
Smlouva o převodu licencí software 
uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“ a „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
Společnost: PREDNY SLM s.r.o. 
se sídlem: Veselá 169/24, Brno-město, 602 00 Brno   
IČO:  079 72 571  
DIČ:  CZ07972571  
zastoupená: Mgr. Martinem Predným, jednatelem 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 2201600490/2010 
 
Dále jen „prodávající“ 
 
a 
 
Město Znojmo 
se sídlem: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
IČO:  00293881 
DIČ:  CZ00293881 
zastoupené: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 224741/0100 
 
Dále jen „kupující“ 
 

Článek I.  
Předmět a účel smlouvy 

  
1. Předmětem této smlouvy je prodej a nákup licencí k softwaru (dále jen „Předmět 

převodu“), které jsou blíže specifikovány v nabídkovém listě, který tvoří nedílnou přílohu 
této smlouvy. 

2. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikajících 
při převodu Předmětu převodu. 

3. Prodávající se zavazuje, že na za podmínek sjednaných touto smlouvou převede na 
kupujícího Předmět převodu a kupující se zavazuje, že Předmět převodu od prodávajícího 
koupí a zaplatí za něj sjednanou cenu. 

4. Prodávající 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. 

5. Garance prodávajícího vztahující se k převodu softwarových licencí jsou platné pouze na 
území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Prodávající žádným 
způsobem negarantuje, že licence splňují požadavky právních řádů platných a účinných 
mimo vymezené teritorium. 



6. 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. 

Článek II. 
Prohlášení prodávajícího 

Je-li Předmětem převodu licence k již na trh uvedenému softwaru, prodávající prohlašuje, že: 

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

b) Předmět převodu nemá žádné právní vady, 
c) práva a povinnosti k softwaru se řídí licenčními podmínkami softwaru mezi kupujícím 

softwaru a autorem softwaru, 
d) kupující je povinen se s podmínkami užití softwaru seznámit na webových stránkách 

autora softwaru, 
e) Předmětem převodu není převod Software assurance, ani právo kupujícího požadovat 

od prodávajícího poskytování technické, či jiné podpory, 
f) prodávající neposkytuje žádné záruky stran vlastností softwaru, jeho vhodnosti pro 

kupujícího, či kompatibility s hardwarovým vybavením kupujícího. 
 

Článek III. 
Kupní cena a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany sjednávají celkovou cenu za dodání Předmětu převodu na základě této 

smlouvy ve výši 180 600,00 Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc šest set korun českých) bez 
DPH. Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
právních předpisů. Celková cena včetně DPH činí 218 526,00 Kč (slovy: dvě stě osmnáct 
tisíc pět set dvacet šest korun českých) a vychází z položkových cen uvedených v příloze 
této smlouvy. 

2. Sjednaná cena je nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě veškeré náklady, které má 
prodávající se splněním závazků z této smlouvy. 

3. Kupující se zavazuje zaplatit sjednanou celkovou cenu, včetně příslušné DPH na základě 
faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, ve lhůtě splatnosti uvedené ve 
faktuře. Faktura bude prodávajícím vystavena tak, že bude splňovat náležitosti dle 
platných právních předpisů. Celková cena, včetně příslušné DPH, bude uhrazena 
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený ve vystavené faktuře. 

4. Splatnost faktury sjednávají smluvní strany v délce 30 dnů ode dne jejího doručení 
kupujícímu.  

5. Závazek kupujícího zaplatiti fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. 

6. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat všechny odpovídající náležitosti 
stanovené v tomto článku smlouvy, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 



k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě se přeruší 
běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

 
 

Článek IV. 
Místo a termín plnění 

 
1. Předmět převodu bude dodán do zákaznického účtu kupujícího na online distribuční 

platformě prodávajícího, dostupné na licenčním portálu s obdobnými funkcemi a 
informacemi o licencích, včetně dokumentací k převedeným licencím, jako na portále 
Microsoft Volume Licensing Service Center (dále jen „VLSC“) nebo přímo do portálu VLSC 
účtu kupujícího nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy. 

2. Předmět převodu se považuje za dodaný v okamžiku jeho připsání do zákaznického účtu 
kupujícího. 

3. Přístupové údaje k zákaznickému účtu budou prodávajícím kupujícímu odeslány na jeho e-
mail uvedený v příloze této smlouvy (nabídkový list), nemá-li ho již k dispozici. 

4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vztahující se k užívání online distribuční 
platformy jsou upraveny v Podmínkách používání distribuční platformy dostupné 
licenčním portálu s obdobnými funkcemi a informacemi o licencích, včetně dokumentací 
k převedeným licencím, jako na portále VLSC nebo přímo ve VLSC portálu. 

5. Prodávající je povinen spolu s Předmětem převodu dodat kupujícímu dokumentaci 
potřebnou k prokázání legálního původu licencí. 

6. Před uzavřením této smlouvy je kupující povinen se seznámit s právy a povinnostmi, které 
mu vznikají při užívání online distribuční platformy. 

7. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází na kupujícího v okamžiku dodání 
Předmětu převodu. 

8. Prodávající je povinen dodat Předmět převodu nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne 
uzavření smlouvy. 

 

Článek V. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení 
se zaplacením celkové ceny, včetně příslušné DPH, po dobu alespoň třiceti dnů. 

2. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající bude v prodlení 
s předáním Předmětu převodu v termínu dodání a místě dodání po dobu alespoň pěti dnů. 

3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně a smluvní strany jsou 
povinny vrátit si na základě této smlouvy poskytnuté plnění. Odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na smluvní pokutu. 

 



Článek VI. 
 Práva z vadného plnění 

 
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. 

2. Bude-li mít plnění vady, budou práva kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny 
výhradně dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího 
množství licencí, dodáním požadovaného typu nebo druhu licence. 

3. V případě výměny je kupující povinen vrátit chybně dodané plnění nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění společně s prohlášením, že tyto 
licence nebyly prodány ani použity. Formulář pro prohlášení zašle kupující prodávajícímu 
jako odpověď na toto oznámení. 

4. V případě nedodání prohlášení podle předchozího bodu bude plnění považováno za řádné. 
5. Prodávající je povinen výměnu uskutečnit do 2 pracovních dnů ode dne obdržení řádně 

vyplněného a podepsaného prohlášení. 
 
 

Článek VII. 
Sankce 

1. V případě prodlení kupujícího se zaplacením celkové ceny, včetně DPH, je prodávající 
oprávněn požadovat po kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

2. Prodávající se zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny 
sjednané v článku III. této smlouvy za každý i započatý den prodlení s dodáním Předmětu 
převodu. 

 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými 
a odsouhlasenými oběma smluvními stranami. 

2. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nebo obchodních podmínek nemá 
vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná 
část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato 
potřeba vyvstane. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., 
 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
 a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“), podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění 
dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupující je oprávněn bez omezení provést uveřejnění 
úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv. 



4. Prodávající dále bere na vědomí, že kupující je povinný subjekt k poskytování informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně
prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu
uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné
dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
postupem dle zákona o registru smluv.

7. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje prodávající souhlas na dobu
neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

8. V otázkách neupravených touto smlouvou se použijí ustanovení občanského zákoníku.
9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní
strany své vlastnoruční podpisy.

10. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Znojma usnesením č. 119/2021, bodem
č. 5126 ze dne 21. 6. 2021.

Ve Znojmě dne …………………….. V……Brně………  dne …………………………… 

Za kupujícího: Za prodávajícího: 

Ing. Jakub Malačka, MBA 
starosta 

PREDNY SLM s.r.o. 
Mgr. Martin Predný, jednatel 

Přílohy: 
1. Nabídkový list
2. Položkový rozpočet

Mgr. 
Martin 
Predný

Digitálně podepsal 
Mgr. Martin Predný 
Datum: 2021.06.30 
15:41:02 +02'00'

Ing. Jakub 
Malačka, 
MBA

Digitálně podepsal 
Ing. Jakub Malačka, 
MBA 
Datum: 2021.07.02 
08:39:22 +02'00'



Příloha č. 1 – Nabídkový list

Nabídka č. N100447 / Zálohová faktura

Zákazník:
Městský úřad Znojmo
DIČ: CZ
Obroková 1/12
669 22 Znojmo

Platnost od:
Platnost do:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

11/06/2021
30/06/2021
Ing. Lubomír Otepka
+420 603 888 385
lubomir.otepka@muznojmo.cz

Vážený/á Ing. Lubomír Otepka,

Děkuji Vám za zájem o spolupráci. Níže naleznete požadovanou nabídku.

Název zboží ks Cena Sleva Cena po slevě Celkem bez DPH

Office Professional Plus 2016 180 600Kč

Sleva celkem 0,00 Kč

Celkem bez DPH 180 600,00 Kč

DPH celkem 21 % 37 926,00 Kč

CELKEM vč. DPH 218 526,00 Kč

Platební instrukce:

Datum vystavení: 11/06/2021 Číslo účtu: 2201600490/2010

Způsob platby: převodem Variabilní symbol: N100447

Zvláštní podmínky nabídky:
Daňový doklad – faktura bude vystavena po připsání platby.



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Kód výrobce EAN Popis

269-12445 N/A Microsoft Office 2016 Professional Plus

Cen icencí

Cena bez DPH 180 600 Kč

Příslušná sazba DPH 37 926 Kč

Cena s DPH 218 526 Kč


