a Poskytovatel tedy nemá vůči Nabyvateli 
žádné pohledávky týkající se práva užit Softwarové produkty..

(c) Poskytovatel a Nabyvatel dále uzavřeli dne 7. 2. 2012 smlouvu é. 
INO/40/01/002713/2011 (dále jen ..Smlouva o poskytování rozšířené podpory"), 
jejímž předmětem je poskytováni rozšířené podpory k Softwarovým produktům; 
Nabyvatel činí nesporným, že uzavřením této Smlouvy zůstávají práva a 
povinnosti obou Smluvních stran dle Smlouvy o poskytováni rozšířené podpory, 
včetně povinnosti Nabyvatele hradit cenu za poskytování služeb, do ukončeni 
Smlouvy o poskytování rozšířené podpory v řádném termínu /cela nedotčena.

1 Předmět Smloi vy
Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli za podmínek stanovených níže 
v této Smlouvě oprávněni k výkonu práva užit autorské dílo 1SM OBIS. které je 
chráněno podle příslušných ustanoveni Autorského zákona (dále jen ..Dílo'*). 
Podrobná specifikace Díla a jeho jednotlivých moduluje uvedena v Příloze č. I která 
je nedílnou součástí této Smlouvy.
Poskytovatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že je oprávněným vykonav atolem 
autorských práv k Dílu. a je oprávněn poskytnout Nabyvateli oprávněni k výkonu 
práva Dilo užit v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.
Koncovými uživateli se dle této Smlouvy rozumí kterékoli osoby ze zaměstnanců 
Nabyvatele, zaměstnanců organizaci zřízených Nabyvatelem, volených orgánu 
Nabyvatele, a jejich poradců, které budou jménem Nabyvatele a na jeho účet Dilo 
užívat. Užiti Díla kromě veřejně dostupných otevřených rozhraní Softwarových 
produktu jinými fyzickými či právnickými osobami je možné pouze s předem 
uděleným písemným souhlasem Poskytovatele.
Dokumentací se dle této Smlouvy rozumí příslušný instalační manuál k Dílu nebo 
k jeho části, vztahující se k danému typu a verzi Díla, jakož i veškerá další standardní 
dokumentace poskytovaná Poskytovatelem ve spojeni s konkrétním prvkem Díla. 
včetně veškerých bezpečnostních pokynů vztahujících se na konkrétní typy a verze 
Díla..
Službou se dle této Smlouvy rozumí kterákoli služba Poskytovatele poskytovaná 
Nabyvateli v souv islosti s Dílem.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Licence

Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávněni k výkonu práva užit 
Dilo (dále jen „Licence**) všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona, a to 
za níže uvedených podmínek.
Poskytovatel poskytuje nabyvateli Licenci bezplatně.
Licence je udělována ve formě nevýhradni.

Licence se podle této Smlouvy poskytuje jako časově omezená na dobu do 15. 10. 
2012 ode dne účinnosti této Smlouvy, bez územního omezeni, tedy k užíváni Díla na

2
2.1

2.2
2.3
2.4
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území České republik) i v zahraničí, v neomezeném počiu přístupových licenci (a to 
jak uživatelských, tak serverových). Poskytovatel podpisem této Smlouvy výslovné 
souhlasí stim. že Nabyvatel je oprávnén poskytnout oprávněni tvořící Licenci zcela 
nebo zčásti formou podliccnce v souladu s § 48 Autorského zákona následujícím 
třetím osobám: příspěvkovým organizacím zřizovaným Nabyvatelem.

2.5 Nabyvatel není povinen Licenci využít.
2.6 Licence zahrnuje zejména právo Nabyvatele

2.6.1. užívat Dílo všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona, ve spojeni s 
§ 66 Autorského zákona;

2.6.2. právo na veškeré další jiné způsoby užiti Díla. které jsou nutné k zajištěni 
řádného provozu Softwarových produktu.

2.7 Licence v sobě zahrnuje právo na budoucí povýšeni nebo aktualizaci Díla.
2.8 Nabyvatel bere na vědomí, že touto Smlouvou nezískává on ani Koncoví uživatelé 

žádná práva k duševnímu vlastnictví ani jiná chráněná práva související s Dílem nebo 
kteroukoli jeho části, včetně patentů, vzoru a ochranných známek, vyjma práv 
výslovné Nabyvateli udělených Licenci dle této Smlouvy nebo jinak písemně 
dohodnutých mezi Smluvními stranami.

2.9 Smluvní strany se dohodly, že ode dne účinnosti této Smlouvy jsou podmínky Licence 
k Softwarovým produktům upraveny výhradně touto Smlouvou.

2.10 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli dále bezúplatné Licenci, za 
podmínek, na kterých se strany ještě podrobněji dohodnou, po celou dobu platnosti 
Smlouvy o maintenance a základním servisu, bude-li taková smlouva uzavřena před 
skončením plutnosti této Smlouvy.

3 Práva a povinnosti Svii.i v nIcii stran

Nabyvatel i Koncoví uživatelé jsem oprávněni používat Dílo a/nebo kteroukoli jeho 
část v souladu s touto Smlouvou, veškerými platnými právními předpisy a s příslušnou 
Dokumentací vztahující se k Dílu nebo jeho části.
Poskytovatel zaručuje, že Dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, nebo 
jinými právy třetích osob. které by překážely řádnému užívání Díla Nabyvatelem 
v souladu s touto Smlouvou.
Smluvní strany jsou povinny při plnéni této Smlouvy vzájemně spolupracovat a 
vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro 
plněni této Smlouvy.

3.1

3.2

3.3

4 Sankce

V případě, že jedna smluv ni strana poruší povinnost chránit důvěrné informace druhé 
smluvní strany podle él. 5 této Smlouvy, zaplatí druhé smluvní strané smluvní pokutu 
ve výši 500.000,- Kě (slovy: pět sel tisíc korun českých) za každé takové porušeni.

Smluvní pokuty stanovené dle tohoto ěl. -I jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní strané.

4.1

4.2
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Zaplacením jakékoli smluvní pokut> podle léto Smlouvy není dotčena pov innost jedné 
smluvní strany nahradit druhé smluvní strané v plné výši té* škodu v/niklou 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

4.3

Ochrana dCvérných informací
/.a důvěrné informace Nabyvatele (be/ ohledu na formu jejich zachyceni) se podle této 
Smlouvy považují veškeré informace, které nebyly Nabyvatelem označeny jako 
veřejné, zejména:

informace, které se ty kají Nabyvatele;

informace, pro které je stanoven závaznými právními předpisy zvláštní režim 
utajeni při nakládání s nimi.

Za důvěrné informace Poskytovatele (bez ohledu na formu jejich zachyceni) se podle 
této Smlouvy považuji veškeré informace, které byly Poskytovatelem písemné 
označeny jako důvěrné a současné se jedná o informace, které sc týkají Poskytovatele, 
mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou 
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a Poskytovatel odpovídajícím 
způsobem zajišťuje jejich utajeni.
Za důvémé informace Nabyvatele a Poskytovatele sc nepovažuji informace, které se 
staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, 
informace získané na základč postupu prokazatelné nezávislého na Poskytovateli a 
informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením 
povinnosti jejich ochrany.
Smluvní strany se zavazuji, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
informacích druhé Smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této 
Smlouvy, a bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany je nebudou sdělovat třetím 
osobám, vyjma osob. které na plněni podle této Smlouvy spolupracují, za předpokladu, 
že tyto osoby jsou zavázány k ochraně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako 
Smluvní strany podle této Smlouvy. Za porušeni závazku důvěrnosti informací podle 
této Smlouvy nebude považováno zveřejnění důvěrných informaci jakékoliv ze 
Smluvních stran, ke kterému dojde na základe zákona, soudního, správního či jiného 
obdobného rozhodnuti; o požadavku na sděleni dúvčmých informaci je však příslušná 
Smluvní strana povinna neprodleně písemné informovat Smluvní stranu, které se 
důvěrné informace týkají.
Poskytovatel i Nabyvatel se zavazuji nevyužít důvěrné informace získané v souvislosti 
s touto Smlouvou jinak než pro účely léto Smlouvy, v neprospěch druhé smluvní 
strany či k poškozeni jeho dobrého jména nebo pověsti.
Nehledě 11a ustanoveni čl. 5.2 Poskytovatel dále výslovně souhlasí s tím. aby tato 
Smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Nabyvatelem, která je 
veřejné přístupná a která obsahuje údaje zejména o Smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označeni této Smlouvy a datum jejího podpisu. Poskytovatel dále 
výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na 
webových stránkách určených Nabyvatelem. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti 
uvedené v teto Smlouvě nepovažuji /a obchodní tajemství ve smy slu § 17 obchodního 
zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve zněni pozdějších předpisu) a uděluji svoleni k 
jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

5
5.1

(i)
(ii)

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
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Povinnosti uvedené v tomto Cl. 5 této Smlouvy platí i po ukončeni léto Smlouvy.5.7

ukončení Smlouvu

l ato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to sice na dobu do 15.10.2012 ode dne 
účinnosti této Smlouvy.
Tato Smlouva muže být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou 
Smluvních stran nebo odstoupením v případě podstatného porušeni Smlouvy 
kteroukoliv ze Smluvních stran.
Odstoupeni od Smlouvy je účinné okamžikem doručeni písemného oznámeni 
o odstoupeni druhé Smluvní straně.
Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanoveni týkající se smluvních pokut, 
ochrany důvěrných informaci a ustanoveni týkající se takových prav a povinnosti, 
z. jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončeni účinnosti této Smlouvy.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

Oprávněné osoby

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím 
následujících oprávněných osob. pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
Smluvních stran:

Oprávněnými osobami Nabyvatele jsou:

7
7.1

(i)

Oprávněnými osobami Poskytovatele jsou jednatelé Poskytovatele:(ii)

Oprávněné osoby, nej sou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám teto 
Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušeni, ledaže se prokáži plnou moci udělenou jim 
k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu 
v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit 
oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně 
bezodkladné písemně oznámil.
Veškeré uplatňováni nároku, sdělováni, žádosti, předávání informací apod. mezi 
Smluvními stranami dle této Smlouv y musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno 
v písemné fornié a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo 
e-mailem s použitím elektronického podpisu.

7.2

7.3
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r.r ZÁVÉREČNÁlJEDNÁNÍ

Poskytovatel prohlašuje, že užívání Díla Nabyvatelem před uzavřením této Smlouvy 
odpovídalo dohodnutým podmínkám, a nebude vůči Nabyvateli uplatňovat jakékoliv 
nároky.
Vyjma změn oprávněných osob podle ěl. 7.2 této Smlouvy mohou veškeré změny a 
doplňky této Smlouvy být provedeny pouze na základě písemného dodatku k této 
Smlouvě, podepsaného oběma Smluvními stranami.
l ato Smlouva a vztahy z ni vyplývající se řídi právním řadem České republiky.
Spor. který vznikne na základě této Smlouvy nebo který’ sni souvisí, se Smluvní 
strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dni ode 
dne. kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro 
řešení sporu z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.

V případě, že některé ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu 
neplatným, neúčinným či ncvymahatelným nebo budc-li takovým příslušným orgánem 
shledáno, zůstávají ostatní ustanoveni této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud 
z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nich/ bylo 
uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúěinné nebo nevymahatelné ustanovení této 
Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanov eni původnímu a této Smlouvě jako celku.

lato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotoveni mají platnost originálu. I ři (3) vyhotovení Smlouvy obdrží 
Nabyvatel a jedno (1) Poskytovatel.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

Nedílnou součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha ě. I: Podrobná specifikace Díla

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 
textu této Smlouvy’.
Smluvní strany prohlašuji, ze si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ni připojuji svoje podpisy.

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

23 -07 - 2012 V dneV Praze dne

Nabyvatel:
Hlav ni město Praha

Poskytovatel: 
OBISs.r.o.

/

íl/lb (Podpis:
Jméno: RNDr. Jan Tcska 
l unkce: ředitel

Podpis:
Jméno: Zdeněk Kořínek 
Funkce: jednatelinformuiiky

v OBIS s.r.o.
Uhartkd 53á 190 17 P«ntw 9 

Id *420 283 933 814 
D*Č CZG2-* 15603?«.
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