Úřad vlády České republiky
Odbor informatiky

ev.č. 17/213-0

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY A ÚDRŽBY MULTILICENCE
„Podpora Zoner Photo Studio“
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"občanský zákoník") a zákona č. 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon")
Smluvní strany
Česká republika – Úřad vlády České republiky
zastoupená:
správce licence:
(kontaktní osoba)
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Ing. Lenkou Dynterovou, ředitelkou Odboru informatiky, na základě vnitřního
předpisu
Ing. Robert Švihálek, vedoucí Oddělení aplikací a podpory uživatelů,
e-mail: XXXXXXX, tel.č. XXXXXXX
nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1- Malá Strana, PSČ 118 01
00006599
CZ00006599
ČNB Praha, účet č.: XXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)
a
ZONER software, a. s.
zastoupená:
Ing. Milanem Behrem, člen představenstva, na základě statutu
kontaktní osoba:
Mgr. Jaromír Krejčí, e-mail: XXXXXXXX, tel. č. XXXXXXX
se sídlem:
Nové sady 538/18, Brno, PSČ 602 00
IČO:
49437381
DIČ:
CZ49437381
bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., účet č.: XXXXXXXXX
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
č. 5824
(dále jen „poskytovatel“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků výběrového řízení veřejné
zakázky čj. 7703/2017-OIT, s názvem „Podpora Zoner Photo Studio” tuto smlouvu (dále jen
„smlouva“):
Článek I.
Předmět smlouvy a účel smlouvy
1.

Objednatel prohlašuje, že má právo vícenásobného užití (multilicence) programu Zoner Photo
Studio ve verzi X (dále jen „ZPS“ nebo „program“) ve skladbě licencí dle následující
specifikace (dále jen „multilicence“):
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ZPS X Pro - trvalá licence

150 licencí

ZPS X Basic - trvalá licence („site licence“,
tj. s právem použití na neomezeném počtu
počítačů v užívání objednatele)

450 licencí

2.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit pro objednatele veškerá oprávnění
potřebná k užití všech budoucích aktualizací programu ve smyslu § 2358 občanského
zákoníku formou údržby multilicence (dle odst. 1 tohoto článku) v rozsahu specifikovaném
v odst. 3 tohoto článku (dále také jen „služby“) tak, aby objednatel mohl plně využívat vždy
nejnovější verzi ZPS.

3.

Údržba multilicence zahrnuje:
a) technickou podporu k programu – pomoc s řešením technických problémů při instalaci
a používání programu, resp. jeho aktualizací v českém jazyce v pracovní dny od 8:00 do
16:00 hodin na telefonním čísle XXXXXXXX nebo e-mailem na adrese XXXXXXXXX,
reakční doba do 48 hodin v pracovní dny;
b) aktualizace programu - poskytování standardních veřejně dostupných aktualizací programu
(funkční vylepšení, opravy funkčnosti) ze strany poskytovatele bez zbytečného odkladu;
c) instalační balíčky – zajištění dostupnosti konfigurátoru instalačních souborů (MSI) na Zoner
účtu pro správce licence včetně jazykových mutací, to vše bez zbytečného odkladu.

4.

Objednatel se zavazuje poskytovateli za poskytnuté služby zaplatit sjednanou cenu za
podmínek stanovených touto smlouvou.
Článek II.
Doba a místo plnění

1.

Plnění dle této smlouvy bude poskytováno na dobu neurčitou. Poskytování plnění bude
zahájeno do 5 dnů od účinnosti této smlouvy dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy.

2.

Místem plnění je sídlo objednatele.
Článek III.
Odpovědnost za vady

1.

Poskytovatel odpovídá za řádné poskytnutí práv a služeb dle této smlouvy.

2.

Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutých aktualizací a služeb, zejména za dostupnost
konfigurátoru instalačních souborů na Zoner účtu pro správce licence a zajištění technické
podpory v souladu s touto smlouvou.

3.

Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na uplatnění
smluvní pokuty.
Článek IV.
Cena a platební podmínky

1.

Cena za 1 rok plnění dle této smlouvy činí 90.163 Kč bez DPH, tj. 109.097 Kč včetně DPH.
Cena porovnatelná s výší předpokládané hodnoty stanovené dle § 16 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za 4 roky
plnění, činí 360.652 Kč bez DPH, tj. 436.389 Kč včetně DPH.
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2.

Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje
zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti s plněním dle
této smlouvy. Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH, a to pouze ve výši
odpovídající této změně; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

3.

Cena za plnění dle této smlouvy za 1 rok bude uhrazena na základě faktury poskytovatele,
do 21 dnů ode dne jejího doručení, bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené na
faktuře. Fakturu za první rok poskytování služeb je poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve
v den účinnosti této smlouvy dle čl. VIII odst. 1. V dalších letech je poskytovatel oprávněn
vystavit fakturu za 1 rok poskytovaní služby 1 měsíc před koncem předplaceného období.

4.

Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku
a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na
faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené poskytovatelem v záhlaví
této smlouvy.

5.

V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat
ji ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění či opravě, aniž se tím dostane do prodlení
s jejím zaplacením; lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově
vystavené faktury. Důvod případného vrácení musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

6.

Povinnost poskytovatele zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním
příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele.
Článek V.
Licenční ujednání

1.

Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování plnění dle této smlouvy (dále také jen „dílo“)
neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu
vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn
disponovat s právy, k jejichž užití poskytuje objednateli dle této smlouvy licenci, a zavazuje se
za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného
zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem popř. od
vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se
zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou
újmu, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.

2.

Je-li výsledkem činnosti poskytovatele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor,
který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k jím
pořízené databázi (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „Předměty ochrany podle
autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla, tj. od okamžiku poskytnutí příslušné
aktualizace, dle této smlouvy objednateli pro území celého světa včetně České republiky
nevýhradní neomezené právo k užití těchto Předmětů ochrany podle autorského zákona, a to
na dobu trvání práva k Předmětům ochrany podle autorského zákona, resp. na zákonnou
dobu ochrany. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu
uvedeného nevýhradního práva k užití Předmětů ochrany podle autorského zákona (licence)
bez časového, územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití. Dohodou
smluvních stran se stanoví, že cena za užití Předmětů ochrany podle autorského zákona
dle tohoto odstavce je součástí ceny plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
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Článek VI.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení
1.

V případě nedostupnosti konfigurátoru instalačních souborů (MSI) na Zoner účtu nebo
instalačních balíčku obsahující poslední aktualizace programu je objednatel oprávněn
účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny plnění dle této smlouvy za 1 rok
včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. Prodlením
se v tomto případě rozumí nedostupnost konfigurátoru instalačních souborů (MSI) na Zoner
účtu po dobu delší jak 5 pracovních dní nebo nedostupností instalačních balíčku obsahující
aktualizace programu do 14 dnů od uveřejnění příslušné aktualizace.

2.

V případě nezajištění reakční doby dle čl. I. odst. 3 písm. a) této smlouvy je objednatel
oprávněn vyúčtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč včetně DPH za každých
započatých 24 hodin.

3.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury poskytovatele je poskytovatel
oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

4.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné
poskytování plnění dle této smlouvy.
Článek VII.
Ukončení smluvního vztahu

1.

Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
a)

dohodou smluvních stran,

b)

odstoupením od smlouvy
i.

stanoví-li tak zákon, zejména občanský zákoník,

ii.

v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.

Dohoda nebo projev vůle o odstoupení musí být učiněn vždy v písemné formě.
2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, jestliže poskytovatel hrubým
způsobem nebo opakovaně porušuje nebo nedodržuje podmínky této smlouvy, zejména
a)

v případě nedostupnosti konfigurátoru instalačních souborů (MSI) na Zoner účtu po
dobu více než 30 dnů.

b)

v případě opakovaného nezajištění reakční doby dle čl. I odst. 3 písm. a).

3.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen
případný nárok na náhradu škody.

4.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu pro
budoucí plnění na další roční období, tj. pro následující rok od výročí účinnosti smlouvy.
Výpověď plnění pro další roční období musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději 3
měsíce před ročním výročím účinnosti smlouvy, tj. před koncem předplaceného ročního
období.

5.

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.
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Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen „Registr smluv“. Povinnost uveřejňování v Registru
smluv pro nabytí účinnosti smluv uzavřených od 01.07.2016 se řídí vnitřním předpisem
objednatele.

2.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3.

Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků, podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině.

4.

Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
ustanovení byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami.

5.

Poskytovatel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto
mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 občanského zákoníku.

6.

Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, zejména v Registru smluv.

7.

Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží poskytovatel a 3 obdrží
objednatel.

V Praze dne 22.6.2017

V Praze dne 19.6.2017

za Českou republiku

za ZONER software, a. s.

Úřad vlády České republiky
…………………………………………..

……………………………………….

Ing. Lenka Dynterová
ředitelka Odboru informatiky

Ing. Milan Behro
člen představenstva

Stránka 5 (celkem 5)

