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GORDIC® Smlouva
J

na dodávku kopie programového produktu,
převod práv kjeho užití na nabyvatele a na poskytování služeb k tomuto produktu
(dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též„OZ')

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Nabyvatel - oprávněný uživatel kopie programového produktu (dále též Nabyvatel)
Název organizace

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská í 6

Statutární zástupce ič DIČ

70890897 CZ70890897
Část obce, ulice, číslo orientační (číslo popisné) Telefon E-mail

Španělská 16

PSČ Obec Bankovní spojení Číslo účtu

120 00 Praha 2

1.2. Poskytovatel - nositel autorského práva k programovému produktu (dále též Poskytovatel)
Název organizace Statutární zástupce PSČ Obec

GORDIC spol. s r. o. 586 01 Jihlava

Ulice, číslo orientační Registrace v OR IČ DIČ

Erbenova 4 KS v Brně, oddíl C, vložka 9313 47903783 CZ47903783

2. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Oprávněný zástupce Nabyvatele (dále též Zástupce nabyvatele)
Zástupce nabyvatele Telefon E-mail

Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16

Část obce, ulice, číslo orientační (číslo popisné) PSČ Obec

Španělská 16 120 00 Praha 2

2.2. Oprávněný zástupce Poskytovatele (dále též Zástupce poskytovatele)
Zástupce poskytovatele Telefon E-mail

GORDIC spol. s r.o., pobočka Praha
Část obce, ulice, číslo orientační (číslo popisné) PSČ Obec

Italská 35 120 00 Praha 2

Bankovní spojení Číslo účtu

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1. Předmětem smlouvy je
3.1.1. poskytnutí nevýhradního oprávnění Nabyvateli k užití kopie programového produktu, který je specifikován v článku 3.2. této smlouvy a v dodacím listě, na záklac 

kterého je Nabyvateli kopie programového produktu předána Zástupcem poskytovatele, a ke kterému má Poskytovatel výhradní autorská práva ve smys 
autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Oprávnění k užití programového produktu je uděleno za podmínek a v rozsahu specifikovaných v téi 
smlouvě.

3.1.2. Poskytování služeb uvedených v článku 5. této smlouvy, které se Poskytovatel zavazuje provádět k podpoře užití dodané kopie programového produkt 
Nabyvateli, za podmínek a rozsahu specifikovaných v této smlouvě.

3.1.3. Závazek Nabyvatele zaplatit za toto svolení a poskytování služeb Poskytovateli odměnu, která je uvedena na faktuře a je stanovena podle aktuálního ceník 
Poskytovatele platného v době fakturace (datum uskutečněného zdanitelného plnění). Platné ceníky jsou k dispozici u Zástupce poskytovatele.

3.2. Identifikace programového produktu

Název programového produktu

GINIS® Express 

Komunikace s bankou

Kódové označení Licenční číslo (LIC)

S3.1 -F01.03



4. Závazky Nabyvatele 
Nabyvatel se zavazuje, že:

4.1. bude dodanou kopii programového produktu, který je definován v článku 3, odstavci 2 této smlouvy (dále též "Kopie"), kterou je touto smlouvou oprávněn užívat, v jedn. 
časovém okamžiku provozovat pouze na vlastních výpočetních systémech a v počtu uvedeném v příslušném dodacím listu nebo faktuře;

4.2. bude Kopii užívat výhradně pouze k plnění úkolů Nabyvatele;
4.3. bude provádět pravidelné zálohy dodané Kopie včetně dat v st uladu s pokyny uvedenými v Základní dokumentaci k tomuto programovému produktu, která je Zástupa 

poskytovatele předávána Nabyvateli současně s Kopií (dále té: Základní dokumentace") (bezpečnostní archivace);
4.4. nebude Kopli poskytovat za jakýmkoliv účelem třetím subjektům;
4.5. nebude nakládat s Kopií neoprávněným způsobem, který směřuje k porušení autorských práv, a kterým je zejména, nikoli však výlučně, jakákoliv modifikace dodané Kopie, použ 

jakýchkoliv částí nebo i celé dodané Kopie k užití v jiných aplikacích boz písemného ujednání s Poskytovatelem, provádění zpětného překladu Kopie za účelem použití řešení v 
uvedených;

4.6. nebude používat jinou verzi Kopie než tu, kterou Poskytovatel jako platnou označí a ke které se ze strany Poskytovatele vážou veškeré záruky, a to do té doby, než Poskytow 
tel označí za platnou verzi další;

4.7. bude používat Kopii pouze na výpočetním systému, na který byla odborně instalována, nebo který byl Poskytovatelem označen jako vhodný pro provoz Kopie v případě, kd 
není možné provedení odborné instalace Kopie Poskytovatelem;

4.8. bude užívat pouze licenční číslo (LIC), přidělené platnou smlouvou, které není oprávněn poskytovat třetím subjektům;
4.9. Nabyvatel není oprávněn práva nabytá touto smlouvou převádět na třetí subjekty Bez písemného souhlasu Poskytovatele.

5. Závazky Poskytovatele 
Poskytovatel se zavazuje, že:

5.1. bude Nabyvateli po dobu dvanácti měsíců od data uskutečněného zdanitelného plnění uveděn^ho na první faktuře vystavené v rámci této smlouvy bezplatně poskytovat násle 
dující služby:
• na základě celostátně platných legislativních změn, které se promítají do algoritmu Kopie dodaného programového produktu, s výjimkou vynucených změn struktury da 

(datového modelu), tento programový produkt měnit a doplňovat a ve formě vyšších verzí a stejného licenčního čísla (LIC) takto upravené Kopie dodávat prostřednictvín 
obchodní sítě Poskytovatele (eventuálně prostřednictvím třetí osoby určené Poskytovatelem) zástupci Nabyvatele (legislativní update);

• do 14 dní ode dne doručení oprávněné písemné reklamace vady funkce Kopie (tj. v případě, kdy tato funkce není v souladu s popisem uvedeným v Základní dokumentaci) n« 
adresu sídla Poskytovatele odstraní tuto vadu funkce formou dodání opravené verze Kopie se stejným licenčním číslem (LIC). Podmínkou pro odstranění vady funkce je jej 
opakovatelná doložitelnost;

• telefonickou podporu ke Kopii, která bude poskytována pouze proti identifikátoru této smlouvy (PID), na telefonním čísle, určeném Poskytovatelem, obvykle subjekterr
Zástupce poskytovatele v bodě 2.2 smlouvy;

5.2. po uplynutí jednoho (1) roku od data uskutečněného zdanitelného plnění uvedeného na prvnífaktuře vystavené v rámci této smlouvy, bude na dobu dvanácti měsíců poskytoval 
rozsah služeb specifikovaný v článku 5.1 této smlouvy, a to vždy pouze po včasném zaplacení ročního udržovacího poplatku dle článku 7 této smlouvy;

5.3. poskytování dalších služeb komplexní podpory pro užití dodané Kopie nad rámec těch, které jsou uvedeny v článku 5.1 této smlouvy, bude realizováno na základě samostatní 
smlouvy za tím účelem uzavřené mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem;

5.4. dodávku svých dalších programových produktů na základě písemné objednávky Nabyvatele bude realizovat do 21 dní od jejího obdržení nebo v dohodnuté době prostřednictvím 
obchodní sítě Poskytovatele.

6. Záruky
Poskytovatel garantuje Nabyvateli, že dodané Kopie všech verzí programového produktu, ke kterým Poskytovatel touto smlouvou poskytuje oprávnění k užití na stanovenou dobu, 

budou po celou stanovenou dobu vykazovat následující vlastnosti:
• provozovatelnost na všech platformách, které jsou uvedeny v Základní dokumentaci;
• bezchybnou funkčnost v plném rozsahu funkcí tak, jak je uvedena v Základní dokumentaci.

7. Roční udržovací poplatek
Smluvní strany se dohodly na tom, že roční udržovací poplatek za poskytování služeb ve smyslu článků 5.1. a 5.2. této smlouvy bude stanoven vždy z celkové ceny Kopie podle aktuál

ního ceníku Poskytovatele platného v době fakturace každého ročního udržovacího poplatku. Fakturace ročního udržovacího poplatku bude prováděna nejpozději ke dni a měsíci data 
prvotního prodeje (data uskutečněného zdanitelného plnění uvedeného na první faktuře vystavené v rámci této smlouvy) v příslušném roce, nebo na základě objednávky Nabyvatele. 
Tento roční udržovací poplatek není možno doplatit zpětně.

8. Dodací, fakturační a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na tom, že dodávky v rámci této smlouvy budou poskytovány prostřednictvím obchodní sítě Poskytovatele. Požaduje-li Nabyvatel instalaci Kopie a pří

padně další související služby nebo požaduje-li dodat současně s Kopií nosič dat či další dokumentaci, jedná se o další plnění v rámci této smlouvy, které je hrazeno zvlášť dle platného 
ceníku Poskytovatele.

Úhrady v rámci plnění této smlouvy budou prováděny na základě faktur, které vystaví Poskytovatel na základě dodacích nebo zakázkových listů nebo závazných objednávek, potvr
zených Nabyvatelem, vyjma ročních udržovacích poplatků viz. článek 7. této smlouvy. Splatnost těchto faktur je stanovena do 14 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.

9. Smluvní pokuty za porušení závazků dle této smlouvy
Za každé jednotlivé porušení závazků Nabyvatele, které jsou uvedeny v článku 4., odstavcích 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.8. a 4.9. této smlouvy, jehož důsledky Nabyvatel nenapravil ani po 

opakované výzvě, se Nabyvatel zavazuje Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 % z celkové ceny Kopie, kterou Nabyvatel zaplatil Poskytovateli při první dodávce v rámci 
této smlouvy, a to do 14 dnů od doručení vyúčtování sjednané smluvní pokuty Nabyvateli. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Poskytovatel neodpovídá za případné škody vzniklé nesprávným užíváním (provozováním) Kopie, které bylo v rozporu se Základní dokumentací nebo jinými pokyny pro práci 
s informačními technologiemi Nabyvatele.

10. Identifikace souvisejících písemností
Dokumenty, které se na tuto smlouvu váží, musí být označeny identifikátorem (PID) této smlouvy.

11. Ostatní ujednání
11.1. Poskytovatel prohlašuje, že má s autorem (resp. se spoluautory) programového produktu, k užití jehož kopie Nabyvatelem touto smlouvou poskytuje oprávnění, uzavřenu 

licenční smlouvu ve smyslu ustanovení § 2358 a následujících OZ, jejímž předmětem je udělení oprávnění k výkonu práva užívat programový produkt formou jeho rozmnožování 
a následným pronájmem těchto rozmnoženin - kopií programového produktu; licence je autorem (spoluautory) Poskytovateli udělena jako výhradní a v důsledku toho je Posky
tovatel jediným subjektem oprávněným poskytovat Kopii i veškeré služby s ní související;

11.2. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy bude vzájemná korespondence zasílána na tyto adresy:
a) Poskytovateli: „doporučeně" nebo „do vlastních rukou" na adresy uvedené v článcích 2.2. nebo 1.2.;
b) Nabyvateli: na adresy uvedené v článcích 2.1. nebo 1.1.
Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručování s tím, že tato změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení změny druhé smluvní straně.
Účastníci se dohodli, že vzájemná korespondence související s plněním této smlouvy, jakož i s realizací práv a povinností podle této smlouvy bude vedena prostřednictvím veřej
ného doručovatele (pošta) s tím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou sedmým dnem následujícím po dni, v němž se pošta pokusila 
provést doručení.

12. Závěrečná ujednání . , ,, x i x «
12.1. Tato smlouva je vyhotovena v jednom originálu a jedné originálně vyplněné kopii s určením jednotlivých výtisků takto: 1 originál pro Nabyvatele, 1 originálně vyplněná kopie pro

12.2. Originál i originálně vyplněnou kopii této smlouvy se Nabyvatel zavazuje originálně potvrdit a zaslat na adresu Zástupce poskytovatele v článku 2.2 k dalšímu zpracováni.
12.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinnosti ode dne podpisu oběma smluvními stranami. ___ „ . .
12.4. Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědi kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je dvanáctiměsíční a začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, kdy

byla výpověďdoručena druhé smluvní straně.
12.5. Všechny údaje ve smlouvě uvedené včetně identifikátoru smlouvy (PID) a licenčního čísla (LIC) jsou neveřejné a obě smluvní strany se zavazuji k tomu, že tyto údaje nebudou

poskytovány třetím osobám nebo jiným p/ávnťm^ifcyektům.
127.' Plamo^^mluvpTedc^cK vzrtay^^^^P l̂^’ě,u smlou^ <LIC>se “zavřením této smlouvy zrušují a plně nahrazuji s účinky ex nunc ustanoveními této smlouvy.

_ Zlitou
V Jihlavě, dne. , dne.

Statutární zástupce Posky
Statutárnf zástupce Nabyvatele


