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Smlouva o převodu licencí k softwaru
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský

zákoník, 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:

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

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

a

obchodní jméno: statutární město Zlín

sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

jehož jménem jedná: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických:

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 3048982/0800, VS: číslo smlouvy

Odpovědný útvar:

Kontaktní osoba:

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

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

Preambule
Nabyvatel má zájem koupit od Převodce 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. Převodce se zavazuje, že na za podmínek sjednaných touto smlouvou převede na Nabyvatele Předmět převodu

a Nabyvatel se zavazuje, že Předmět převodu od Převodce 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

smluvních 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.
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2.3. Převodce 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.

2.4. Garance Převodce 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.

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 jsou smlouvy licence k softwaru, specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy

(Nabídkový list).

3.2. Je-li Předmětem převodu licence k již na trh uvedenému softwaru, Převodce 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 Nabyvatelem softwaru a

autorem softwaru,

3.2.4. Nabyvatel je povinen se s podmínkami užití softwaru seznámit na webových stránkách autora softwaru,

3.2.5. Předmětem převodu není převod Software assurance, ani právo Nabyvatele požadovat od Převodce

poskytování technické, či jiné podpory,

3.2.6. Převodce neposkytuje žádné záruky stran vlastností softwaru, jeho vhodnosti pro Nabyvatele, či

kompatibility s hardwarovým vybavením Nabyvatele.

4. Cena a platební podmínky
4.1. Cena Předmětu převodu je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (Nabídkový list).

4.2. Nabyvatel neposkytuje zálohy.

4.3. Nabyvatel je povinen uhradit Cenu Předmětu převodu na základě faktury vystavené Převodcem. Fakturu je

povinen uhradit v době splatnosti na ní uvedené a na účet na ní uvedený. Doba splatnosti činí nejméně 30 dní

od data vystavení.

4.4. Fakturu doručí Převodce Nabyvateli nejdříve v den dodání Předmětu převodu na e-mail uvedený v příloze č. 1

této smlouvy (Nabídkový list), nejpozději však do 7 dnů ode dne dodání Předmětu převodu. Dnem uskutečnění

zdanitelného plnění je den dodání Předmětu plnění.

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

dostupné na webové adrese www.swtp.eu nebo do VLSC účtu Nabyvatele.

5.2. Předmět převodu se považuje za dodaný v okamžiku jeho připsání do zákaznického účtu Nabyvatele.

5.3. Přístupové údaje k zákaznickému účtu budou Převodcem Nabyvateli odeslány na jeho e-mail uvedený v příloze

č. 1 této smlouvy (Nabídkový list), nemá-li ho již k dispozici.

5.4. Práva a povinnosti Převodce a Nabyvatele vztahující se k užívání online distribuční platformy jsou upraveny v

Podmínkách používání distribuční platformy dostupné na adrese www.swtp.eu nebo ve VLSC portálu spol.

Microsoft.
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5.5. Převodce je povinen spolu s Předmětem převodu dodat Nabyvateli dokumentaci potřebnou k prokázání

legálního původu licencí.

5.6. Před uzavřením této smlouvy je Nabyvatel povinen se seznámit s právy a povinnostmi, které mu vznikají při

užívání online distribuční platformy.

5.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na Nabyvatele v okamžiku dodání Předmětu převodu.

5.8. Převodce je povinen dodat Předmět převodu nejpozději do pěti pracovních dní ode dne připsání Ceny Předmětu

převodu na jeho účet.

6. Ochrana důvěrných informací
6.1. Za důvěrné informace se považují všechny informace o obsahu této smlouvy, zejména ustanovení o ceně,

množství a dodání Předmětu převodu.

6.2. Nabyvatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy a 3 (tři) roky po skončení její platnosti zachovat

mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu Převodce důvěrné

informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu s obchodními zájmy Převodce. Nabyvatel

se zavazuje zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo

jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména Převodce. Nabyvatel může důvěrné

informace sdělit svým poradcům zavázaným povinností mlčenlivosti a také účetním, auditorům nebo státní

správě.

6.3. Převodce smí zveřejnit obchodní jméno Nabyvatele a použít jeho logotyp za účelem referencí.

7. Práva z vadného plnění
7.1. 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.

7.2. Bude-li mít plnění vady, budou práva Nabyvatele z odpovědnosti za vady uspokojeny výhradně dále uvedeným

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

druhu licence, výměnou vadně dodaného plnění

7.3. V případě výměny je Nabyvatel 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 Nabyvateli Převodce jako odpověď na toto oznámení.

7.4. V případě nedodání prohlášení podle předchozího bodu bude plnění považováno za řádné.

7.5. Převodce je povinen výměnu uskutečnit do 2 dnů ode dne obdržení řádně vyplněného a podepsaného

prohlášení.

8. Sankce
8.1. V případě, že se Nabyvatel 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 0,25 % z dlužné částky

za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.

9. Všeobecná a závěrečná ujednání
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

9.2. Tato smlouva a práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
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9.3. Tato smlouva může být měněna případně upravována pouze ve formě písemných, vzestupně číslovaných

dodatků.

9.4. 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.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

9.6. 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.

9.7. 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.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 11.10.2021, 52/19R/2021 - schválení uzavření smlouvy
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo usnesení: 11.2.2021, 4/16Z/2021 - schválení rozpočt.opatření RO 3/2021 T13

V Brně Ve Zlíně

dne ____________________________ dne ____________________________

_________________________________ _________________________________

Převodce Nabyvatel

Mgr. Martin Predný, jednatel Mgr. Aleš Dufek, náměstek primátora

PREDNY SLM s.r.o. statutární město Zlín


