
SMLOUVA O POSTOUPENÍ PRÁVA VÝKONU MAJETKOVÝCH 
AUTORSKÝCH PRÁV, O PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA A 

SMLOUVA LICENČNÍ 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Veřejná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592, DIČ: CZ61989592 
zastoupena: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, MA, Ph.O. 
osoba oprávněná jednat ve věci realizace smlouvy 
(dále jako „Poskytovatel" nebo „UP") 

a 

Mgr. Lukáš Novák 
IČO: 03458261, DIČ: 
Místo podnikání: Ztracená 269/36, 779 00 Olomouc, Česká republika 

E -mail: 
(dále jako 

Poskytovatel a Nabyvatel společně také jako „smluvní strany" uzavírají v souladu s ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník"), a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon}, ve zněnl pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon"), smlouvu následujícího znění: 

ČÁST I. 
POSTOUPENÍ PRÁVA VÝKONU MAJETKOVÝCH PRÁV AUTORSKÝCH 

I. Vymezení pojmů 

1. Smlouvou o dílo se rozumi Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 26. 5. 2015, 
jejímž předmětem je vytvořeni Díla, a to společně s na ni navazujícfmi objednávkami ze dnů 4. 1 O. 
2017, 30. 4. 2018, 13. 11. 2018, 15. 5. 2019, 15. 11. 2019, 6.10.2020 a 16.10.2020. 

2. Dílem se rozumí mobilní aplikace UniZone pro chytré telefony a tablety s operačním systémem 
Android pro přistup studentů k informačnímu systémLi lS-STAG vč. programové části aplikačního 
serveru, provozovanému u poskytovatele Dílo bylo vytvořeno Nabyvatelem pro Poskytovatele na 
základě Smlouvy o dílo. Bližší specifikace Díla je uvedena v príloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

li. Prohlášení poskytovatele 

1. Poskytovatel prohlašuje, že 

a. vykonává majetková autorská práva k Dílu, a to a dle§ 58 odst. 7 autorského zákona jako 
k tzv. kvazi-zaměstnaneckému dílu, 

b. je na základě § 58 odst. 4 autorského zákona a na základě Smlouvy o dílo oprávněn 
k provedení zásahu do některých z práv autorských osobnostních, 



vše s přihlédnutím k ustanoveni článku IX. Smlouvy o dílo, dle nějž je Poskytovatel vykonavatelem 
práva Dílo užit, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu podle § 2371 a násl. 
občanského zákoníku. pritemž jde o oprávněni výhradní, bez územního omezeni, a dále je 
vykonavatelem práva Dílo zpracovat, měnit , upravovat, spojovat s jinými dily a zařazovat do díla 
souborného a dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do díla souborného 
užívat, dále rozšiřovat, pronaJimat, půjčovat prodávat, umisťovat dílo na internetové stránky a 
rozšiťovat Dllo prostrednictvím internetu a veškerými známými interaktivními a o n -line 
technologiemi. 

Ill. Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je ujednání o postoupení práva výkonu autorských majetkových práv 
k Dílu z Poskytovatele na Nabyvatele, a to souladně s § 58 odst 1 autorského zákona, v rozsahu 
a za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

2. Souhlas autora Dila s postoupenim práva výkonu autorských práv dle § 58 odst. 1 autorského 
zákona není zapotrebf, jelikož Nabyvatel sám je autorem Dila, k němuž je postupováno právo 
výkonu majetkových práv autorských. 

3. Účelem této smlouvy je umožnit Nabyvateli nabytí práva výkonu majetkových autorských práv k 
Dilu, a to v plném rozsahu. 

IV. Postoupení práva výkonu majetkových práv autorských 

1. Poskytovatel touto smlouvou převádí (postupuje) na Nabyvatele veškerý výkon majetkových 
autorských práv k Dílu, které Poskytovatel nabyl na základě Smlouvy o dílo. Nabyvatel je ode dne 
nabytí účinnosti převodu výkonu majetkových autorských práv oprávněn k neomezenému výkonu 
majetkových autorských práv k Dílu a k jakémukoliv jeho užití, a to v neomezeném rozsahu a na 
jakémkoliv území. Nabyvatel s timto postoupením souhlasí a zavazuje se za postoupení zaplatit 
Poskytovateli úplatu sjednanou v čl. VI. Smlouvy. 

V. Licence k Dílu poskytnuté Poskytovatelem 3. osobám 

1. Poskytovatel je povinen zdržet se ode dne účinnosti této smlouvy jakéhokoli výkonu majetkových 
práv autorských, zejména Dilo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat apod. Nadále však 
trvají závazkové vztahy založené Poskytovatelem k užití Dita přede dnem účinnosti této smlouvy, 
přičemž Poskytovatel prohlašuje, že se jedná pouze o následující vztahy: 

a. Licenčni smlouva, uzavřená mezi Poskytovatelem a Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústi nad Labem dne 2. 4. 2020, jejímž předmětem je právo užít Dilo v rozsahu 
stanoveném uvedenou smlouvou; 

b .  Licenční smlouva, uzavřená mezi Poskytovatelem a Technickou Univerzitou v Liberci dne 
6. 11. 2019, jejímž pfedmétem je právo užít Dilo v rozsahu stanoveném uvedenou 
smlouvou. 

Poskytovatel není oprávněn ode dne účinnosti této smlouvy k jakýmkoli smluvním úpravám obou 
uvedených licenčních smluv, kterým by mohlo dojít k rozšíření práva Dilo užívat, rozšiřován 
způsob jeho užívání, územní, místní či časový rozsah atp. 

2. Před uzavřením této smlouvy došlo se souhlasem postupovaných stran k postoupeni: 

a. Licenční smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Jihočeskou univerzitou v českých 
Budějovicích dne 31. 1 O. 2019, jejímž předmětem je právo užít Dílo v rozsahu 
stanoveném uvedenou smlouvou; 



b. Licenční smlouvy, uzavřené mezi Poskytovatelem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dne 
15. 1 O. 2019, jejímž pi'edmětem je právo užít Dílo v rozsahu stanoveném uvedenou 
smlouvou; 

přičemž na základě Dohod o postoupeni práv již Nabyvatel vstoupil do práv a povinnosti 
Poskytovatele plynouc! z těchto licenčních smluv {v nichž Poskytovatel poskytl práva užit Dllo 
uvedeným subjektům). 

VI. Úplata za postoupení práva 

1. Smluvnf strany ujednávají, že za postoupeni práva výkonu majetkových práv autorských k Dílu 
uhradí Nabyvatel Poskytovateli částku ve výši 195.000,- Kč (včetně DPH}. 

2. Nabyvatel uvedenou částku uhradí na základě faktury doručené m u Poskytovatelem. Poskytovatel 
je oprávněn vystavit fakturu nejdř/ve dnem účinnosti této smlouvy 

VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Postupitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit práva 
Nabyvatele k Dílu, jakož i jeho další komerční využiti - zejména není Postupitel oprávněn jinému 
sdělit informace o detailním popisu, využitelnosti nebo dalším potenciálním využiti Díla. To neplatí 
v případech stanovených zákonem či rozhodnutím přlslušného orgánu veřejné moci. 

2. Nabyvatel prohlašuje, že mu bylo Postupitelem Dílo předáno v digitální podobě před uzavřením 
této Smlouvy. 

ČÁST li. 

PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA 

I. Prohlášení 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním a oprávněným vlastníkem (držitelem} a uživatelem práv 
k doménovému jménu druhé úrovně s označením „ unizone.cz " které je zaregistrováno pod 
doménou prvního řádu" .CZ" {dále jen „Doménové jméno"). 

2. Registrace Doménového Jména byla provedena dne 9. 12. 2015 prostřednictvím společnosti 
ACTIVE 24, s.r.o., IÓO 25115804, se sídlem Praha 8 - Karlin, Sokolovská 394/17, PSC 18600 
(dále jen „Registrátor"). 

3. Poskytovatel dále prohlašuje, že: 

a. jeho právo disponovat s Doménovým jménem neni jakkoliv omezeno, 

b .  Doménové jméno není zatíženo právy třetích osob a neni předmětem probíhaJiciho 
soudního či jiného fízeni, např. řízení vykonávacího, insolvenčniho či exekučního, 

c. není mu známa jakékoliv skutečnost, která by jeho právo k Doménovému jménu ke dni 
uzavření této smlouvy nebo v budoucnosti mohla omezit, zpochybnit nebo vyloučit, 

d. neexistuji jakékoliv nedoplatky správci Doménového jména, 

e. nejsou mu známy jakékoliv okolnosti, které by mohly zapříčinit zrušení či pozastaveni 
registrace Doménového jména správcem. 

4. Smluvní strany uzavíraji tuto smlouvu, aby převedly veškerá práva a povinnosti k Doménovému 
jménu z Poskytovatele na Nabyvatele. 



li. Předmět plnění a úplata za něj 

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že na základě této smlouvy převádí Poskytovatel Doménové 
jméno a veškerá práva k němu náležející na Nabyvatele a Nabyvatel Doménové jméno a veškerá 
práva k němu náležejfcí přijimá a zavazuje se za jeho převod uhradit dohodnutou odměnu. Ůplata 
za převod Doménového jména činí 10.000, Kč (včetně DPH). 

2. Nabyvatel uvedenou částku uhradí na základě faktury doručené mu Poskytovatelem. 

3. Poskytovatel se zavazuje provést neprodleně (nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinností 
této smlouvy) odpovídajíc/ úkony a jednání ke změně registrace vlastníka (oprávněného uživatele, 
resp. držitele) Doménového jména. Změnou držitele Doménového jména se považuje změna 
identifikátoru kontaktu Poskytovatele na nového držitele (tj. Nabyvatele). 

4. Tento postup bude realizován v souladu s touto smlouvou a postupem stanoveným národnlm 
správcem top domény ".CZ" sdružením CZ.NIC, z.s.p.o. (případně jeho právním nástupcem) nebo 
postupem stanoveným Registrátorem. Nabyvatel se zavazuje k výzvě Poskytovatele poskytnout 
Poskytovateli ke změně zápisu držitele Doménového jména potřebnou součinnost Za tímto 
účelem Smluvní strany ujednávají zejména, že nejpozději do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy 
vyplní příslušné formuláře Registrátora určené k zajištění převodu Doménového jména a v této 
lhůtě formuláře odešlou Registrátorovi. Formuláře Registrátora jsou dostupné on-line 1. 

5. Nabyvatel dává výslovný souhlas s aktuáln! verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového 
jména společnosti CZ.NIC, z.s.p.o., IČO: 67985726, se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 
3, sp. zn. L 58624 vedená u Městského soudu v Praze, s nimiž se před podpisem této smlouvy 
seznámil. 

6. Veškeré náklady spojené s převodem Doménového jména podle této smlouvy nese Poskytovatel. 

7. Poskytovatel se zavazuje ode dne uzavření této smlouvy zdržet se jakýchkoli právních nebo 
faktických úkonů, jednání, konání nebo opomenutí konání, které by mohlo mít za následek 
zmaření převodu Doménového jména nebo omezení nebo zánik Nabyvatelových práv k 
Doménovému jménu. 

8. Poskytovatel se zejména zavazuje do okamžiku převodu Doménového jména (tj. do okamžiku, 
kdy jako držitel Doménového jména bude u Registrátora a dále v registru domén vedeném 
sdružením CZ.NIC, z.s.p.o.) nepodat sám nebo prostřednictvím Registrátora pokyn ke zrušení 
registrace Doménového jména. V případě, že do okamžiku převodu Doménového jména na 
Nabyvatele má dojit k vypršeni lhůty, na kterou bylo Doménové jméno zaregistrováno, zavazuje 
se Poskytovatel ještě před vypršením této lhůty prodloužit registraci Doménového jména o dobu 
minimálně jednoho roku. Smluvní strany se dohodly, že připadná cena za toto prodloužení je 
součástí odměny za převod Doménového jména. 

ČÁST Ill. 

LICENČNÍ SMLOUVA K ODVOZENÉMU DÍLU 

I. Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany ujednávají, že dnem účinnosti této smlouvy se mění obsah licence k užíti Díla, 
kterou UP získala na základě čl. IX Smlouvy o dilo, a to následovně. 

2. Nabyvatel touto smlouvou poskytuje UP právo užít Dílo v jeho rozvinuté a pozměněné podobě 
(odvozeném díle) - mobilní aplikací nazvané „UPhkace\ určené pro chytré telefony a tablety 
s operačním systémem Android, resp. iOS (kdy v pfípadě iOS verze je Nabyvatel oprávněným a 
neomezeným vykonavatelem majetkových autorských práv); tato je založena na jeho Díle - aplikaci 

1 https://faq.active24.com/cz/279368-Dokumenty-ke-stažen%C3%AD?l=cs 



UniZone, a je užívána pro přístup studentů a zaměstnanců UP k vybraným klíčovým funkcím 
informačního systému IS/STAG (dále jen .produkt UP\ikace"). Bližší specifikace produktu UPlikace 
je uvedena v příloze č .  2, která je nedílnou součásti této smlouvy. 

3. Parametry a vlastnosti produktu UPlikace, který je předmětem této licenční smlouvy, jsou blíže 
specifikovány ve smlouvě o dílo, resp. případných dalších smlouvách na Smlouvu o dilo věcně 
navazujicich. 

li. Licenční ujednání a úplata za licenci 

1. UP je oprávněna produkt UPlikace užít ve smyslu § 12 autorského zákona všemi způsoby, a to za 
účelem, jímž j:! zajištění a zkvalitněni přístupu studentů, zaměstnanců a dalších osob UP 
k vybraným kličovým funkcim informačního systému IS/STAG, který je užíván UP. 

2. UP je oprávněna produkt UPlikace zejména: 

a. jakýmkoliv způsobem zpracovat, měnit, upravovat (vč. úprav jeho názvu), spojovat s 
jinými díly, případně zařazovat do díla souborného, s výjimkou situace, kdy by bylo třeba 
zasáhnout do zdrojových kódů produktu UPlikace. V takovém případě UP vyzve 
Nabyvatele k předložení nabidky a uzavfe s ním samostatnou smlouvu na tyto úpravy. V 
pfípadě, že Nabyvatel nabidku nepředloži nebo pi'edloži nabídku, která bude 
nepřiměřená z hlediska cen v mistě a času obvyklých, nebo předloží nabídku, která bude 
mít nepřiměřený termín dodáni, je UP oprávněna provést úpravy vlastnimi silami nebo 
prostřednictvím tfeti osoby. Za tímto účelem Nabyvatel předá UP ke dni podpisu této 
Smlouvy zdrojové kódy k produktu UPhkace, jejichž předáni zároveň UP svým podpisem 
stvrzuje. 

b. dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do dila souborného 
uživat, a 

c. rozmnožovat nebo rozšifovat umisťovat dilo (či dílo takto zpracované, změněné, 
upravené, spojené či zařazené do díla souborného) na internetové stránky a rozšiřovat jej 
prostřednictvím internetu a veškerými známými interaktivními a online technologiemi, a to 
úplatně či bezúplatně k využiti pro shora uvedený účel. 

3. UP není bez písemného souhlasu Nabyvatele oprávněna udělovat oprávněni k výkonu práva 
produkt UPlikace (či dílo takto zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do dila 
souborného) užít jiným osobám, a to s výjimkou udělení oprávněni dílo (resp. dilo takto 
zpracované, změněné, upravené, spojené či zařazené do dila souborného) užít koncovými 
uživateli produktu UPlikace (zpravidla, avšak nikoli výhradně. zaměstnanci a studenty UP). 

4. Nabyvatel poskytuje UP nevýhradní licenci k užití produktu UPlikace a bez územniho a 
množstevního omezeni. Licence k užití produktu UPlikace Gakožto dila odvozeného od aplikace 
UniZone) se nijak nedotýká práva Nabyvatele k výkonu majetkových práv k Dílu (aplikaci 
UniZone). 

5. Nabyvatel poskytuje UP licenci k užití produktu UPlikace na  dobu trvání majetkových práv 
autorských k produktu UPlikace. 

6. Smluvní s trany konstatují, že úplata za licenci dle této smlouvy činí 5.000,- Kč (včetně DPH). UP 
uvedenou částku uhradí na základě faktury doručené mu Nabyvatelem. Nabyvatel je oprávněn 
vystavit fakturu nejdříve dnem účinnosti této smlouvy. 

7. UP neni povinna licenci využit. 

I ll. Obsah a vlastnictví dat 

1. Plnou a výhrad ní odpovědnost za obsah vložený, odeslaný nebo zobrazený v pro střed i produktu 
UPlikace (či díla zpracovaného, změněného, upraveného, spojeného či zařazeného do dila 
souborného) nese UP, popř. osoba, která takový obsah vložila. Nabyvatel za takový obsah 



nenese žádnou odpovědnost vůči UP či třetím osobám. Nabyvatel není povinen provádět jakoukoli 

kontrolu takového obsahu. 

IV. Odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků 

jednou ze smluvních stran, které je účinné dnem doručení písemného oznámeni odstoupení druhé 

smluvní straně na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

2. Nabyvatel je zejména oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že UP užívá přes písemné 
upozornění produkt UPlikace tak, že svým jednáním podstatně porušuje tuto smlouvu, zejména 

pokud produkt UPlikace užfvá v rozporu s účelem, pro který bylo UP oprávnění k výkonu práva 
poskytnuto. 

ČÁST IV. 

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré na základě této smlouvy vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového a účetního 

dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

235/2004 Sb.,· o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí mít náležitosti 

obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. Pokud faktura zákonem stanovené náležitosti 

neobsahuje, je příjemce faktury oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti jejímu vystaviteli. Lhůta 
splatnosti poté začíná běžet doručením nové (opravené) faktury příjemci faktury. 

2. Smluvní strany jsou povinny si vzájemně poskytovat veškerou nezbytnou součinnost pro naplnění 
účelu této smlouvy. 

3. Smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, přičemž za 

písemnou pro tyto účely nebude považována e-mailová či jiná elektronická komunikace. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků 

podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v aktuálním znění. 

5. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zmfněným zákonem. 

Poskytovatel, který uveřejnění smlouvy v registru zajistí, informuje Nabyvatele o jejím uveřejnění 
neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Nabyvatel obdrží jedno (1) vyhotovení a 

Poskytovatel obdrží dvě (2) vyhotovení. 

O l O/i. ?.021 

Mgr. Lukáš Novák 

Nabyvatel 



PŘÍLOHA I. 

SPECIFIKACE DÍLA UNIZONE 

1. Dílo UniZone sestává z aplikačního serveru, mobilní aplikace pro Android a části mobilní aplikace 
pro iOS. 

1. Aplikační server 

Aplikační server implementovaný v programovacím jazyce TypeScript, využívající běhové prostředí 
Node.js a sestávaJíci z Docker kontejnerů, obsahující následující funkce: 

• APi pro komunikaci s aplikací Unizone 
• Monitorováni změn výsledků a nových zkouškových termínů 
• Správa aktualit 
• Správa míst 
• Automatický import aktualit z externího zdroje 
• APi pro synchronizaci poznámek u rozvrhových akci 
• Historie notifikací uživatele a analýza monitorování dat 
• APi pro proxy komunikaci mezi mobilni aplikací a informačním systémem IS/STAG 

11. Mobilní aplikace pro Android 

Mobilnl aplikace verze 3.5.0 implementována v programovacím jazyce Kotlin, ktera obsahuje 
následující funkce: 

• Autentizace a autorizace vůči informačnímu systému IS/STAG 
• Zobrazení seznamu zapsaných předmětů a informací o těchto předmětech 
• Chronologický seznam probíhajících a následujících rozvrhových akcí a zkouškových termínů 
(rozvrh) 
• Přehledová obrazovka s informacemi o probíhajících a následujících rozvrhových akcích a 
zkouškových termínů 
• Seznam dostupných a zapsaných zkouškových termínů 
• Zapis/odzápis zkouškového termínu 
• Seznam aktualit stahovaných z aplikačního serveru 
• Interaktivní mapa univerzitních budov 
• Upozornění na změnu znamky a vypsání nového termínu 
• Upozornění na blížící se přednašku a cvičení 
• Podpora monitorování dat aplikačním serverem a jeho nastaveni pro přihlašeného uživatele 
• Propojení s aplikací pro správu stravovacího účtu MobilKredit 
• Podpora přihlášen! vyučujících a zobrazení výuky a zkouškových termínů 
• Widget se zobrazením probíhající a následující rozvrhové akce nebo zkouškového termínu 
• Widget se zobrazením rozvrhu 
• Seznam zapsaných studentů na rozvrhovou akci a zkouškový termín 
• Zobrazení kvalifikačních prací a upozornění na změny 
• Upozornění na konec zapisu na zkouškové termíny 
• Správa poznámek u rozvrhových akcí 
• Z ápis známek vyučujícími 
• Ověření uživatele před zápisem/odzápisem zkouškového termínu 
• Podrobné informace o výsledku zkoušky 
• Zobrazení koncové licence s uživatelem aplikace 



IJJ. Mobilní aplikace pro iOS 

Následujici rozšíření mobilní aplikace implementované v programovacfm jazyce Swift: 

• Podpora přihlášeni vyučujících 
• Ověťeni uživatele před zápisem/odzápisem zkouškového terminu 
• Zobrazeni kvalifikačních prací 
• Zobrazeni aktualit 
• Podpora monitorování dat aplikačním serverem a jeho nastavení pro přihlášeného uživatele 
• Notifikace na blížicí se rozvrhové akce 



PŘÍLOHA li. 

SPECIFIKACE PŘIZPŮSOBENÍ PRO UP 

Aplikace Unizone je přizpůsobena pro potřeby Univerzity Palackého v Olomouci následujícími 
úpravami: 

• Napojení aplikačního serveru a mobilní aplikace na webové služby informačního systému I S/ST AG 
běžícího na infrastruktuře Univerzity Palackého v Olomouci 
• Pojmenování aplikace Unizone jménem „Uplikace" 
• Implementace vizuálního stylu Univerzity Palackého dle Jednotného vizuálního stylu UP 
• Nastavení mapových dat na město Olomouc 
• Oalši konfigurace na základě nastavení informačního systému I S/STAG 
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