Smlouva o poskytnutí oprávnění k užití aplikace MONITORA
Smlouva č.: 86569 – Zdeněk Jodas
Název:
Zápis v OR:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
(dále jen „Poskytovatel“)

Monitora Media s.r.o.
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 240838
Nádražní 762/32, Praha 5, PSČ: 150 00
03980481
CZ03980481
Tomáš Berger, jednatel

a
Název:
Zápis v OR:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
(dále jen „Nabyvatel“)

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Krajský soud v Brně, odd. Pr vložka 35; Příspěvková organizace
Lidická 1863/16, 602 00 Brno
00101397
CZ00101397
Stanislav Moša, ředitel
se dohodly na následujícím:

1.1.

1.Předmět smlouvy
Poskytovatel je oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k aplikaci MONITORA.cz,
popsané v čl. 2. níže (dále také jen „Aplikace“) a je též pořizovatelem databáze využívané Aplikací.
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci způsoby a
v rozsahu stanoveném dále touto smlouvou za sjednanou odměnu (dále také jen „Licence“).

1.2.

Nabyvatel je oprávněn informace získané prostřednictvím užití Aplikace užívat pro své marketingové,
obchodní, analytické či jiné účely za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými obecně
platnými právními předpisy.

1.3.

Licence je poskytována jako nevýhradní. Nabyvatel je oprávněn Aplikaci užívat ke všem způsobům
užití, které Aplikace a tato smlouva umožňuje, a to v teritoriálně neomezeném rozsahu. Nabyvatel
není povinen Licenci využít.

1.4.

Nabyvatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele poskytnout nebo
jakkoli zpřístupnit informace z Aplikace třetím osobám.

1.5.

Počet licencí: 1

1.6.

Počet nalezených článků měsíčně: 500 (v případě, že bude tento limit pro počet nalezených článků
překročen, upozorní na tuto skutečnost Poskytovatel Nabyvatele a nabídne případné dokoupení
článků nad stanovený rámec).

Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost Monitora Media, s.r.o. Dokument smí být použit pouze pro účely, pro
které byl sepsán, tedy pro posouzení nabídky. Příjemce dokumentu není oprávněn obsah dokumentu ani jeho část publikovat ve veřejných
sdělovacích prostředcích včetně Internetu, ani jej předat žádným třetím osobám, které se nepodílejí na hodnocení nabídky.

2.1.

2.Aplikace MONITORA
Aplikace poskytuje Nabyvateli možnost sledovat a vyhledávat informace podle zadaných klíčových
slov na sledovaných tištěných, online a audiovizuálních mediích.

2.2.

Seznam aktuálně sledovaných zdrojů je uveden na webových stránkách www.monitora.cz. Tento
seznam může být průběžně Poskytovatelem upravován, a to zejména rozšířením o nově sledované
zdroje anebo výjimečně omezením o zdroje, které přestanou v budoucnu být otevřenými (např.
v důsledku zpoplatnění jejich obsahu či technického opatření původce informací), popřípadě
v důsledku uzavření nové smlouvy, změny smlouvy či skončení smlouvy mezi Poskytovatelem a
původcem informací. Změny podle tohoto odstavce nemají vliv na sjednanou odměnu za užívání
Aplikace.

2.3.

Poskytovatel je ve výjimečných případech oprávněn omezit nebo vyloučit právo Nabyvatele užívat
konkrétní informace zpřístupňované prostřednictvím Aplikace, zejména vyjde-li dodatečně najevo,
že dalším užíváním by došlo k porušení práv třetích osob.

3.1.

3.Užití Aplikace Nabyvatelem
Aplikace bude pro Nabyvatele aktivována ke dni uzavření této smlouvy, využívání Aplikace bude
Nabyvateli umožněno poskytnutím unikátních přístupových kódů (uživatelského jména a hesla) nebo
jiným dohodnutým způsobem.

3.2.

Aplikace je pro Nabyvatele přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Poskytovatel si vyhrazuje právo
krátkodobých odstávek Aplikace v případě potřeby údržby a aktualizací Aplikace, o takových
odstávkách bude, pokud to bude možné, Nabyvatele předem informovat.

3.3.

Jakékoliv neplánové výpadky fungování Aplikace je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu
odstranit. Nabyvatel nemá právo na slevu z odměny podle této smlouvy, pokud doba výpadků
nepřesáhne celkem 48 hodin v kalendářním měsíci anebo pokud trvání jednotlivých výpadků
nepřesáhne 2 hodiny od nahlášení výpadku.

3.4.

Nabyvatel není oprávněn oprávnění tvořící součást Licence ani zčásti poskytnout třetí osobě, ani
jiným způsobem umožnit třetí osobě užívání Aplikace. Pro případ porušení tohoto ustanovení se
sjednává smluvní pokuta ve výši měsíční odměny za každé zjištěné porušení a každý započatý měsíc
trvání porušení. V případě porušení tohoto ustanovení, které Nabyvatel nenapraví ani po předchozím
upozornění Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn omezit či vyloučit další přístup Nabyvatele
k datům přístupným v rámci Aplikace a okamžitě odstoupit od této smlouvy. Poskytovatel je dále
oprávněn zamezit dalšímu neoprávněnému šíření dat a zjednat nápravu zjištěného závadného stavu
všemi dostupnými prostředky, k čemuž mu Nabyvatel poskytne veškerou potřebnou součinnost.

3.5.

Nabyvatel je oprávněn Aplikaci využívat výhradně pro své potřeby. Nabyvatel je povinen zajistit, aby
nedošlo k úniku, zveřejnění či neoprávněnému šíření údajů získaných z Aplikace jím, jeho
zaměstnanci či jinými osobami.

3.6.

Nabyvatel má právo přístupu k údajům, poskytnutým mu prostřednictvím Aplikace dle této smlouvy
pouze po dobu účinnosti této smlouvy.
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4.1.

4.Omezení Aplikace a databáze
Nabyvatel bere na vědomí, že informace jsou prostřednictvím Aplikace získávány z veřejně
dostupných zdrojů, popř. od třetích osob, Poskytovatel proto neodpovídá za jejich přesnost a
správnost, zejména pak v případě, kdy třetí osoba informace neposkytne či poskytne informace
chybné. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Nabyvateli
použitím Aplikace či v důsledku použití dat prostřednictvím Aplikace získaných.

4.2.

Nabyvatel bere na vědomí, že data zpřístupněná Aplikací mohou být a jsou předmětem autorských,
osobnostních či jiných práv třetích osob a nese plnou odpovědnost za jejich případné další užití či
šíření.

4.3.

Nabyvatel bere na vědomí, že e-mailové kontakty získané v souvislosti s plněním této smlouvy lze
využívat pouze v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,
v platném znění.

4.4.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené Nabyvateli anebo třetím osobám z důvodu vad
Aplikace anebo dat zpřístupněných Aplikací.

5.1.

5. Odměna za poskytnutí Licence
Výše měsíční odměny za 1 licenci za monitoring: 4 000,- Kč bez DPH.

5.2.

Faktury budou odesílány elektronicky na email:

5.3.

K odměně bude připočtena DPH v zákonné výši.

5.4.

Smluvní strany sjednaly, že Nabyvatel uhradí Poskytovateli odměnu za celou sjednanou dobu
čerpání služby (12 měsíců) jednorázově ve výši 48 000,- Kč bez DPH na základě daňového dokladu
se splatností 14 kalendářních dnů od dne doručení, vystaveného po uzavření této smlouvy, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na příslušném dokladu vystaveném
Poskytovatelem.

5.5.

Při prodlení s úhradou úhrady faktury může poskytovatel vyúčtovat objednateli zákonný úrok z
prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury překračující 14 kalendářních dnů má Poskytovatel
právo pozastavit objednateli užívání aplikace do doby úhrady, aniž by se tím narušil nárok
Poskytovatele na odměnu, a to bez nároku Objednavatele na náhradu období, po které byla aplikace
pozastavena.

6.1.

, a v kopii též na

6. Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2021.

6.2.

Smlouvu může kterákoli ze smluvních stran vypovědět. Výpovědní lhůta je 90 dní a začíná běžet
prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi Poskytovateli.

6.3.

Nabyvatel přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy a není tedy oprávněn se domáhat
obnovení jednání o podmínkách této smlouvy po podstatné změně okolností, nastalé po uzavření
této smlouvy.
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7.1.

7.Závěrečná ustanovení
Vztahuje-li se důvod neplatnosti resp. neúčinnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je
neplatným resp. neúčinným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z
okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

7.2.

Tato smlouva představuje úplnou a výlučnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a
nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran v přímé nebo nepřímé souvislosti
s předmětem této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě případně odchylují od platného
zákona, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné
se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se
není možné odchýlit způsobem, který strany v této smlouvě ujednaly, vzdávají se strany pro tento
případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného ujednání. Tuto smlouvu je možné měnit
pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, nevyplývá-li
z této smlouvy něco jiného.

7.3.

Smluvní strany sjednaly, že pro řešení sporů ze vztahů vzniklých na základě této smlouvy je místně
příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo Poskytovatele.

7.4.

Poskytovatel je tímto oprávněn uvádět název a/či logo Nabyvatele ve svém seznamu referenčních
klientů na svých internetových prezentacích, sociálních sítích, propagačních materiálech a podobně.

7.5.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

7.6.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem
připojují své podpisy.

Praha, dne 13/04/2021

Brno, dne ………………………

……………………………………………………
Poskytovatel
Monitora media, s.r.o.
Tomáš Berger, jednatel

……………………………………………………
Nabyvatel
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Stanislav Moša, ředitel
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