
BISON
Spolek pro budování a implementace softwarových open source nástrojů

Licenční smlouva
uzavřená ve smyslu ust. § 2358 a násl. zák. č 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ"),

Tato Licenční smlouva (dále jen „Smlouva") byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřená mezi 
stranami:

Spolek pro budování a implementací sdílených open source nástrojů, z. s.,
IČO: 05730732,
se sídlem: Žižkova 1872/89, 586 01 Jihlava,
spisová značka: L 22325 vedený u Krajského soudu v Brně
(dálejen ,,BISON, z. s." nebo „Poskytovatel")

a

Kraj Vysočina
IČO: 70890749
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen: RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládež a sport, informatiku a 
komunikační technologie
(dálejen „Nabyvatel")

Preambule

1. Poskytovatel je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, jehož hlavním cílem je
- zajistit optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím jedinečných SW 

řešení vyvíjených v podmínkách veřejné správy subjekty veřejné správy,
- vytvořit jednotnou, jasně definovanou platformu pro rozvoj a šíření open-source software 

projektů v rámci veřejné správy, a to za účelem podpory co nejkvalitnějšího výkonu veřejné 
správy a optimalizace zdrojů nutných pro další vývoj otevřených a sdílených softwarových řešení 
ve veřejné správě,

- poskytovat subjektům veřejné správy jistotu implementace prověřených a již fungujících 
softwarových řešení, včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností a

- sdílet know-how jednotlivých subjektů veřejné správy mezi další subjekty veřejné správy, a to s 
nejvyšší možnou mírou minimalizace nákladů.

2. Nabyvatel se hlásí k cílům spolku BISON, z. s. a má zájem využívat a rozvíjet jedinečná SW řešení, 
která jsou spravována Poskytovatelem.
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Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je ve smyslu NOZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v neomezeném 
rozsahu, v souladu se Smlouvou. Nabyvatel je oprávněn užít autorské dílo nebo autorská díla 
(licence), která jsou uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy (dále společně jen „Díla").

2. Poskytovatel licence prohlašuje, že je oprávněn bez omezení udělit třetím osobám oprávnění 
k výkonu práv užít Díla, tedy je oprávněn poskytnout licenci k Dílům v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou.

3. Nabyvatel se zavazuje přijmout poskytnutou licenci k Dílům a dodržovat licenční podmínky 
stanovené touto Smlouvou.

4. Poskytovatel licence závazně prohlašuje a zaručuje, že mu není známa jakákoli okolnost, která by 
bránila uzavření této Smlouvy a že mu nejsou známy jakékoli vady Děl, které by bránily Nabyvateli 
nebo osobám, které od Nabyvatele budou odvozovat svá oprávnění nabytá Nabyvatelem, v řádném 
výkonu práv poskytnutých touto Smlouvou.

5. Poskytovatel se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření nutná pro zabezpečení nerušeného 
výkonu práv vyplývajících z této smlouvy pro Nabyvatele.

6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je oprávněn udělit licenci dle této Smlouvy. Pokud Poskytovatel 
zjistí, že nebude mocí dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou skutečnost 
Nabyvatele neprodleně písemně upozornit.

II.
Licenční ujednání

1. Poskytovatel licence uděluje touto Smlouvou Nabyvateli nevýhradní, nepřevoditelné oprávnění k 
výkonu práva užívat Díla. Nabyvatel je oprávněn využívat Díla pouze pro vlastní činností související 
s výkonem veřejné správy a případně činnost svěřené Nabyvateli subjektem veřejné správy. 
Nabyvatel licence není oprávněn poskytnout licenci nebo jednotlivá oprávnění licenci tvořící třetím 
osobám.

2. Nabyvatel je oprávněn:
a) realizovat přístup a používat jakoukoli část Děl nebo Díla dohromady, jednotlivě či ve spojení s 

jinými díly,
b) měnit a upravovat Díla;
c) zařadit Díla do děl souborných;
d) Díla užívat všemi způsoby známými ke dni uzavření této Smlouvy, včetně práva dílo dokončit, 

rozšířit, přeložit a změnit;
e) provádět implementaci a poskytovat podporu k Dílům,
f) vyvolat nebo umožnit dekompilaci, rozebrání, rozkrývání nebo reverse engineering software, 

který je součástí Děl, za účelem zajištění interoperability software;
g) využívat Díla ke školení třetích stran o obsahu a/nebo funkcionalitě Děl.

Všechny v tomto odstavci Smlouvy uvedené činnosti, změny a úpravy Děl je Nabyvatel oprávněn 
provádět výlučně prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo prostřednictvím Poskytovatele.
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3. Poskytovatelem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíření, 
upgrady, updaty a další změny Děl.

4. Pro vyloučení pochybností Nabyvatel poskytuje Poskytovateli nevýhradní, převoditelné a nikterak 
omezené právo užití a výkon majetkových práv ke změnám a rozšíření Děl provedené na základě 
využití této licence, a to! v takovém případě, že by takové změny nebo rozšíření splňovaly náležitosti 
samostatného autorského díla.

5. Při porušení odst. 1 a 2 článku II. smlouvy je Poskytovatel oprávněn účtovat Nabyvateli smluvní 
pokutu ve výši až 500 000 Kč, a to za jakékoliv porušení odst 1 a 2 článku II. smlouvy. Uplatněním 
smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

III.
Licenční odměna

1. Uvedená licence je poskytována jako bezúplatná.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Součást a obsah této Smlouvy tvoří vlastní text této Smlouvy a její Příloha č. 1. Smluvní strany 
prohlašují, že tato Smlouvaje úplným a výhradním projevem jejich společné vůle k dohodě ohledně 
předmětu této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání a 
návrhy Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mohou tuto Smlouvu vypovědět bez 
udání důvodu, výpovědní lhůta činí 5 měsíců.

3. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, veškeré změny a doplnění této Smlouvy musí být 
provedeny písemnými dodatky ke Smlouvě uzavřenými Smluvními stranami.

4. Ustanovení této smlouvy se vztahují i na další verze díla předaná poskytovatelem nabyvateli na 
základě předávacího protokolu. Vzor předávacího protokoluje přílohou č. 2 této smlouvy.

5. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane z jakéhokoli důvodu neplatným, nezákonným 
nebo neúčinným, nedotkne se neplatnost takového ustanovení ostatních ustanovení Smlouvy 
a Smlouva bude vykládána bez takového vadného ustanovení. V případě, že bude neplatností či 
neúčinností stiženo některé z ustanovení Smlouvy zásadního významu, vstoupí Smluvní strany 
v dobré víře v jednání za účelem nahradit neplatné či neúplné ustanovení tak, aby byl nejlépe 
naplněn účel této Smlouvy.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v Registru smluv. 
Uveřejnění v Registru smluv provede Poskytovatel. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv.

7. Na důkaz výše uvedeného Smluvní strany připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

8. Tato Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá ze stran si ponechá jedno z nich.
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Seznam příloh:

Příloha č. 'I - Tabulka poskytnutých licencí

Příloha č. 2 - Vzor předávacího protokolu

V Jihlavě dne: 0 1 08. 7027 < () 2 A 1 4
V Jihlavě dne: • OM/e~N

Poskytovatel:

Za Spolek pro budování a implementaci 

sdílených open source nástrojů, z. s.

Nabyvatel:

Za Kraj Vysočina,

ředitelka
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Příloha č. 1 - Tabulka poskytnutých licencí

Do:VerzePočetlicncí
Technet . 2.1.1 : 1
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Příloha č. 2 - Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL NOVÉ VERZE APLIKACE TECHNET

Předmět předání: Aplikace Technet verze X.X

Nabyvatel:

Licenční smlouva: smlouva ze dne

Datum předání nové verze:

Oprávněný zástupce Nabyvatele potvrzuje, že převzal novou verzi aplikace Technet2 s tímto výsledkem:

splňuje v plném rozsahu

nesplňuje

splňuje s těmito výhradami:

Termín postoupení Předmětu akceptace se zapracováním připomínek:......................

V Jihlavě dne: V xxxxxxxx dne:

Poskytovatel: Nabyvatel:

opfávněný zástupce oprávněný zástupce
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