Esk^^uoblcs bvba
^e«nweg 1095

Příspěvek na dobročinné účely
pro Vzdělávací instituci od společnosti Esko
Esko bvba - Kortrijksesteenweg 1095, 6-9051 Gent, Belgie, dále jen „Esko" se tímto
zavazuje darovat:
Vzdělávací instituce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Adresa: Okružní 517/10,37001 České Budějovice, Česká republika
Kontaktní osoba: Ján Ližbetin

Fax.

Dále jen „Vzdělávací instituce";
Společnost Esko se zavazuje Vzdělávací instituci darovat a Vzdělávací instituce se zavazuje
přijmout od společnosti Esko jako dar („PŘÍSPĚVEK"), tj. vybavení, software a/nebo služby
zmíněné v Příloze A („Zboží") za těchto smluvních podmínek:
1. Tento PŘÍSPĚVEK je určen vzdělávací instituci, která je řádnou vysokou školou se
schválenými učebními plány a na níž jsou pravidelně přijímáni žáci nebo studenti, kteří se zde
pravidelně účastní vzdělávacích aktivit;
2. Vzdělávací instituce užívá Zboží primárně pro vzdělávací účely a vzdělávacími aktivitami
spojenými se Vzdělávací institucí (dále jen „Účel"). PŘÍSPĚVEK pokryje učební plán Vzdělávací
instituce;
3. Poskytnuté Zboží bude nové, nebo použité. PŘÍSPĚVKEM se rozumí dočasné právo, které
společnost Esko garantuje Vzdělávací instituci a které je platné po Období (definované níže).
Právo zahrnuje užívání Zboží zdarma a výhradně pro Účely stanovené tímto dokumentem.
Bez ohledu na výše uvedené, včetně, ale ne výhradně, užití slova „PŘÍSPĚVEK", „Dar", „Dárce"
nebo podobné, společnost Esko zůstává vlastníkem Zboží. Vzdělávací instituci nevznikají
žádná práva nebo nároky na Zboží jinak, než je uvedeno ve smluvních podmínkách a během
schváleného Období.
4. Společnost Esko nebude od Vzdělávací instituce za poskytnutý PŘÍSPĚVEK požadovat
peníze, majetek nebo služby.

5. Vzdělávací instituce bude se Zbožím nakládat v souladu se smluvními podmínkami. Dále
bylo ujednáno, že:
Dále bylo ujednáno, že:

(A) Zboží vztahující se na software, pokud existuje
- Doručení Zboží se rozumí umožnění přístupu k elektronickému stažení;

> software je platný v souladu s normami společnosti Esko End-User-License Agreement
(„EULA"') obsaženými v Příloze B, za předpokladu, že rozsah oprávnění je definován takto:

„Tímto dokumentem Esko garantuje Vzdělávací Instituci nevýlučné a nepřenositelné
oprávnění během Období (stanovené v této smlouvě) užívat Software v Areálu instituce
výhradně pro vzdělávací účely, které se vztahují ke Vzdělávací instituci. To samé je povoleno
zaměstnancům vysoké školy, žákům a studentům, kteří jsou řádně zapsáni k příslušným
vzdělávacím aktivitám. Žádná dalšísublicenčnípráva tímto dokumentem nevznikají. Za tímto
účelem, 2. oddíl, „Areálem" se rozumí adresa zmíněná na titulní straně Smlouvy o příspěvku
na dobročinné účely", a dále za předpokladu, že 6. oddíl EULA se ignoruje. V případě rozporu
mezí podmínkami EULA a podmínkami stanovenými ve statí této smlouvy, podmínky ve statí
této smlouvy mají přednost;
• S ohledem na PŘÍSPĚVEK a další položky, s výjimkou předčasného ukončení za podmínek
stanovených níže, platnost softwaru trvá 12 měsíců.

(B) Záruční podmínky. Jelikož je dar dobročinné povahy, bez ohledu na vše, co je v rozporu
s dokumenty přiloženými k této smlouvě (např. EULA nebo jiné), veškeré Zboží je poskytnuto
„JAK JE"', a to bez jakékoliv záruky, ať už vyjádřené přímo, nebo nepřímo. Společnost Esko se
rovněž nezaručuje za vhodnost pro daný účel, prodejnost, bezvadnost nebo nerušený provoz
Zboží apod.

(C) Hlášení o plnění podmínek. Po celé Období této Smlouvy, Vzdělávačnnstituce bude v
kontaktu a/nebo poskytne společnosti Esko informace, že s PŘÍSPĚVKEM nakládá v souladu
podmínkami v Příloze C
6. Tato smlouva nabývá účinnosti k datu jejího podpisu s platností a účinností po dobu 12
měsíců, nebo bude ukončena v souladu s („Podmínkou") níže; Prodloužení období je možno
pouze po písemné dohodě smluvních stran.

Bez ohledu na výše uvedené.
(A) smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu
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(í) písemným oznámením v případě podstatného porušení smluvních podmínek druhou
stranou, za předpokladu, že porušení nebylo napraveno, pokud je to možné, do třiceti (30)
kalendářních dnů od písemného oznámení. V případě, že nápravu zjednat nelze, je možno
Smlouvu neprodleně ukončit;
(ií) písemným prohlášením s okamžitou účinností pokud, s opodstatněným odůvodněním
dotčené strany, je jednáním nebo opomenutým jednáním druhé strany nebo vztahem
s druhou stranou ohrožena dobrá pověst dotčené strany;
(B) Společnost Esko je dále oprávněna tuto smlouvu kdykoliv ukončit šestí (6) měsíčním
písemným oznámením.
7. BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ TEORII, SPOLEČNOST ESKO SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLIV ODPOVĚDNOSTI
ZA NEPŘÍMOU, VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNOU NÁHRADU ŠKOD, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ,
JAKÉKOLIV ZTRÁTY NA ZISKU, ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH

ÚSPOR, ZTRÁTU

DAT NEBO

JAKÝCHKOLIV EKONOMICKÝCH VÝHOD VZNIKLÝCH NEBO SPOJENÝCH S TÍMTO PŘÍSPĚVKEM,
ZBOŽÍM, MATERIÁLEM NEBO SLUŽBAMI POSKYTNUTÝMI JAKO SOUČÁST PŘÍSPĚVKU NEBO
JEHO UŽITÍ;
Přijetí Zboží Vzdělávací institucí se touto Smlouvou považuje za dobročinný příspěvek.
Smluvní strany potvrzují, že dar má hodnotu spravedlivého trhu, jak je stanoveno v Příloze
A.
NA DŮKAZ ČEHOŽ, smluvní strany vyhotovily tuto Smlouvu k

Vzdělávací instituce:

Esko

Podpis:

Podpis: 1/
Jana Blažíčková

TÚ
Jméno:

Jméno:
Territory Sales Manager

Titul:

/

Datum:

■f

■í—f-

Titul:

Datum:
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PŘÍLOHA A
Zevrubný seznam příspěvků:
vMd produktu
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96AR160U

ArtiosCAD 3D Modeling Solutíon

96AR161

ArtiosCAD Resízable Design Tools

9648517

Fee to use network licenses (per site)

EXTWARSW

Software Supreme Care Pian

Cénd

Cena v Eur^hl

25

353,250.00

353,250.00

25

47,000.00

47,000.00

1
1

9,700.00

9,700.00

0.00

0.00

Cena SW Produktů

,

409 950.00

PŘÍLOHA B
Esko standard End-User License Agreement
od společnosti Esko

va o standardním koncovém uživateli

<vložte EULA pokud je Zboží ve formě softwaru, nebo vepište N/A >

PŘÍLOHA C
Nároky společností Esko
<uveďte jakoukoliv povinnost, jež vyvstává Vzdělávací instituci poskytnout informace o
průběhu, zřízení demo centra apod., nebo vepište N/A >
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