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Smlouva o převodu licencÍ k softwaru
kterou níže uvedeného dne, rnesíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2(112 sb., Občanský
zékoník, v účinném znění (déle v textu jako ,02"), sjednali a uzavřeli:

obchodnÍ jméno: PREDNY SLM s.r.a.
sídlo: Veselá 169/24, Brno-město, 602 0ů Brno
Ič: 079 72 571
oíč: CZO7972571
statutérní orgán: Mgr. Martin Predný, jednatel
SpoleČnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddÍl C, vložka lm97

na straně jedné (déle v textu jako ,Převodce")

a

obchodnÍ jméno: Zdravotnické záchranné služba Kraje VysoČina, přÍspěvková organizace
sÍdlo: Vrchlického 61 586 C)1 Jihlava
Ič: 47366630

DIČ: CZ/i7366630

statutárnÍ orgán: Ing. Vladislava Filová, ředitelka
SpoleČnost je zapséna v obch. rejstřÍku vedeném Krajským soudem v Brríě, oddÍl Pr, vložka 1343

na straně druhé (déle 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 své vzájemná práva a
povinnosti následujÍcÍm způsobem.

1. Předmět a Účel smlouvy
ÚČelem této smlouvy je upravit vzájemné préva 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 PředrÍt převodu
a Nabyvatel se zavazuje, že Předmět převodu od Převodce koupÍ a zaplatÍ Převodci sjednanou cenu.

1.1.

2. ÚvodnÍ prohLáŠenÍ
2.1. Smluvní strany prohlaŠujÍ, že tuto smlouvu uzavÍrají v rámci své podnikatelské činnosti, a že žádné se

smluvnÍch stran v prévnÍch vztazÍch vznikajÍcÍch dle této smlouvy nenÍ v postavenÍ spotřebitele.
2.2. Převodce prohlašuje, že je registrovaným plátcem DPH a nenÍ veden jako nespolehlivý plétce DPH.
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 žédné zékonná překéžka, ani ujednénÍ
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. Prodévající žédným způsobem negarantuje, že licence splňujÍ požadavky
prévnÍch řádŮ platných a ÚČinných mimo vymezené teritorium.
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2.5. SmluvnÍ strany prohlašují, že nejsou ÚČastnÍky saudnÍho, správního, exekučnÍho, insolvenČnÍho, či jiného řÍzenÍ,
které by mělo, Či mohlo mÍt vliv na plněnÍ povinnostÍ z této smlouvy. Stane-li se některé strana ÚČastnÍkem
takovéhoto řÍzenÍ, je povinna tuto skuteČnost bez zbytečného odkladu oznémit druhé smluvnÍ straně. NeuČinÍ-
li tak, odpovÍdá za Škodu, které 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 č. N10[)784).
3.2. Je-li Předmětem převodu licence k již na trh uvedenému softwaru, Převodce prohlaŠuje, že:

3.2.1. Předmět převodu splr'iuje požadavky stanovené národní a nadnáradní legislativou pro jeho další prodej a
užÍVanÍ,

3.2.2. Předmět převodu nerné žádné právnÍ vady,
3.2.3. práva a povinnosti k softwaru se řÍdÍ licenČnÍmi podmínkami softwaru mezi Nabyvatelem softwaru a

aplorem softwaru,

3.2.4. Nabyvatel je povinen se s podmÍnkami užítÍ softwaru seznámit na webových strénkách autora softwaru,
3.2.5. Předmětem převodu nenÍ převod Software Assurance, ani právo Nabyvatele poŽadovat od Převodce

poskytovénÍ 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
ó.l. Cena Předmětu převodu je specifikovéna v příloze c. 1 této smlouvy (Nabídkový list).
z+.z. Nabyvatel je povinen uhradit Cenu Předmětu převodu na základě faktury vystaveríé Převodcem. Fakturu je

povinen uhradit v době splatnosti na ní uvedené a na úcet na nÍ uvedený.
4.3. Fakturu doruČÍ Převodce Nabyvateli nejpozději v den dodénÍ Předmětu převodu na e-mail uvedený v přÍloze E.

1 této smlouvy (Nabídkový list).

5. MÍsto a termÍn plněnÍ
5.1. Předmět převodu bude dodén do zékaznického Úctu Nabyvatele na online distribuČnÍ platformě Převodce,

dostupné na webové adrese https://swtp.eu.
5.2. Předmět převodu se považuje za dodaný v okamžiku jeho připsénÍ do zákaznického ÚČtu Nabyvatele.
5.3. PřÍstupové Údaje k zékaznickému Úau budou Převodcem Nabyvateli odeslány na jeho e-mail uvedený v této

Rémcové smlouvě nejpozději do 2 dnÍ od podpisu této Rámcové smlouvy, nedodal-li Nabyvatel společně s
akceptacÍ NabÍdky Převodci identifikaČnÍ Údaje existujícího úctu, kam majÍ být licence připsény.

5.4. Práva a povinnosti Převodce a Nabyvatele vztahujÍcí se k užÍvénÍ online distribu:nÍ platformy jsau upraveny v
Podmínkách používání distribucní platformy dostupné na adrese https://smp.eu.

5.5. Převodce je povinen spolu s Předmětem převodu dodat Nabyvateli dokumentaci potřebnou k prokázánÍ
legélnÍho původu licencí.

5.6. Před uzavřením této smlouvy je Nabyvatel povinen se seznémit s prévy a povinnostmi, které mu vznikajÍ při
užÍvánÍ online distribuěnÍ platformy.

5.7. NebezpeČÍ Škody na zbožÍ přecházÍ na Nabyvatele v okamžiku dodání Předmětu převodu.
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6. Ochrana důvěrných informacÍ
Za důvěrné informace se povaŽujÍ vŠechny infarmace o obsahu této smlouvy, zejména ustanovení o ceně,
množstvÍ a dodénÍ Předmětu převodu.
Nabyvatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy a 3 (tři) roky po sk:ínčení její platnosti zachovat
mlcenlivost ohledně dŮvěrných informacÍ. Nabyvatel nesmÍ bez pÍsemného souhlasu Převodce důvěrné
informace využÍt pro sebe nebo tFetÍ osoby, pokud by to bylo v rozporu s obchodními zájmy Převodce. Nabyvatel
se zavazuje zachovévat mlČenlivost i o dalšÍch skutečnostech, jejichž sdělenÍ třetÍm osobém by se mohla
jakýmkoli způsobem datknout obchodnÍch zéjmů 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 Úcelem referencÍ.

6.1.

6.2.

7. Práva z vadného plněnÍ
Za vadná plněnÍ se podle této Smlouvy považujÍ takové plněnÍ, které nejsou dodéna v ujednaném množstvÍ, typu
a druhu licence. Za vadu se považuje i nedodání dokumentace potřebné k prokézání legálního původu licencí.

7.2. Bude-li mÍt plnění vady, budou práva Nabyvatele z adpovědnosti za vady uspokojeny výhradně dále uvedeným
způsobem, a to v následujÍcÍm pořadÍ: dodénÍm chybějÍcÍho mnoŽstvÍ licencÍ, dodánÍm požadovanéha typu neba
druhu licence.

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 prohléšenÍm, že tyto licence nebyly prodány ani použity. Formulář pro prohláŠenÍ
zašle NabyvateLi Převodce jako odpověd' na toto oznámení.

7.á. V přÍpadě nedodánÍ prohléŠenÍ podle předchozÍho bodu bude pLněnÍ považovéno za řédné.
7.5. Převodce je povinen výměnu uskuteČnit do 2 dnŮ ode dne obdrŽenÍ řédně vyplněného a podepsaného

prohléŠenÍ.

7.1.

8. Sankce
V přÍpadě, že se Nabyvatel dostane do prodlenÍ se zaplacenÍm ceny za Předmět převodu nebo jejÍ Čésti podle
Člénku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvnÍ Úrok z prodlenÍ ve výŠi 0,05 % z dlužné Částky
za každý den prodlenÍ až do Úplného zaplacení příslušríé cástky.

8.1.

9. VŠeobecná a závěreČná ujednánÍ
Tato smlouva nab% platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv, informaČnÍm systému veřejné sprévy. Povinnost zveřejněnÍ splnÍ nabyvatel, a to do 7 dnů od podpisu
smlouvy.

9.2. Tato smlouva a préva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řédem České republiky.
9.3. Tato smlouva mŮže být měněna přÍpadně upravována pouze ve formě pÍsemných, vzestupně číslovaných

dodatků.

9.4. Každé ze smluvnÍch stran bude zproštěna svých závazků z tí'to 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 zévazku vyplývajÍcÍho z této
smlouvy přÍmo nebo nepřÍmo zpŮsabeno okolnostÍ naplřiujÍcÍ podmÍnky tzv. vsyŠŠÍ moci. Za okolnosti vyŠŠÍ moci
se považujÍ zejrmGna Živelné pohromy a véleČné konflikty.

9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdržÍ každé ze smluvnÍch stran.

9.1.
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9.6. VeŠkeré pÍsemnosti dle této smlouvy se smluvnÍ strany zavazujÍ zasÍlat na adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy. V přÍpadě pochybnostÍ se mé za to, že listina zaslané prostřednictvÍm poŠtovnÍch služeb, které se
vrétila odesÍlateli jako nedoruČená, se považuje za doruČenou 5 dnem od jejÍho odeslénÍ.

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.

V Brně V
Jihlavě

dne
1 .3.2022

dne
1 .3.2022

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

Za nabyvatele
Ing, Vladislava Filová ředitelka
ZZS KV, p. o.
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