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Smlouva o převodu licencí k softwaru

Smlouva č.:

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zá-

koník, v účinném znění (dále v textu jako „OZ“), sjednali a uzavřeli:

obchodní jméno: PREDNY SLM s.r.o.

sídlo: Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno

IČ: 079 72 571

DIČ: CZ07972571

statutární orgán: Mgr. Martin Predný, jednatel

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111197

na straně jedné (dále v textu jako „Dodavatel“)

a

obchodní jméno: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

IČ: 00092584

DIČ: CZ00092584

statutární orgán: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1229

Zmocněnec pro věci technické:

na straně druhé (dále v textu jako „Zadavatel“)

Preambule
Zadavatel má zájem koupit od Dodavatele licence k softwaru, a proto za účelem úpravy vzájemných práv a povinností

vznikajících při této činnosti, uzavírají tuto Smlouvu o převodu licencí k softwaru, kterou upravují svá vzájemná práva a

povinnosti následujícím způsobem.

1. Předmět a účel smlouvy
1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikajících při převodu licencí k

softwaru (dále v textu jako „Předmět převodu“) dále specifikované.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že na za podmínek sjednaných touto smlouvou převede na Zadavatele Předmět převodu

a Zadavatel se zavazuje, že Předmět převodu od Dodavatele koupí a zaplatí Převodci sjednanou cenu.

2. Úvodní prohlášení
2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti, a že žádná se smluv-

ních stran v právních vztazích vznikajících dle této smlouvy není v postavení spotřebitele.

2.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou registrovaní plátci DPH a nejsou vedeni jako nespolehliví plátci DPH.

2.3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn s Předmětem převodu, způsobem sjednaným v této smlouvě disponovat,

a že dispozici s Předmětem převodu v souladu s touto smlouvou, nebrání žádná zákonná překážka, ani ujednání

s třetí smluvní stranou.
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2.4. Garance Dodavatele vztahující se k převodu softwarových licencí jsou platné pouze na území Evropské unie a 
Evropského hospodářského prostoru. Dodavatel žádným způsobem negarantuje, že licence splňují požadavky 
právních řádů platných a účinných mimo vymezené teritorium. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že nejsou účastníky soudního, správního, exekučního, insolvenčního, či jiného řízení, 
které by mělo, či mohlo mít vliv na plnění povinností z této smlouvy. Stane-li se některá strana účastníkem 
takovéhoto řízení, je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Neučiní-
li tak, odpovídá za škodu, která druhé smluvní straně porušením této povinnosti vznikne. 

3. Specifikace předmětu převodu 
3.1. Předmětem převodu dle této smlouvy jsou licence k softwaru, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (Krycí 

list nabídkové ceny). 
3.2. Je-li Předmětem převodu licence k již na trh uvedenému softwaru, Dodavatel prohlašuje, že: 

3.2.1. Předmět převodu splňuje požadavky stanovené národní a nadnárodní legislativou pro jeho další prodej a 
užívání, 

3.2.2. Předmět převodu nemá žádné právní vady,  
3.2.3. práva a povinnosti k softwaru se řídí licenčními podmínkami softwaru mezi Zadavatelem softwaru a au-

torem softwaru,  
3.2.4. Zadavatel je povinen se s podmínkami užití softwaru seznámit na webových stránkách autora softwaru,  
3.2.5. Předmětem převodu není převod Software assurance, ani právo Zadavatele požadovat od Dodavatele po-

skytování technické, či jiné podpory, 
3.2.6. Dodavatel neposkytuje žádné záruky stran vlastností softwaru, jeho vhodnosti pro Zadavatele, či kompa-

tibility s hardwarovým vybavením Zadavatele. 

4. Cena a platební podmínky 
4.1. Cena Předmětu převodu je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (Krycí list nabídkové ceny). 
4.2. Zadavatel je povinen uhradit Cenu Předmětu převodu na základě faktury vystavené Dodavatelem. Fakturu je 

povinen uhradit v době splatnosti na účet na ní uvedený. 
4.3. Cena převodu je splatná do 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu Zadavateli. 
4.4. Fakturu doručí Dodavatel Zadavateli nejpozději v den dodání Předmětu převodu prostřednictvím platformy Do-

davatele. 
4.5. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními před-

pisy včetně čísla smlouvy zadavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto ná-
ležitosti, je zadavatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit dodavateli 
s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury 
zadavateli běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené touto smlouvou. V případě, že mají mezi sebou 
smluvní strany uzavřeno více smluv, je dodavatel povinen fakturovat z každého takovéto smlouvy samostatně. 
V případě výpovědi nebo jiného ukončení smlouvy kteroukoliv smluvní stranou bude faktura na příslušnou po-
měrnou část úhrady doručena nejpozději poslední den platnosti smlouvy. V případě nabytí účinnosti smlouvy v 
průběhu kalendářního měsíce bude za tento měsíc uhrazená poměrná část ceny plnění. 

4.6. Ceny uvedené v této smlouvě jsou maximální a nepřekročitelné a zahrnují všechny eventuální náklady souvi-
sející s předmětem plnění této smlouvy. Dodavatel není oprávněn sjednanou cenu jednostranně změnit nebo 
jinak upravovat. Lze ji překročit pouze v případě změny sazby DPH a to právě o výše změny DPH. 

4.7. Závazek splatnosti ceny je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu zadavatele na účet dodavatele. 
4.8. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o 
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dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je zadavatel oprávněn část ceny plnění odpoví-
dající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit 
(aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. 

4.9. Pokud číslo účtu dodavatele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dál-
kový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu §109 odst. 2 písm. b) 
ZDPH, je zadavatel oprávněn část ceny plnění odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby 
na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce 
daně ve smyslu § 109a ZDPH. Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. 1 ZDPH, 
tedy kdy se zadavatel dozví, že  

• daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,  
• plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal 

nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo  
• dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody 

4.10. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada 
zdanitelného plnění dodavateli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stra-
nami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu zadavatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i 
výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, pe-
nále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči zadavateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce 
byly vyměřeny správcem daně. 

4.11. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, zadavatel je oprávněn po-
ukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet dodavatele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. 
účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu 
plnění dle smlouvy. 

5. Místo a termín plnění 
5.1. Předmět převodu bude dodán do zákaznického účtu Zadavatele na online distribuční platformě Dodavatele, 

dostupné na webové adrese www.swtp.eu do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
5.2. Předmět převodu se považuje za dodaný v okamžiku jeho připsání do zákaznického účtu Zadavatele. 
5.3. Práva a povinnosti Dodavatele a Zadavatele vztahující se k užívání online distribuční platformy jsou upraveny 

v Podmínkách používání distribuční platformy dostupné na adrese www.swtp.eu. 
5.4. Dodavatel je povinen spolu s Předmětem převodu dodat Zadavateli dokumentaci potřebnou k prokázání legál-

ního původu licencí. 
5.5. Před uzavřením této smlouvy je Zadavatel povinen se seznámit s právy a povinnostmi, které mu vznikají při 

užívání online distribuční platformy.  
5.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na Zadavatele v okamžiku dodání Předmětu převodu. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran 
6.1. Dodavatel je povinen postupovat při plnění této smlouvy v souladu s požadavky stanovenými zadávací doku-

mentací, rozhodnutími státních orgánů a platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 
vztahujícími se na předmět veřejné zakázky. Dále je povinen seznámit se s veškerými technickými, kvalitativ-
ními, hygienickými, ekologickými, bezpečnostními a jinými podmínkami nezbytnými k plnění této smlouvy. 

6.2. Dodavatel je povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné 
zakázky a svou nabídkou do této veřejné zakázky. Pro případ rozporu mezi ujednáními této smlouvy (včetně 
jejích příloh) a ustanoveními zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, ať již explicitního či implicitního, 
mají absolutní přednost ustanovení zadávací dokumentace veřejné zakázky, a tedy rozporná ustanovení této 
smlouvy (včetně jejích příloh) platí v plné míře za nesjednaná a neaplikovatelná, a ve fázi před uzavřením této 
smlouvy ze strany dodavatele ve vztahu k zadavateli za nenavržená (nenabídnutá k uzavření). 
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6.3. Dodavatel je povinen si při plnění této smlouvy počínat tak a učinit taková opatření, aby nedocházelo ke vzniku 
škod. Dodavatel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené zadavateli v souvislosti s jeho činností, 
činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené zadavateli v souvislosti s porušením povinností dle 
této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN a EN. Dodavatel je povinen bez zby-
tečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese dodavatel. Volba způsobu náhrady škody náleží zadavateli. 

6.4. Dodavatel se zavazuje poskytnout kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a doku-
mentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy, neboť je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tuto součinnost je povinen doda-
vatel zajistit i u případných subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. 

6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru zadavatele dodavatel svým podpisem této smlouvy uděluje zadavateli 
svůj výslovný souhlas se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných práv-
ních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

6.6. Zadavatel je jako příspěvková organizace územního samosprávného celku povinen tuto smlouvu zveřejnit v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sou-
hlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stra-
nami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem 
s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést zadavatel bez zbyteč-
ného odkladu po uzavření této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené ve smlouvě 
a jejích přílohách nebo v dílčí smlouvě netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

7. Ochrana důvěrných informací 
7.1. Veškeré informace, které si strany sdělily v rámci uzavírání a plnění smlouvy, a které budou výslovně označeny 

jako důvěrné, zůstanou dle jejich vůle utajeny. Strany se dále dohodly, že důvěrné informace nikomu neprozradí 
a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se ne-
vztahuje na případy, kdy: 
• strany smlouvy mají opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo  
• takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti; a/nebo  
• takové informace sdělí osobám, ve kterých vlastní ke dni sdělení informace podíl; a/nebo  
• se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících 

z tohoto ustanovení. 
7.2. Dodavatel je oprávněn použít obchodní jméno Zadavatele a jeho logotyp za účelem referencí. 

8. Práva z vadného plnění 
8.1. Za vadná plnění se podle této Smlouvy považují taková plnění, která nejsou dodána v ujednaném množství, typu 

a druhu licence. Za vadu se považuje i nedodání dokumentace potřebné k prokázání legálního původu licencí. 
8.2. Bude-li mít plnění vady, budou práva Zadavatele z odpovědnosti za vady uspokojeny výhradně dále uvedeným 

způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího množství licencí, dodáním požadovaného typu nebo 
druhu licence. 

8.3. V případě výměny je Zadavatel povinen vrátit chybně dodané plnění nejpozději do 2 dnů ode dne uplatnění práva 
z vadného plnění společně s prohlášením, že tyto licence nebyly prodány ani použity. Formulář pro prohlášení 
zašle Zadavateli Dodavatel jako odpověď na toto oznámení.  

8.4. V případě nedodání prohlášení podle předchozího bodu bude plnění považováno za řádné. 
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8.5. Dodavatel je povinen výměnu uskutečnit do 2 dnů ode dne obdržení řádně vyplněného a podepsaného prohlá-
šení. 

9. Sankce 
9.1. Pro případ prodlení dodavatele se zahájením činnosti dle této smlouvy a/nebo odstraněním jakéhokoli vadného 

plnění dle jejího předmětu v termínu dohodnutém smluvními stranami nebo termínu sjednaném touto 
smlouvou, se dodavatel zavazuje zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dle této smlouvy bez 
DPH za každý den prodlení. Nárok zadavatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením dodavatele 
vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen. 

9.2. V případě, že se Zadavatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za Předmět převodu nebo její části podle 
článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 
za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky. 

10. Všeobecná a závěrečná ujednání 
10.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účin-

nosti dnem _________, popř. dnem publikace v registru smluv, podle toho, která skutečnost nastane později. 
10.2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy České republiky. 
Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí 
ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou. 

10.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této 
smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

10.4. Dodavatel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její 
části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. 

10.5. Každá ze smluvních stran bude zproštěna svých závazků z této smlouvy a za jakékoli nedodržení smlouvy nebo 
prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy neponese smluvní strana odpovědnost, 
pokud bude takové nedodržení smlouvy nebo prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího z této 
smlouvy přímo nebo nepřímo způsobeno okolností naplňující podmínky tzv. vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci 
se považují zejména živelné pohromy a válečné konflikty. 

10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 
10.7. Veškeré písemnosti dle této smlouvy se smluvní strany zavazují zasílat na adresy uvedené v záhlaví této 

smlouvy. V případě pochybností se má za to, že listina zaslaná prostřednictvím poštovních služeb, která se 
vrátila odesílateli jako nedoručená, se považuje za doručenou 5 dnem od jejího odeslání. 

10.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních 
stran vzniklými na základě smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občan-
ského zákoníku na svůj smluvní vztah založený smlouvou. 

10.9. Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. 
10.10. Pokud se jakékoli ustanovení smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak 

taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními před-
pisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují, 
že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku 
a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu. 

10.11. Veškeré předchozí ústní nebo písemné ujednání smluvních stran shodující se svým obsahem s obsahem 
smlouvy nejsou považovány za závazné. 
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10.12. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V případě

soudního sporu se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění poz-

dějších předpisů dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud ve Znojmě.

10.13. Tuto smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

10.14. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich

pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně V ______________________________

Zadavatel

Mgr. Martin Predný, jednatel

PREDNY SLM s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
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Příloha č. 1

nabídková cena bez DPH DPH nabídková cenavčetně DPH

Kč Kč Kč

1
Microsoft SQL Server 2019 Standard Per 2Core celkem pro 4 jádra-

core
151 200,00 31 752,00 182 952,00

2 151 200,00 31 752,00 182 952,00

14. 4. 2021

Cena celkem

Krycí list nabídkové ceny

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

položka

„Softwarové licence MS SQL Servery“

ř.č.

Dodavatel čestně prohlašuje, že nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky tak, jak jsou specifikovány v

zadávacích podmínkách.

Datum:


