
 

  

 

SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE 

RAYNET Cloud CRM č. OP-20-1113 PRO OBDOBÍ OD 2021 
dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. kk
Líšeňská 2657/33a 

636 00, Brno – Líšeň 

IČ: 44994575 

 

Předmět smlouvy: Užívání softwarové aplikace RAYNET Cloud CRM 
Množstevní rozsah: Dle množství sjednaných uživatelských účtů 

Územní rozsah: Bez omezení 

Trvání smlouvy: Do 31. 12. 2022 

Poplatek: 500,- Kč / za měsíc / za uživatelský účet (9-11 lic= 450 Kč, 12 a více 420 Kč, READ ONLY = 150 

Kč) 

 

Touto Smlouvou o užívání softwarové aplikace RAYNET Cloud 

CRM se obchodní společnost RAYNET s.r.o. se sídlem Ostrava, 

Porubá, Francouzská 6167/5, PSČ 708 00, IČO: 268 43 820, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 

Ostravě, oddíl C, vložka 28180 (dále jen „Poskytovatel") zavazuje 

umožnit Nabyvateli užívání softwarové aplikace RAYNET Cloud 

CRM a Nabyvatel se zavazuje za toto užívání softwarové aplikace 

RAYNET Cloud CRM platit Poskytovateli sjednanou úplatu. 

Bližší vymezení vzájemných práv a závazků stran vyplývajících jim 

z této smlouvy je obsaženo v „Podmínkách užívání softwarové 

aplikace RAYNET CRM" (dále jen jako „Podmínky"), které jsou 

nedílnou součástí této smlouvy. 

Nabyvatel svým podpisem smlouvy stvrzuje, že Podmínky před 

uzavřením smlouvy obdržel, přečetl si je a seznámil se s jejich 

obsahem a souhlasí s nimi. 

Osoba uzavírající smlouvu jménem Nabyvatele - právnické osoby 

prohlašuje, že je plně oprávněna k platnému uzavření smlouvy. 

Účelem sjednaného plnění je zajištění realizace projektu HR 

Award a transfer technologií v CDV, registrační číslo projektu 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014641. 

Tato smlouva se stává platnou a účinnou okamžikem podpisu 

oběma smluvními stranami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
RAYNET s.r.o., Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava, tel. xxxxx, email: xxxxxx

RAYNET 

V Ostravě dne: 4.1.2021 

za Poskytovatele 

Ing. Martin Bazala 

za Nabyvatele - 

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. 

RAYNET s.r.o. 
Francouzská 6167/5 
708 OO Ostrava  
IČ: 26843820 
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PŘÍLOHA č.1 

CENÍK 

RAYNET a Zákazník si mezi sebou ujednali ke dni uzavření smlouvy o užívání RAYNET CRM níže 
uvedené ceny: 

• Cena licence za každého z uživatelů 

■ Poplatek za zpracování pří platbě převodem 

(platba kartou je zdarma) 

■ Poplatek za poskytnutí mimořádné zálohy dat 

(1x za 6 kalendářních měsíců je poskytnutí zálohy na vyžádání zdarma) 

■ Poplatek za navýšení limitů volání API - za každých 10.000 požadavků/den 

■ Poplatek za nadlimitní počet evidovaných záznamů, za každých započatých 200 tisíc 

záznamů (Klienti + Kontaktní Osoby + Leady + Aktivity + Obchodní případy + Produkty) 

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že RAYNET je oprávněn jednostranně měnit výši 
Poplatku a dalších položek tohoto Ceníku. Takovéto změny Vám oznámíme minimálně 30 dní 
před jejich účinností. Pokud byste s novou výší cen nesouhlasili, máte právo od naší Smlouvy 
odstoupit. V takovém případě Vám ode dne účinnosti nového Ceníku začne běžet 3měsíční doba, 
po kterou pro Vás budou platit dosavadní ceny a kterou můžete využít k tomu, abyste si vyžádali 
zálohu dat a připravili se na ukončení užívání RAYNET CRM. 
Uzavřením smlouvy o užívání RAYNET CRM, jako Zákazník, výslovně prohlašujete, že jste si 
uvedený Ceník pečlivě prostudovali, zeptali jste se na vše, co Vám bylo nejasné a že Vám byly 
veškeré případné dotazy RAYNETem zodpovězeny. Zároveň prohlašujete, že Ceníku a jeho 
jednotlivým položkám rozumíte a s tímto souhlasíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


