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licence a služeb ěíslo SpLS2020-0041-CH

a

Kupní smlouva
a smlouva o poskytnutí licence a služeb

uzavř ęná męzi níże uvedeným i sm luvn ím i stranam i

Památník náľodního písemnictví se sídlem Strahovské nádvoÍí 1l132
zastoupená Mgľ. Zdeňkem Fľeislebenem' ředitelem
ICO: 000 23 311
bankovní spojení: Česká národní banka
ěíslo úětu: 

jako Kupující na straně jedné

Peľfect Systemo s.ľ.o.
se sídlem Radlická 3301168, 150 00 Pľaha 5
zastoupená Ing. Petľem Novotným, jednatelem

-9TŤl" u Městského soudu v Praze v oddílu C,vložkačíslo 84989)
ICO:264 80 981
DIC: C226480981
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
odpovědná osoba ve věcech smluvních: Martin Svoboda
jako Pľodávajicí na stľaně druhé

1. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je ztlvazek Pľodávajícího poskytnout licence Rezeľvaěního vstupenkového
systému Colosseum (déile též ,,RS")' jeho implementace do pľostředí Kupujícího, äodávka a
implementace hardwaľe a poskytování sluŽeb iouvisejících s provozem RS v rozsahu dle této
Smlouvy a závazek Kupujícího uhradit a hľadit Prodávajícímu v této Smlouvě sjednanou cenu.
Předmět smlouvy sestává z následujících částí:
1.1 Rezeľvační systém Colosseum - lĺcence

a. RS Colosseum H - aplikaění Seľver
b. RS Colosseum H - modul WebSale
c. RS Colosseum H _ modul Zboží
d. RS Colosseum H - modul GroupBook
e. RS Colosseum H - stanice (2x pokladna,Zxzázemí

1.2 Služby související s dodávkou licencí RS dle odstavce 1.1 Smlouvy
a. Instalace, nastavení a zprovoznění RS a jeho modulů dle odstavcě l.t Srnlouvy, zaškolení

obsluhy
1.3 Haľdware

a. Vstupenková tiskárna - 2 ks
b. Pokladní zásuvka - 2 ks
c. Pokladní display - 2 ks

společně též ,,smluvní strany'.

uzaviľajituto

Kupní a lĺcenční smlouvu a smlouvu o poskytnutí služeb číslo SpLS2020-004L-C]f| (dále též:
,,Smlouva") v souladu' s s 17Ż4 a následujíc ích zikona č,. 8912012 Sb.' o_bčanský zákonika smlouvu o
poskýnutí licence a služeb dle zźlkona č). 121lŻo0} Sb', autorský zákon @ebíez AZ) kužívání niže
uvedeného předmětu smlouvy.
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Snímač QR a ěárového kódu k pokladně - 2 ks
Pokladní PC All-in-one s dotykovým displejemŻ3,8,,,i5, 8 GB - 2 ks
PDA čteěka na kontľolu vstupenek - 1 ks
Služby související s pľovozem RS dle odstavce 1.1 Smlouvy
Provoz RS z datového centra, paľametry služby jsou specifikóvány v Příloze I Smlouvy
technická podpora GOLD, paľametry služby jsou specifikovány v Příloze I Smlouvy

2. Plnění smlouvy
2.l Místo ptnění
Místem plnění předmětu této smlouvy jsou místa uľčená Kupujícím - provozy Kupujícího a datové
centrum Prodávajícího.
Pľovozy Kupujícího jsou:

a. Sídlo Kupujícího, tj. Pelléova 44lŻŻ, Praha 6
b. Letohrádek Hvězda,obora Hvězd,a 445,Praha 6

2'Ż Teľmín plnění
Předmět smlouvy dle odstavců l'l,l.2 a 1.3 Smlouvy bude dodán dle tohoto harmonogľamu:a' do 8 Ęýdnů od data podpisu této Smlouvy zástupci Smluvních stran złháĘení provozu,

poskýování služeb dle odstavce 1.4 bod a. Smlouvy
Služby dle bodu 1.4 Smlouvy jsou dále poskýovány průbczno po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy
a v souladu se Smlouvou.

3. Cena předmětu smlouvy
3.1 Smluvní cena dle odstavců l.1 a 1.2 stanovena takto

3.2 Smluvní cena dle odstavce 1.3 Smlou stanovena takto

d.

e.

f.
.4I

a.

b.

RS Colosseum H - aplikační server 20 000'00 Kč 20 000'00 Kě 24 200'00 Kč 2t%
RS Colosseum H - modul Websale 10 000'00 Kč I 10 000'00 Kč l2 l00'00 Kč 21%
RS Colosseum H - modul Zboží 5 000'00 Kč I 5 000'00 Kč 6 050'00 Kě Żlo/"
RS Colosseum H - modul GroupBook l0 000'00 Kč I l0 000'00 Kč l2 100'00 Kč 21%

Instalĺce, zprovoznění, počáteční

RSColosseumH-stanice 2x

nastavení' zaškolení obsluhy 27 300'00 Kč

6 Kě 4I
1 27 300'00 Kč

24 Kě

33 033'00 Kě

29 Kč Żlo/o

21%
I

Zprovoznéní modulu Goupbook l8 200'00 Kč I 18 200'00 Kč 22 0Ż2'00 Kč 2t%
Cestovné techniků

RS CELKEM

Kč

xrx

)

xxx l15 700'00 Kč

1 200'00 KčI
139 D7"00 Kč

1 452'00 KěI 2lo/o

xxx

Vstupenková poldadnĺtiskárna 9 800'00 Kě 2 l9 ó00.00 Kč 23 7l6'00 Kč 21%
Pokladní zásuvkn 3 500'00 Kč 2 7 000'00 Kč 8 470'00 Kč Żl%
Pokladní 3 500'00 Kč Ż 7 000'00 Kč 8 470'00 Kč 21%

a čárového kódu kSnímač USB 6 800'00 Kč 2 l3 600'00 Kě ló 456'00 Kč Żl%
PCPokladní sAII-in-One dotykovým 23,8" Idisplejem, t GB,

33 200'00 Kč 2 66 400'00 Kč 80 344'00 Kč 2t%
PDA čtečkn na kontrolu t9 800'00 Kč I l9 800'00 Kč 23 958'00 Kö 21%
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3.3 Smluvní cena dle odstavce 1.4 e stanovena takto

4. Platební a faktuľační podmínky
4'l Cena za předmět Smlouvy sjednaná v odstavci 3.1 Smlouvy bude zaplacena na zźtkladě

dohody smluvních stran takto:
o 115.700,_ Kč + DPH vzákonné výši na základéfaktury - daňového dokladu s lgdenní

splatností od jejího doručení Kupujícímu, kteľou je Proáávající opľávněn vystavit k datu
ahájení Provozu RS na jednotlivých pľacovištích dle odstavóe 2.2 Smlouvy,4'2 Cena za předmět Smlouvy sjednaná v ódstavci 3.2 Smlouvy bude zaplacena na ztlkladě

faktury _ daňového dokladu s 1Odenní splatností od jejího doľuěení Kupu.jícĺmu, kterou je na
ztkladě dohody Smluvních stľan Pľodávající opľávňěn vystavit t aátu předání této části
předmětu Smlouvy Kupuj ícímu.

4'3 Cena za předmět Smlouvy sjednaná v odstavci 3.3 Smlouvy bude placena podle skutečného
čerpání služeb měsíčně na základé faktury _ daňového doklädu s lddenní splatností od jejího
doruěení Kupujícímu, kteľou je Prodávající oprávněn vystavit na zač,źúku kaiendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, na kteý se platba vztahuje. Pľvní faktuľa bude
vystavena zaměsíc, ve kteľém bude zahájen provoz RS dle odstavce 2'2 Smlouvy.

5. Dodání předmětu smlouvy
5.1 Pľodávající je povinen předmět smlouvy dle odstavců 1.1' l.2 a L3 Smlouvy předat

Kupujícímu vtermínu dle odstavce Ż.2 této smlouvy. Převzetí předmětu smlouvy bude
zaznamentlno protokolem o převzetí RS do użívźní. Pinění dle odstavce 1'4 Smlouvy bude
zahtĄeno dnem zahájení provozu RS, viz odstavec 2.2 Smlouvy.5'2 Pľávo uživat pľogľamy' které jsou souěástí předmětu této smlouvy a na které vykonává
Prodávající autorské právo ve smyslu zákona č,'l21 zľoku 2000 v platném zněni-, vzniká
Kupujícímu po předání předmětu smlouvy đo užívźnídle odstavce 5.1 Śmlouvy.

6. Zárlul<a za předmět smlouvy

9.! Prodávající poskytuje zźrukuna předmět smlouvy po dobu trvźnízáľuční lhůty'6.Ż Zźlruka se nevztahuje na předmět smlouvy:
o jestliže Kupující předmět smlouvy nebo jakoukoliv jeho část použije předtím, než mu bylo

v souladu s článkem 5 této smlouvy předáno ďnebo
o jestliže Kupující předmět smlouvy nebo jakoukoliv jeho část použije v ľozpoľu

s ustanovením článku 9. Smlouvy ďnebo s Přílohou II Smlouvy6.3 Kupující je povinen vady oznámit Prodávajícímu bez zbytečného ôdttudu na telefonním čísle
 v ěase mezi 8:00 a20'00 hodin a e-mailem na e-mailovou adľesu Pľodávajícího

.
6'4 Prodávající gaĺantuje Kupujícímu, že v případě potřeby bude ochoten předmětný software

upravit dle ľelevantních požadavků Kupujícího. Týo úpľavy však nejśou předmětem této
smlouvy, nenĹli ve Smlouvě uvedeno jinak.

7. Smluvní pokuĘ
7.1 Prodávající bude platit Kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s plněním předmětu této smlouvy

dle článku 1, v termínech dle ělánku 2 Smlouvy, a to 0,05 %o-zceny piĺ.lusné části předmětu
Smlouvy dle odstavce 3.l Smlouvy zakaždý den pľodlení.

7.2 Kupujíci bude platit Prodávajícímu smluvní pokutu íe výši O,05 yo z ceny předmětu Smlouvy za
' každÝ den prodlení s rihradou faktur dle odstavce 4.l,4.2 a 4.3 této.111iouuy.
7.3 Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů ode dne doľučení jejich vyúčtování dľuńé smluvní stľaně.

Provoz z datového centrł xxx I xxx xxx xxx
Zákaznická a technická podpora GOLD xxx 1 xxx xxx xxx
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8. Základnívztahy mezi Kupujícím a Pľodávajícím
8'1 Během plnění předmětu smlouvy je Kupující povinen umožnit pľacovníkům Pľodávajícího přístup

do pľostor instalace, a to minimálně v pľacovních dnech ođ 9:o0 do 16:00 hod'' po pĺebchozĺ
domluvě.

8'2 Kupující je povinen poskýnout nezbýnou součinnost s Pľodávajícím, umoŽňující řádné a včasné
plnění předmětu této smlouvy, zejména umožní Pľodávajícímu pĺí'tup dďprostoľ' kde budeRS instalován a pro účely školeni zajistí přítomnost ošob, které bubou ś RS p.u"ovat na
školení v sídle Kupujícího. Termín školení bude stanoven dohodou mezi Kupujícím a
Pľodávajícím.

8'3 od této smlouvy mohou ličastníci odstoupit s okamžitým úěinkem za podmínek stanovených
zákonem nebo touto smlouvou.

8'4 Kupující je opľávněn odstoupit od smlouvy vpřípadě podstatného poľušení smluvních povinností
Prodávajícím, za]<teré se považuje zejménaprodleňí s předáním předmětu smlouvy äl" článku
5 této smlouvy Pľodávajícímu delším než 75 dní, nebo s prodiením se zahájenłm pľací na
odstranění vady předmětu smlouvy dle článku 6 této smlouuý o"lsĺ. než24 hodin.

8'5 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě' že Kupující závažnýmzpůsobem poruší
podmínky užíváni předmětu smlouvy dle článku9.

8.6 Prodávající gararltuje Kupujícímu soulad RS a veškerých služeb souvisejících s provozem
RS s legislativou GDPR.

9. Užívání softwaľe a podmínky licence
9'1 Prodávající poskytuje Kupujícímu licenci nevýhľadní, teľitoľiálně omezenou i.zemím České

republiky a na dobu bez časového omezení a ke všem způsobůmjeho uŽití, v souladu s AZ a
touto smlouvou.

9.2 Počítačové pľogramy, kteľé tvoří součást předmětu smlouvy podle bodu l.1 této smlouvy, jsou
chľáněny autorských pľávem. Autorské právo k těmto pľogľamům vykonává q1i-trľäĺne
Prodávající. opnávnění k výlučnému vydání a šíření předmětň smlouvy dl" boou l.t.;uLo
celku nebo jeho jednotlivých č,ástí náleźi Prodávajícímu. Pľodávající póskýuje Kupujícímu
licenci spoěívající v opľávnění používat předmět smlouvy pľo viastnł poiľ"bu a v souladu
s jeho předmětem činnosti'

9'3 Kupující nesmí progľamy dodané podle bodu 1.l této smlouvy použitk jinému než sjednanému
úěelu, zejména je nesmí jakýmkoliv způsobem zcizit nebo zastävit' popř. jakýmkoliv
způsobem umožnit třetím osobám je użivat'

9'4 Kupující není oprávněn pořizovat kopie pľogramů dodaných jako součást předmětu smlouvy dle
bodu 1.1 této smlouvy zaiň,elemjiným, než je jejich zálohovtní.

9.5 V případě porušení kteľéhokoliv ustanovení týkajícłh; se užívání softwaľe je Pľodávající oprávněn
po Kupujícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % , č"ry softwaľe. Tím není
dotčen ani omezen náľok na náhradu vzniklé škodý'

9.6 Další podmínky uživtni software Kupujícím jsou stanôveny v Příloze tI této Smlouvy'

l0. Zá.ľérečná ujednání
10'1 Pro vzájemné vztahy smluvních stran platí, že pro vznik, změnu nebo zánik právního vztahu

(dodatku, apod )' je zapotřebí písemné foľmy právního úkonu. Smluvní ,t.uny se tímto
výslovně dohodly, že pÍípadné další dodávky zejména pľogramového vybavení budou
sjednány výhľadně smlouvou v písemné foľmě, pio přípa^d p-rovozního máteriálu postačí
objednávka. osobami opľávněnými zatím úěelem ża smluvní 

't.uny 
jednat jsou osobý, kteľé

jsou jejich statutáľními orgány nebo jsou oprávněny jednat jménem šmluvni stľany ve všech
věcech, popř. jsou k takovému jednání těmito osobami výslovně pověřeny nebo zmocněny.l0'2 Smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu opľavncnymi zástupci smluvních
stľan a zveřejněním v registľu smluv (viz 10'3) a je uzavÍena na dobu neuľěitou. Výpovědní
lhůta smlouvy o poskytnutí služeb je stanovená na 3 kalendářní měsíce a zaěíná běžet
následující m!9ic 

^no 
doĺučení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověd'smlouvy o

poskýnutí služeb je však možná nejdříve k datu Ż8.2. Ż0Ż2.
10.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva věetně jejích dodatků bude uveřejněna v

registľu smluv podle zákona ě' 34012015 Sb., o zvláštnícń podmínkách účinnosti některých



10.4
10.5

10.6
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (zákon o registľu smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní stľany pľohlašují, že smlouva neobiahuje żádné obchodní
tajemství. ZveÍejněni pľovede Kupující. Zveřejněním této smlouvy n"j.ou dotčena práva
druhé smluvní stľany ve smyslu Zálkonač. 101/2000 Sb., o ochraně ošobnich údajů, v plátném
znění a opľávněná smluvní stľana dává tímto souhlas Památníku národního písemnictví ke
zpľacovźní a zveřejnění osobních údajů dľuhé smluvní strany' dle $ 5 Zákonao. tot/zooo sb.,
o ochľaně osobních údajů, v platném znění.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, obě smluvní stľany obdržipo jednom exempláři.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
o Příloha I - Specifikace parametľů služeb serverhostin gu a zákaznické podpoľyr Příloha II _ Další podmínky uživäni softwaľe
o Příloha III - Ceník pľáce Prodávajícího
Zástupci účastníků této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, což
stvľzují svými podpisy.

YPrazęan", t3.ll2,2o2p VPľazedne: |z:-.. l ?_ - )-J^

Petr Novotný
jednatel

Peľfect System' s.r.o.
ředitel

náľodního písemnictví



Kupní smlouva a smlouva o licence a služeb číslo SpLS2020-0041-CH

Příloha I _ Specifikace paľametľů služeb nadstandaľdní zálkaznické podpory a seľveľhostĺngu

Parametry seľverhostingu
o Předmětem plnění dle odstavce 1.4 Smlouvy jsou činnosti související sumístěním, spľávou,

zabezpečenim a připojením servęľu RS k síti Internet pľostředniótvím seryeľového hnízda
Prodávajícího.

o Serveľ je vyhľazen pľo pľovoz servęrové ěásti RS (aplikační vľstva * webové rozhraní)
Kupujícího

o Prodávající gaľantuje soulad poskýovaných služeb s legislativou GDPR

Parametry služby:

' SeľVer RS je přímo a neblokovaně připojen do Inteľnetu prostřednictvím páteřní sítě

' server RS pr] své.komunikaci využívá veškeľou dostupnou kapacitu připojení páteřní sítě (300
Mbit/s do zahraniěi, 300 Mbit/s do Čn;

o bude zajištěn nepřetržitý pľovoz' přístup k datům a aplikaci (2lhodindenně x 7 dnů v týdnu x
365 dnů v ľoce)

' seľVer RS je chľáněn fiľewallem, vzdálený přístup na seľVer pouze pro vyhrazené hostitele. seľveľu RS bude přidělena vlastní IP adľesa
o Serveľ RS je napojen na nepřetržitý monitoring
o umístěný server je napájen znepřetrźitého zdroje napéýení, kte{ý je zajištěn motoľgenerátoreme místnost pro umístění serveľů je dvojitě klimatizovtna
' na opeľační systém SeľVeru jsou do Ż4 hodin instalovány opľavné ahłualizace vydané

výrobcem opeľačního systému
o centľálni zálohováni dat z aplikace RS, která je na seľveru instalována. Zálohování probíhá

každý den v0.00 hodin. Dojde-li ke ztrźúě dat, budou data obnovena ze ztiohy provedené
v 0.00 hodin příslušného dne.

o nejpozději do šesti hodin od zjištění poľuchy nahlásí Prodávající Kupujícímu náhľadní IP
adľesu seľVeľu RS, která je nutná pro rekonfiguľaci klientských sianic Rś "

' nejpozději do osmi hodin od zjištění poľuchy nahlásí Prodávající Kupujícímu náhľadní IP
adresu webového ľozhraní RS, která je nutná ke změně DNS záznamů.o u náhľadního řešení gaľantuje Pľodávající konektivitu do sítě Internet minimálně takto: 64kbps
na každou Kupujícímu licencovanou klientskou stanici RS a navíc 256kbps p.o p.onä"
webového rozhraní RS. Pľodávající däle u náhľadního řešení gaľantuje zajištění náhľädního
Seryeru RS, Rs a přidľužených aplikací včetně rekonstľukc e databétze sýstému z poslední
zálohy dat a přidělení nové IP adľesy.

' pracovní dobou rozumí čas od 8.00 hodin do 16.30 hodin vpracovní den. Je-li porucha
zjištěna mimo pľacovní dobu, pľáce na zajištění náhľadního řešení započnou okamzi6, lhůty
dle těchto ustanovení však zaěínají běŽet od 8'00 hodin v pracovní den.

Poruchou předmětné služby není:

a) poľucha služby vznik|áza okolností vylučující odpovědnost,
b) plánovaná, Kupujícímu předem oznámená a Kupujícím,odsouhlasená odstávka RS z

důvodu aktua|izace operaěních systémů, aplikace opľavných patchů operačních
systémů' případně z důvodu aktualizace progľamového vybavení'

c) poľucha připojení k síti inteľnet na stľaně Kupujícího,
d) odstávka pľováděná na žádost Kupujícího a výpadky způsobené Kupujícím,
e) nedostupnost způsobená nefunkčností služeb třetích stľan využívaných k poskytování

Předmět plnění technické podpory
Týo podmínky zajistí komplexní podporu Kupujícího denně včetně sobot, nedělí a svátků' a to
zejména prostřednictvím dálkového přístupu. Dále gaľantuje v případě potřeby osobní zásah
sęľvisního technika.
Tęchnická podpora je rozdělena na Ízv' servisní pohotovost, garantující připravenost technika
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Prodávajícího řešit a vyřešit požadavky Kupujícího, a na pravidęlné servisní činnosti, zajišťující
předcházení případných poľuch.

Techniclcĺ podpoľa pľovozu RS
Plněníje poskytováno denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00
hod. na určeném telefonním ěísle Pľodávajícího pro kritické nefunkěnosti RS a na určené e-
mailové adrese pro nekritické nefunkčnosti RS. Nijzazší doba odezvy pro kritické nefunkčnosti
RS je do 0,5 hodiny. Doba odezvy pro nekritické nęfunkěnosti ns je đo nasledujícího pľacovního
dne.

Gaľance seľvisního zásahu
Technik řeší požadavky ihned, bez zbytečného odkladu, a to pľostřednictvím telefonu nebo
vzdá'|eného přístupu. V případě nutnosti a po dohodě s Kupujícím iyjíždi k osobnímu seľvisnímu
zźľsahu v době plnění. osobní servisní zásah je gaľantováń pľo přípáä kritické nefunkčnost i (viz.
níže) RS.

Monitoľing, pľavĺdelná rĺdržba
Toto plnění předpokládá zachycení a pÍedchtnení většiny chyb, vad a nefukěností RS na stľaně
Pľodávajícího. Pľodávající je povinen chyby, vady a nefuĹčnosti RS identifikované v ľámci
monitoľingu RS odstranit okamžitě' Nepřetržité napoJení RS na dohledové centrum Pľodávajícího,
RS je pod neustálým dohledem a části případných pľoblémů je proto možno předejít. Dále
pravidelná kontrola a údľžba RS.

Pľavĺdelný update
Je k dispozici nejméně 5x ročně úpľava stźlvajíci verze RS obsahující vylepšení stávajících funkcí.
Update RS je rcalizovtn formou aktualizace seľverové instalacó RS-vt-eľmínech ále dohody s
Kupujícím.

Realĺzace nových požadavků a úpľav Systému
Nové požadavky a úpravy RS realizuje Prodávající dle časových možností aza ceny dle aktuálně
platného ceníku Prodávaj ícího.

Pľavidla kontaktování technické podpory:

Vvmezení noimů
Kľitickou nefunkčností Systému se ľozumí jakýkoliv výpadek přímého nebo online prodeje
vstupenek, který je příčinou úplné nefunkčnosti RS. Kritickóů nefunlčností RS je např. nemožno-st
prodávat vstupenky na pokladně způsobená chybou RS apod.

Nekľitĺckou nefunkčností Systému se ľozumí všechny ostatní případy chyb či omezeného
provozu RS, které nemají přímý vliv na prodej vstupenek. Nekritickoń nefunk8ností RS je např.
chyba ve výkazech_ poskýovaných RS' delśí odezvy RS neznemožňující pľodej vsiupeŕek
způsobené na stľaně RS apod.

Tato ěísla a e-mailová adľesa nesmí bý
pověřených osob Kupuj ícího.

Nęfunkčnost hlásit na emailovou adręsu

Doba odezvy do následujícího pracovního dne. Doba

ké nefunkčnosti Systému

dle

20.00 hodin.
Doba odezvy je do 30 minut od nahlášení' Gaľantována

nefunkčnosti systému Nefunkčnost hlásit přímo na tęl.: v době 8.00

kľitické nefunkčnostivýešení za se( vyřešení povaŽuje
náhľadního 8dozajištění odřešení) přijetí
đobě do 4 hodin od

hodin
hlášení

Problénl z ůsob hlášení

nikde zveřejněny a slouží výhradně potřebám zaměstnanců a
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Přĺloha II - Dalšĺ podmínky uźívání softwaľe

1. oCHRANNE ZNÁMKY, AUToRSKÁ pnÁvł

a) Softwaľový produkt je chľáněn zálkony a dohodami o duševním vlastnictví' Softwarový pľodukt
se nepľodává, pouze se uděluje licence k jeho užívtni.

b) Výľobce produktu, společnost Perfęct System, s'r.o., zaručuje, že je výhľadním majitelem
dodaného produktu a všech autorských pľáv s pľoduktem spojených' aie je ze zźtkonaopůvněna
poskýnout licenci bez souhlasu třetí strany.

c) Kupující je srozuměn se skutečností, že drźitelem veškeých autoľských pľáv spojených
s ľezervačním systémem je společnost Perfect System, s.r.o., kteľá Kupujícimu poskytuje licencĺ
pľo využívání pľogramu.

d) COLOSSEUM a logo. společnosti Perfect System, s.r.o. jsou ochranné zntmky zapsané ve
známkovém ľejstříku Úřadu pľůmyslového vlastnictví pod spisovými ěísly 185364 a l85365.
Pľogľam Colosseum H je ľegistľován u firmy auľa - pont s.ľ.o. zabývajíci se právní ochranou
počítačových pľogľamů pod číslem 0Żl4ll01ll.

2. oMEZENÍ

a) Kupující se zavazuje použivat ľezewaění systém Colosseum tak, aby nedošlo k porušení či
ohrožení autorských práv výrobce.

b) Kupující nesmí postoupit licenci kużívániRezervačního systému Colosseum třetí osobě.

c) Kupující nesmí provádět žádné změny do Rezeľvačního systému Colosseum ani do dopľovodných
souborů vyjma takových změn, kteľé jsou prováděny obslužnými progľamy dodanými s instaiací
ľezervačního systém.

d) Kupující smí pořizovat aľchivní kopie progľamu a instalačních médií pouze pľo potřeby aľchivace
a vývoření zźúožních kopiĹ

3. ZÁRUKA

a) Výľobce poskytuje záruku na Rezervační systém Colosseum po dobu tľvánízáruční lhůty.

b) Zźruka není platná, jestliže uživatel umožní použití nębo užívání RS nebo jeho části třetí osobě'



Kupní smlouva a smlouva o licence a sluŽeb číslo SpLS2020-0041-CH

Příloha III _ Ceník pľáce Pľodávajícího:

Ceník pľáce
Ceník je platný od |.1'20|9 až do vydání ceníku nového'

Technĺk HW

Webdesigner

Analytik, programátor, lT specialista

Systémový ĺnženýr

Servĺsní zásah (tel', e-mail, vzdálená správa) v
rozsahu do 30 min. 500 Kč X X

Příplatek 50 %o za práci mimo pracovní dobu

Po ĺnstalacĺ 2 měsíce základní podpora zdarma (tel', e-mail a vzdálená správa _ V pracovní době)

Cenyjsou uvedeny bez DpH.

V případě, že nelze požadavek vyřešit do 30 min., je fakturována základní sazba za každou započatou hodinu práce lT
specialisty dle cenÍku'

Nejkratší časové období fakturované za práci u zákazníka činí 4 hodiny. Počítá se kaŽdá započatá hodina, započatý den.
Pracovní doba je 8:00 _ 16:30 hod. v pracovní dny. L den = 8 hod'

Firma Perfect system, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceníku bez předchozího upozornění.

Doprava po Praze (jednorázová paušální platba)

Doprava mimo Prahu osobním automobilem (Kč/km)

800 Kč

700 Kč

1 300 Kč

1 400 Kč

5 800 Kč

4 200 Kč

9 100 Kč

9 800 Kč

X

X

153 000 Kč

165 000 Kč

600 Kč

12Kč




