
ENJOY SAFER TECHNOLOGY'

DODATEK Č 3. K LICENČNÍ SMLOUVĚ č.j. HZSOL - 4 - 22 / 2011 ZE DNE 23.5.2011

Smluvní strany:

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:

DIČ:
Bank.spoj.:
Číslo účtu:

ESET software spol. s r. o.
Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 
26467593 
CZ 26467593 

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84196, 
jednající ředitelem společnosti Jurajem Ferencem na základě plné moci ze dne 12. 9. 2016 
podepsaného jednatelem společnosti Ing. Miroslava Trnky

(dále jen „Poskytovatel")

a

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:

DIČ:
Bank.spoj.:
Číslo účtu: 
Zastoupená:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc 
70885940
CZ70885940-identifikovaná osoba

plk.Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem

(dále jen „Nabyvatel")

uzavírají následující dodatek k licenční smlouvě

I.

Předmětem tohoto dodatku k licenční smlouvě ze dne 23.5.2011 je poskytnutí práva k užívání 
antivirového systému ESET Mail Security - 200 schránek a ESET Secure Office - 240 stanic a k 
užívání aktualizací virové báze a programových komponentů antivirového systému ESET a dále 
poskytnutí technické podpory po dobu 24 měsíců od podpisu tohoto dodatku.

II.

1. Nabyvatel je oprávněn předmět smlouvy v znění tohoto dodatku č. 3 užívat na takovém 
počtu počítačů, který je specifikován v článku I tohoto dodatku. Právo vyplývající z tohoto 
dodatku vzniká uhrazením fakturované ceny, jako protihodnoty za toto právo, na účet 
poskytovatele.
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III.

1. Za poskytnutí prodloužení práva k užívání antivirového systému ESET Mail Security - 200 
schránek a ESET Secure Office - 240 stanic spolu s užíváním aktualizací virové báze a 
programových komponentů antivirového systému ESET po dobu 2 roků zaplatí nabyvatel 
poskytovateli částku 99 980,- Kč + 21% DPH, a to dle předpisů platných v r. 2017.
Na uvedenou částku vystaví poskytovatel nabyvateli ihned po podpisu smlouvy fakturu se 
splatností 14 dnů. Po uhrazení faktury je poskytovatel povinen neprodleně poskytnout 
nabyvateli práva k užívání předmětu smlouvy.

2. V případě, že nabyvatel ve lhůtě splatnosti nezaplatí poskytovateli úhradu za užívání 
antivirového systému stanovenou za užívání aktualizací virové báze a programových 
komponentů antivirového systému ESET stanovenou v článku III: odstavci 1. tohoto dodatku, 
je poskytovatel oprávněn znemožnit aktualizaci virové báze a programových komponentů 
antivirového systému ESET.

IV.

Antivirový systém ESET Mail Security - 200 schránek a ESET Secure Office - 240 stanic je 
nabyvatel podle licenční smlouvy ve znění jejího dodatku č. 1 oprávněn užívat po dobu 2 roků, 
a to počínaje dnem podpisu smlouvy a to za podmínky uhrazení částky smluvené v článku III 
tohoto dodatku. Další užívání tohoto systému je možné, po vzájemné dohodě účastníků, 
prodloužit na další období, a to i opakovaně.

V.

Ustanovení licenční smlouvy ze dne 23.5.2011, které nejsou tímto dodatkem dotčena, platí bez 
změny. Smluvní strany se však dohodly, že jejich práva a povinnosti z licenční smlouvy a tohoto 
dodatku se budou od nabytí jeho účinnosti řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem. V případě rozporu mezi licenční smlouvou a tímto dodatkem mají ustanovení 
dodatku přednost.

VI.

Tento dodatek k licenční smlouvě ze dne 23.5.2011 vstupuje v platnost a účinnost dnem 
podpisu druhou ze smluvních stran. Platnost smlouvy je stanovena na 2 roky, s možností 
prodloužení dle článku IV. smlouvy.

VII.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž Poskytovatel a nabyvatel obdrží po 
jednom stejnopise.
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V Praze dnef^2017
V Praze dne

ESET software spol. s r. o.

Juraj Ferenc 
poskytovatel

Česká republika - Hasičský záchranný 
sbor Olomouckého kraje

plk. Ing. Karel Kolařík 
nabyvatel

j Ha r

'_____ ___ _ ________________
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