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Smluvní strany

1. Statutární město Most
se sídlem: Radni ční 1/2, 434 01 Most 1
Ič : 00266094
DIČ : CZ00266094
Zastoupená: Mgr. Janem Paparegou, primátorem
Bankovní spojení:
č . ú. výdajového:
Č . ú. p říjmového:
dále jen „Uživatel"

2. ZONER software, a. s.
Se sídlem: Nové sady 18/583, 602 00 Brno
Zastoupená: Ing. Milanem Behrem, p ředsedou p ředstavenstva
Ič : 49437381
DIČ : CZ49437381
Bankovní spojení:
Č íslo ú čtu:
společnost zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brn ě , oddíl B, vložka 5824.
dále jen „Poskytovatel"
(společně dále jen „Smluvní strany")

II.
Základní ustanovení

^ ^3^f.

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s§ 2079 a násl. a v souladu s§ 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Tato smlouva (dále jen „Smlouva") se dále ř ídí zákonem č . 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o zm ěně některých zákon ů (autorský zákon), ve zn ění pozdějších
p ředpisů .

2. Smluvní strany prohlašují, že:

a. údaje o smluvních stranách uvedené v č lánku I. smlouvy jsou v souladu s právní skute čností v době uzavření
smlouvy;

b. osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávn ěny.

Smluvní strany se zavazují, že zm ěny dotčených údaj ů jedné smluvní strany oznámí neprodleně druhé smluvní
straně .

3. Účelem Smlouvy je zajistit pro Uživatele programový produkt pro zpracování digitální fotografické dokumentace
Zoner Photo Studio (dále jen „Software") ve vývojové verzi 18, včetně uživatelské a technické podpory (dále jen
„Podpora") k této verzi.

4. Poskytovatel prohlašuje, že je p římo nebo na základ ě platných smluvních vztah ů se t řetími osobami oprávn ěn
poskytnout / dodat uživateli Software, poskytnout licence k jeho užívání (dále jen „Licence"), a to alespoň v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a jejími p řílohami, a že jeho užíváním dle této Smlouvy nebudou porušena osobnostní
ani majetková autorská práva t řetích osob. Licencí se rozumí licence programového produktu ve smyslu autorského
zákona, tj. nevýhradní oprávn ění k výkonu práva programový produkt užít, a to všemi zp ůsoby běžného užití (včetně
po ř ízení záložních kopií) a v časově a místn ě neomezeném rozsahu.

5. Podkladem pro uzav ření této smlouvy je nabídka Poskytovatele Uživateli ze dne 30. 11. 2015.
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III.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel Smlouvou poskytuje Uživateli Licenci, na základ ě které je Uživatel oprávn ěn Software užívat na
p ředmětných po č ítač ích ( pracovních stanicích) v rozsahu specifikovaném odst. 2 a 3 tohoto článku. Dále je
Poskytovatel povinen umožnit za dále stanovených podmínek Uživateli provedení instalace Software v rozsahu
pot řebném pro sjednané užívání.

2. Smlouva umožňuje Uživateli užívat Software ve vývojové verzi 18 v edici ozna čené PRO, a to formou Licence pro
neomezený počet poč ítačů .

3. Licence dle Smlouvy jsou ur čeny na všechny poč ítače Uživatele (m ěsta) a užívány v rámci Magistrátu m ěsta Mostu
anebo M ěstské policie Mostu, a které jsou v majetku držitele, nebo jím trvale užívány na základě jiných smluvních
ujednání ( nap říklad formou pronájmu nebo záp ů jčky).

4. Licence zahrnuje právo na bezplatnou instalaci veškerých ve řejně dostupných oprav a dopln ění ( dále jen „Update")
v rámci každé vývojové verze. Poskytovatel je povinen Uživatele o Update Software bez zbyte čného prodlení
informovat formou elektronické zprávy kontaktní osobě Uživatele uvedené odst. 1 č l. XII Smlouvy a umožnit stažení
a užívání takového Update nap ř . prost řednictvím svých webových stránek.

5. Licence této dle Smlouvy nezahrnuje povýšení (tzv. „Upgrade ") Software na vyšší vývojové verze.

6. Součástí plnění Smlouvy jsou rovn ěž dodávky licen čních klíčů , p ř íslušných licen čních osvědčení a všech doklad ů ,
které se vztahují k Software a Licenci v každé vývojové verzi poskytnutým dle Smlouvy.

7. Sou částí plnění Smlouvy není instalace Software u Uživatele.

8. Sou částí plnění Smlouvy je Podpora, poskytovaná v českém jazyce zejména formou elektronické komunikace
a telefonicky, a ur čená k řešení potíží spojených s užíváním Software. Poskytovatel garantuje podporu nejmén ě po
24 měsíců od data podpisu Smlouvy.

9. Uživatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnuté pln ění sjednanou cenu dle čl. VIII. odst. 1. Smlouvy
a způsobem popsaným v č l. IX Smlouvy.

10. Vlastnické právo k p ř ípadně dodaným hmotným nosi čům a veškerému dalšímu v ěcnému p ř íslušenství Software
uživatel nabude okamžikem p řevzetí Software (jeho hmotných nosi čů ), pokud jsou p ředm ětem pln ění Smlouvy
v rámci a jeho dalšího věcného p říslušenství uživatelem v místě dodání.

11. Licence Software poskytnuté dle Smlouvy jsou časově neomezené.

12. Uživatel není povinen Software, resp. Licence využít.

V.
Způsob a Ihůta plnění

1. Poskytovatel je povinen dodat Uživateli Licence v kompletním rozsahu dle této smlouvy elektronickou cestou,
p ř ípadně na datových nosi č ích, zejména včetně licen čních klíčů , p ř íslušných licen čních osvědčení, dokumentace
a dokladů , které se k Software a Licenci vztahují, a to nejpozd ěji do 10 pracovních dní ode dne podpisu této
smlouvy druhou ze smluvních stran.

2. P ředání Licencí Uživateli bude Uživatelem potvrzeno Poskytovateli podpisem odpov ědné osoby Uživatele na kopii
licen čního dokladu.

VI.

Podmínky užití Software

1. Podmínky Licence, které nejsou uvedeny v této smlouv ě , se řídí Všeobecnými licen čními podmínkami Software (dále
jen „EULA"), které tvo ř í P ř ílohu 1 Smlouvy. V p ř ípadě rozporu mezi EULA a touto smlouvou jsou rozhodující
ustanovení Smlouvy.

2. Uživatel je výslovn ě srozum ěn se zákazem jakýchkoliv úprav Software, tj. zejména provád ět, způsobovat, dovolovat
a schvalovat úpravy, vytvá ření odvozených dě l, p řeklad, zpětnou analýzu, dekompilaci, p řevod ze zdrojového kódu
nebo hacking atp., nebo jakékoli jeho části, s výjimkou p ř ípad ů , které p ř ipouští platné právní p ředpisy České
republiky.
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3. Uživatel je povinen zajistit pomocí vhodných opat ření dodržování správného užití Software dle odst. 1 a 2 tohoto
č lánku svými zam ěstnanci a jím sjednanými t řetími osobami, kteří/které budou užívat Software, a to na všech
pracovních stanicích a serverech, pro které jsou Licence na základ ě Smlouvy platné.

VII.
Jakost a vady software

1. Na Software Poskytovatel poskytuje uživateli záruku v délce 24 měsíců .

2. Záru ční doba Software dle odst. 1 tohoto č lánku Smlouvy po č íná běžet dnem p ředání Software, tedy licen čních klíčů
a dokladů , které se k Software a Licencím vztahují, Uživateli.

3. P řípadné omezení záruky na Software je definováno v EULA (>> P říloha 1 Smlouvy).

4. Poskytovatel prohlašuje, že na Software ani na jiném plnění z této smlouvy neváznou žádné právní vady, ani jiné
vady, které by p řekážely řádnému užívání Software uživatelem.

VIII.

Cena

1. Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za p ředm ět plnění této Smlouvy celkovou cenu ve výši 96 545 Kč bez DPH
(slovy devadesát šest tisíc p ět set čty ř icet pět korun českých bez dan ě z p řidané hodnoty). Vi cen ě jsou zahrnuty
veškeré náklady poskytovatele spojené se spln ěním jeho závazk ů vyplývajích ze Smlouvy, jakož i poskytnutí Licencí
a Upgrade ve smyslu ustanovení č lánku III. Smlouvy a dalších souvisejících pln ění a služeb dle Smlouvy.

2. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba dan ě z p ř idané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními
p ředpisy.

3. Celková cena (bez DPH) uvedená v odst. 1. tohoto č lánku Smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše p řípustná a není
možno ji p řekroč it. Tato cena platí po celou dobu platnosti Smlouvy. Není-li stanoveno jinak, platí toto pravidlo také
všechny další platby na základ ě pozd ějších dodatků ke Smlouvě .

4. Rozsah licence Software daný Smlouvou v četně její další údržby a Upgrade m ůže být dodatečně upraven pouze na
základě písemného dodatku ke Smlouv ě . Cena za p řípadné rozší ření licencí bude uživateli účtována dle podmínek
sjednaných v dodatku.

IX.
Platební podmínky

;v'

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Celková cena podle č l. VIII. této smlouvy bude uhrazena na ú čet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy,
pop ř . na jiný ú čet, který bude výslovně uveden na da ňovém dokladu Poskytovatele.

3. Pro úhradu smluvní ceny dle p ředchozího odstavice bude vystaven da ňový doklad s náležitostmi dle § 28 zákona
č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů (dále jen „faktura"). Datem zdanitelného
plnění bude den vystavení faktury. Poskytovatel je oprávn ěn vystavit fakturu bezprost ředně po p řevzetí p ředmětu
Smlouvy Uživatelem na základ ě p ředávacího protokolu dle bodu V. této smlouvy.

4. Faktury budou doru čeny doporu čenou poštou nebo osobn ě pověřenému zam ěstnanci uživatele proti písemnému
potvrzení, a to ve dvou vyhotoveních.

5. Lhůta splatnosti faktur č iní 30 kalendá řních dnů ode dne jejího doru čení. Stejná Ih ů ta splatnosti platí i p ř i placení
jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.), a to od doru čení výzvy k zaplacení t ěchto
jiných plateb druhé smluvní stran ě .

6. Faktury musí (kromě všech zákonem stanovených náležitostí pro da ňový doklad) obsahovat:
a. č íslo a datum vystavení faktury,
b. č íslo smlouvy a datum jejího uzav ření, číslo smlouvy uživatele,
c. p ředmět pln ění a jeho p řesnou specifikaci ve slovním vyjád ření,
d. označení banky a č ísla ú čtu, na ktery" musí být zaplaceno,
e. č íslo a datum podpisu multilicen čního certifikátu (listu) Software podepsaného poskytovatelem,
f. Ih ů tu splatnosti faktury,
g. název, sídlo, I Č a DIČ uživatele a poskytovatele,
h. jméno a vlastnoru ční podpis osoby, která fakturu vystavila, v četn ě kontaktního telefonu.
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7. Fakturace po spln ění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu uvedenou v č l. I. (záhlaví) Smlouvy.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybn ě vyú čtována platba
dle odst. 2 tohoto č lánku nebo DPH, p říp. bude obsahovat jiné nesprávné údaje, je uživatel oprávn ěn fakturu p řed
uplynutím Ih ů ty splatnosti bez zaplacení vrátit druhé smluvní stran ě k provedení opravy s vyzna čením d ůvodu
vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. V takovém p ř ípadě za čne běžet doba splatnosti
faktury až doručením řádně opravené, resp. nové faktury uživateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo ú čtu uvedené poskytovatelem na faktu ře bez ohledu
na č íslo ú čtu uvedené v č l. I. (záhlaví) Smlouvy.

10. Za den úhrady faktury bude považován den odepsání fakturované částky z ú čtu uživatele na ú čet poskytovatele
uvedený v č l. I. (záhlaví) Smlouvy.

X.
Důvěrné informace a povinnost ml čenlivosti

1. Obě Smluvní strany se zavazují zachovávat ml čenlivost o d ůvě rných informacích vyplývajících z pln ění této smlouvy.
Za „d ůvě rné informace" se pro ú čely této smlouvy považují p ředevším takové informace, které jsou p ředmětem
ochrany jakožto obchodní tajemství a/nebo které jsou p ředm ětem ochrany podle p ředpisů upravujících oblast
duševního vlastnictví a/nebo které jsou proti zp řístupnění neoprávněným osobám chráněny obecně závaznými
právními p ředpisy. D ůvě rnými informacemi se rozumí informace zp řístupněné vjakékoli podobě, tj. v podobě ústní,
písemné, elektronické, v podob ě zvukového, obrazového č i zvukově-obrazového záznamu i jinak. D ůvě rnými
informacemi se dále rozumí informace týkající se veškerých obchodních, marketingových, technických, výrobních a
dalších postup ů a poznatků souvisejících s podnikáním Poskytovatele a/nebo č inností Uživatele, dále popisy nebo
části popisů technologických proces ů a vzorců , technických vzorc ů a technického know-how, jakož i obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání
s t řetími stranami, a dále informace, které mají skute čnou nebo alespo ň potenciální hodnotu, a které nejsou
v p říslušných obchodních kruzích b ěžně dostupné a mají být utajeny, a to bez ohledu na to, zda jsou jako d ůvě rné
informace výslovně ozna čeny, č i nikoli.

2. Za důvěrné informace se nepovažují informace:
a. p ředm ět a rozsah pln ění této smlouvy,
b. které m ě la některá ze smluvních stran k dispozici p řed tím, než jí byly poskytnuty protistranou, to však za

p ředpokladu, že je tuto skute čnost schopna první strana doložit svými záznamy;
c. které se staly ve řejně známými, aniž by to zp ůsobila kterákoliv ze stran;
d. které po podpisu Smlouvy byly poskytnuty t řetí osobou, jež takové informace p ř itom nezískala ani od jedné ze

stran p ř ímo ani nep římo a jež zp ř ístupněním těchto informací Poskytovateli neporušila povinnost ml čenlivosti,
af již taková povinnost vyplývala ze zákona nebo ze smlouvy;

e. které jsou výsledkem postupu, p ř i kterém k nim některá ze stran dospěje nezávisle bez p ředchozích znalostí
d ůvě rných informací a je toto schopna doložit druhé stran ě svými záznamy;

f. o kterých daly ob ě strany výslovně najevo, že utajovány být nemusí, a to na základ ě písemného souhlasu obou
stran s tím, že ani jedna ze stran není povinna o takových informacích dodržovat povinnost ml čenlivosti č i je
oprávněna takovou informaci sdě lit t řetím osobám.

3. S d ůvě rnými informacemi je oprávn ěna disponovat výhradn ě ta strana, která tyto informace poskytla. Zp řístupnění
d ůvě rných informací druhé stran ě nezakládá žádné oprávn ění s d ůvě rnými informacemi dále disponovat. Bez
p ředchozího písemného souhlasu druhé strany je tedy zejména zakázáno s d ůvěrnými informacemi jakkoli
disponovat, p ředevším zp ř ístupnit d ůvě rné informace t řetím osobám nebo jakkoli je využít ve sv ůj prospěch nebo ve
prospěch t řetích osob.

4. Každá strana se zavazuje vyvinout pro ochranu d ůvě rných informací druhé strany alespoň takové úsilí, jako by se
jednalo o jeho vlastní d ůvě rné informace, nestanoví-li Smlouva výslovn ě něco jiného.

5. Každá strana je oprávn ěna d ůvě rné informace použít pouze v rámci pln ění povinností vyplývajících z této smlouvy.

6. V p ř ípadě , že došlo nebo m ůže dojít k prozrazení d ůvě rné informace neoprávn ěné osob ě , zavazuje se každá ze stran
o této skutečnosti neprodlen ě informovat uživatele a p ř ijmout všechna opat ření nezbytná k zabrán ění vzniku škody
nebo omezení rozsahu škody již vzniklé.

7. Povinnost ml čenlivostí dle tohoto č lánku zavazuje Poskytovatele až do doby, než se d ůvě rné informace stanou
všeobecn ě známými.

8. Nehled ě na výše uvedené jsou smluvní strany oprávn ěny sd ě lit d ů vě rné informace osobám, které na plnění smlouvy
spolupracují, za p ředpokladu, že tyto osoby jsou zavázány k ochran ě d ůvě rných informací ve stejném rozsahu jako
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smluvní strany dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje nevyužít d ůvě rné informace uživatele získané v souvislosti
s touto smlouvou (i) jinak než pro ú čely této smlouvy, (ii) v neprosp ěch Uživatele č i k poškození jeho dobrého jména

/ nebo pověsti. Za porušení závazku d ůvěrnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zve řejnění
d ůvě rných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základ ě zákona, soudního, správního č i
jiného obdobného rozhodnutí; o požadavku na sd ě lení d ůvě rných informací je však p ř íslušná smluvní strana povinna

^ neprodleně písemně informovat smluvní stranu, které se d ůvěrné informace týkají.

XI.

Sankční ujednání

^5?,
ú

1. V p řípad ě prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu plnění podle č l. V. odst. 1 této smlouvy zaplatí poskytovatel
uživateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z hodnoty plnění) za každý i zapo čatý den prodlení oproti dohodnutému
termínu dodání.

2. V p řípadě prodlení uživatele se zaplacením ceny v č l. IV. odst. 1 této smlouvy je Poskytovatel oprávn ěn ú čtovat
Uživateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i zapo čatý den prodlení oproti dohodnuté
splatnosti.

3. Poruší-li Poskytovatel svou povinnost ml čenlivosti podle ustanovení č l. IX této smlouvy, je povinen uhradit uživateli
škodu, kterou mu tím způsobil v souladu s ustanoveními p ř íslušných právních p ředpisů . Dále je Poskytovatel
povinen za každé jednotlivé porušení povinnosti ml čenlivosti dle č l. IX této smlouvy (i kdyby z n ěj uživateli nevznikla
škoda) uhradít uživateli smluvní pokutu ve výši 100 000 K č (sto tisíc korun českých). Uhrazením smluvní pokuty není
dotčena povinnost Poskytovatele dodržovat i nadále povinnost ml čenlivosti ani povinnost Poskytovatele uhradit
uživateli vzniklou škodu.

4. Poruší-li Uživatel svou povinnost ml čenlivosti podle ustanovení č l. IX této smlouvy, je povinen uhradit poskytovateli
škodu, kterou mu tím zp ůsobil v souladu s ustanoveními p říslušných právních p ředpisů . Dále je Uživatel povinen za
každé jednotlivé porušení povinnosti ml čenlivosti dle č l. IX této smlouvy (i kdyby z n ěj poskytovateli nevznikla
škoda) uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 K č (sto tisíc korun českých). Uhrazením smluvní pokuty
není dotčena povinnost uživatele dodržovat i nadále povinnost ml čenlivosti ani povinnost uživatele uhradit
poskytovateli vzniklou škodu. Uživatel se porušení této své povinnosti nedopustí, pokud p ředmětné informace
poskytl na základ ě platných právních p ředpisů , zejm. dle zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, č i dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím.

5. Smluvní pokuty se nep ř ipočítávají k náhrad ě p ř ípadně vzniklé škody, kterou Ize vymáhat samostatn ě vedle smluvní
pokuty, a to v plné výši.

XII.
Kontaktní osoby

1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prost řednictvím následujících oprávn ěných osob,
pověřených pracovníků nebo statutárních zástupc ů Smluvních stran:

a. Oprávn ěnými osobami Uživatele jsou:

Ing. Radim Mlejnek, vedoucí oddě lení správy PC sítě a 1. zástupce vedoucího Odboru informa čního systému, e-
mail: z, tel.  nebo v administrativních í technických
záležitostech plnění této smlouvy.

b. Oprávněnými osobamí Poskytovatele jsou:

Mgr. Jaromír Krej č í, manažer pro klíčové zákazníky, divize software, e-mail: , tel.:
nebo  v záležitostech Smlouvy a Licence;

Ing. Aleš Hasala , vedoucí vývoje software, divize software, e-mail: a  tel. 5
v záležitostech instalace a funkčnosti Software

2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávn ěny ke zm ěnám této Smlouvy, jejím dopl ň kům ani
zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí ud ě lenou jim k tomu osobami oprávn ěnými jednat navenek za p ř íslušnou
Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávn ěny jednostrann ě zm ěnit oprávněné osoby,
jsou však povinny takovou zm ěnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámít.

3. Veškeré uplat ňování nárok ů , sd ě lování, žádosti, p ředávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této
Smlouvy musí být p říslušnou smluvní stranou provedeno v písemné form ě a doru čeno druhé smluvní stran ě osobně ,
doporu čenou poštou, nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu.
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XIII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva se ř ídí právním
řádem České republíky.

2. S výjimkou zm ěny oprávněných osob Smluvních stran dle č l. XII. odst. 1 Smlouvy Ize zm ěnit nebo doplnit Smlouvu
jen formou písemných dodatk ů , které budou vzestupn ě č íslovány, výslovn ě prohlášeny za dodatek této Smlouvy a
podepsány oprávn ěnými zástupci smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran ění vzájemných spor ů vzniklých na základ ě této
smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou a k jejich vy řešení zejména prost řednictvím jednání odpovědných osob
nebo pověřených zástupců . Nedohodnou-li se Smluvní strany na zp ůsobu řešení vzájemného sporu, pak pro všechny
spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní jsou p ř íslušné obecné soudy České republiky.

4. Uživatel m ůže od Smlouvy písemn ě odstoupit, pokud (i) poskytovatel nedodá p ředmět plnění v termínu podle č l. V.
této smlouvy do 60 dn ů ode dne určeného pro plnění v č l. V, a/nebo (ii) Software poskytnutý uživateli nebude
v období 30 dn ů poté, co bude uživateli dodán, schopen plnit funkce, a/nebo (iii) z jakéhokoli d ůvodu spoč ívajícího
na stran ě Poskytovatele nebude moci v plném rozsahu stanoveném Smlouvou vykonávat právo užívat Software
nebo jakoukoli jeho část po dobu delší 15 dní a poskytovatel nezjedná nápravu ani do 5 dn ů od doru čení písemné
výzvy uživatele, a/nebo (iv) v p ř ípadě porušení prohlášení a záruk dle č l. VII. Smlouvy ze strany Poskytovatele.
Úč inky odstoupení nastávají okamžikem doru čení písemného oznámení o odstoupení poskytovateli. Odstoupením
od Smlouvy nejsou dot čena ustanovení týkající se smluvních pokut, povinnosti ml čenlivosti Poskytovatele, řešení
sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku ú č innosti
této smlouvy.

S. Tato smlouva zaniká též písemnou dohodou Smluvních stran.

6. Poskytovatel nem ůže bez písemného souhlasu uživatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy t řetí
stran ě .

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo zve řejnit obsah této Smlouvy včetně p řípadných dodatk ů k této Smlouvě .
Poskytovatel dále souhlasí se zve řejn ěním své identifikace a dalších údaj ů uvedených ve Smlouvě včetně ceny.

8. Poskytovatel bere na vědomí, že Uživatel je povinným subjektem podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném
p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpisů .

9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finan ční kontrole ve ve řejné správě
a o změně některých zákon ů (zákon o finanční kontrole), ve zn ění pozdějších p ředpisů , osobou povinnou
spolupůsobit p ř i výkonu finan ční kontroly provád ěné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z ve řejných výdaj ů .

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu p řed jejím podepsáním p řečetly, že byla uzav řena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné v ů le, že jejímu obsahu porozum ě ly a svůj projev vů le u č inily
vážně, urč itě, srozumiteln ě, dobrovoln ě a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že p ředmět Smlouvy není pln ěním nemožným a že smlouvu uzav řely po peč livém zvážení
všech možných d ůsledků .

12. Smlouva je vyhotovena ve čty řech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávn ěnými zástupci Smluvních
stran, p ř ičemž Uživatel obdrží 3 vyhotovení Smlouvy a Poskytovatel jedno vyhotovení.

13. Smluvní strany prohlašují, že p ředem souhlasí, v souladu se zn ěním zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu
k informacím, ve znění pozdějších p řepisů , s možným zp ř ístupněním, č i zve řejněním celé této smlouvy vjejím plném
zn ění, jakož i všech úkon ů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému m ůže kdykoliv v budoucnu dojít.
Prodávající souhlasí s uve řejněním smlouvy na webových stránkách uživatele a v monitorovacím systému.

Za Uživatele v Mostu, dne: j ^ -12- 2015 Za poskytovatele v Brn ě, dne: ^^ , ^ Z. 20 ^S
TAFiiv, IVjF,^rV

^^^o-^; ^

^ ^ ^ i^t3:^_' ^ ^
p

Mgr. Jan Paparega ^
^

Ing. Milan Behro n
^

primátorměsta předseda před tavenstva
ZONER coftware, a.s.
Nové sady 18, 602 00 Brno
IČ : 49437381, DIC: CZ49437391
tel.: 543 257 244. /ex: 541257 245

e
^rww.zoner.cz^nfo^zoner.cz
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P říloha č . 1
ke smlouvě o poskytnutí Software - EULA

I.

Platnost podmínek EULA

1. Níže uvedený text EULA (Všeobecných licen čních podmínek) má platnost závazné licen ční smlouvy pro užívání
Software ve vývojové verzi 18 s platností od data 16. 9. 2015.

2. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv zm ěnit znění EULA pro tuto i budoucí vývojové verze Software. Poskytovatel je
povinen v p ř ípadě zm ěně podmínek v EULA zaslat Uživateli nové znění EULA formou číslovaného dodatku ke
Smlouvě . Do doby podpisu tohoto dodatku zůstává v platnosti p ůvodní zn ění EULA. Dodatek m ůže obsahovat
p řípadné výjimky z nového zn ění EULA. Pokud Smlouva a/nebo jiné její pozd ější dodatky stanoví jakékoliv zm ěny
vůč i EULA, jsou platné i ve vztahu k p řípadnému novému zn ění EULA.

3. Uživatel bere na vědomí, že p ři každé instalaci Software m ůže být vyzván k elektronickému odsouhlasení zn ění
EULA. Toto odsouhlasení má pouze formální charakter. Platné je vždy zn ění EULA dle Smlouvy a p ř ípadných
pozdějších dodatků .

4. Znění EULA v č l. II. této p řílohy odpovídá zn ění EULA, které je určeno pro všeobecné užití. Terminologie použitá ve
znění EULA se m ůže lišit od terminologie užité ve Smlouv ě . Terminologie EULA je platná pouze v kontextu č l. II.

II.

Znění EULA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s§ 2079 a násl. a v souladu s§ 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Tato lícen ční smlouva (dále jen „Smlouva") je uzavírána mezi
společností ZONER software, a. s., I č : 494 37 381, sídlem v Brn ě, Nové sady 583/18, PS Č 602 00, která je zapsána
v obchodním rejst říku vedeném Krajským soudem v Brn ě, oddíl B, vložka č . 5824 (dále jen „Zoner"), jako
producentem poč íta čového programu Zoner Photo Studio (dále jen „Program") a vámi - fyzickou č i právnickou
osobou -, jako legálním vlastníkem kteréhokoli po č íta če, na němž je Program nainstalován, p ř ípadně osobou, jež je
oprávněna poč ítač, který není v jejím vlastnictví, užívat a instalovat na n ěj programy (dále jen „Držitel licence") a
bude na něm Program užívat. Sou částí Programu mohou být jeho aktualizace, p řídavné sou části č i jiné dopl ňky a
služby, které Zoner m ůže Držiteli licence poskytnout č i jinak zp řístupnit, a to za p ředpokladu, že tyto položky nejsou
p ředmětem samostatné smlouvy.

2. COPYRIGHT. Všechna osobnostní i majetková práva k Programu í všem jeho částem náleží Zoneru a/nebo jeho
dodavatel ům. Program je chrán ěn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle
platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví. Máte-li jakékoliv dotazy k legálnosti
používání Programu, kontaktujte Zoner na adrese 

3. POSKYTNUTÍ LICENCE PROGRAMU. V souladu s podmínkami Smlouvy Zoner udílí Držiteli licence omezeně
p řevoditelné a nevýhradní právo na užití Programu (dále jen „Licence"), a to pro jednou fyzickou osobu (dále jen
„Uživatel"), která se nemusí shodovat s Držitelem licence, není-li Licence zakoupena pro užití více Uživateli. Po čet
Uživatel ů , kte ř í mohou program užívat, je v takovém p řípadě jednozna čně definován Zonerem za blíže
specifikovaných podmínek uvedených dále ve Smlouvě . Počet poč ítačů , na které je možné program instalovat, není
omezen.

4. Všichni Uživatelé, kte ří Program užívají, jsou povinni řídit se relevantními ustanoveními Smlouvy i v p ř ípad ě, že
s touto Smlouvou nevyjád ř ili svůj výslovný Souhlas. Odpov ědnost za užití Programu v souladu se Smlouvou t ěmito
uživateli nese Držitel licence.

5. Licence je udě lena pouze pro konkrétní vývojovou verzi Programu. Zoner m ůže platnost Licence rozší řit na jiné
vývojové verze, což je Držiteli licence doloženo zvláštním dokladem.

6. Držitel licence není zejména oprávn ěn:

• Licenci jakýmkoliv způsobem zve řejnit č i sdílet s jinými osobami, č init p ředmětem zástavního či jiného věcného
práva, č i jinak umožnit její neoprávn ěné užití t řetí osobou (nap ř íklad zp ř ístupněním své Licence nebo ší řením jemu
p ř idě leného licen čního č ísla).

• Ud ě lovat podlicence, umožnit užití dalšími Uživateti, č init p ředm ětem výp ůj čky č i pronajímat software, není-li
Smlouvou nebo na základě písemného souhlasu Zoneru uvedeno jinak.
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• Program ani jeho jednotlivé části modifikovat, zpracovávat či jakkoliv m ěnit, provádět jeho zpětnou analýzu,
s výjimkou a v rozsahu č innosti, která je výslovn ě povolena autorským zákonem. Za modifikaci Programu je
považována i jazyková úprava instalace instala čního souboru Programu nebo instalovaného Programu jakoukoliv
formou.

• Zahrnovat Program č i jeho části jakýmkoliv zp ůsobem do vlastních produkt ů č i produktů třetích osob.

7. ČASOVÉ OMEZENÍ LICENCE. Pokud je Licence ve jmén ě Programu, obchodním názvu Programu, na webové stránce
Zoneru nebo v jiných ve řejně dostupných materiálech Zoneru uvedena jako „ časově neomezená" nebo není žádné
časové omezení jinak uvedeno, je užití Programu možné bez jakéhokoliv časového omezení, není-li z jiného d ůvodu
platnost Smlouvy ukon čena. Časově neomezená licence nezakládá automatický nárok Držiteli licence na časově
neomezené poskytování aktualizací, p ř ídavných sou částí č i jiných dopl ň ků a služeb, které jsou uživateli p ř ípadně
poskytovány spole čně s Programem.

Pokud je licence uvedená ve jmén ě Programu, obchodním názvu Programu, na webové stránce Zoneru nebo
vjiných ve řejně dostupných materiálech Zoneru jako „ časově omezená" a/nebo jako „pronájem licence", je užívání
Programu omezeno výhradn ě na vymezené časové období, pro které byla Licence poskytnuta. Další užívání
Programu po uplynutí časového období bez získání p říslušné licence po této době je v rozporu se zákonem a
s ustanoveními této Smlouvy.

8. ZONER ÚČET. Není-li na základě zvláštního dodatku ke Smlouvě nebo dalšího smluvního ujednání ur čeno jinak, je
užívání Programu, nebo n ěktery"ch funkčností Programu podmín ěno zř ízením osobního ú čtu Uživatele u Zoneru
(dále jen „Zoner ú čet"). Zoner ú čet má povahu služby v síti internet. P ř i zř ízení ú čtu je Uživatel povinen zadat svou
platnou adresu elektronické pošty (dále jen „E-mail"). E-mail následn ě slouží jako unikátní identifika ční údaj
Uživatele pro p ř ihlášení k Účtu ( popsaném dále ve Smlouvě ), at již p ř ímo z Programu nebo na webových stránkách
Zoner ú čtu, a p ř ípadně k dalším vybraným službám a programovým produkt ům Zoneru ( nap ř. webové galerie) a
také jako komunika ční prost ředek Zoneru s Uživatelem. Uživatel se zavazuje poskytnout pro z řízení Zoner ú čtu
takový E-mail, ktery" je relevantní k Licenci. V p ř ípadě použití nesprávného E-mailu je Zoner oprávn ěn znemožnit
Uživateli z řízení takového Zoner ú čtu. Nesprávným E-mailem se rozumí zejména použití E-mailu, který již byl pro
zř ízení Zoner ú čtu jiné fyzické nebo právnické osoby použit. Za správnost poskytnutého E-mailu odpovídá výhradn ě
Uživatel. Uživatel je oprávn ěn E-mail kdykoliv zm ěnit na stránkách Zoner ú čtu. Nakládání s E-mailem a dalšími údaji
získanými se z řízeným Zoner ú čtem je p ředmětem zvláštního smluvního ujednání spojeného se z řízením Zoner ú čtu.

9. AKTIVACE LICENCE. Podmínkou užívání Programu, s výjimkou zkušební verze (definované dále ve Smlouvě ), je
aktivace Licence. Aktivací licence se rozumí její p ř i řazení ke konkrétnímu Zoner ú čtu nebo konkrétní instalaci
Programu. Uživatel ji m ůže provést některy'm z následujících zp ůsobů podle toho, jakým způsobem mu byla licence
poskytnuta:

•„Licence uložená na Zoner ú čtu ". Pokud je licence Držiteli licence poskytnuta formou aktiva čního kódu, aktivuje ji
Uživatel prost řednictvím Zoner účtu, a to po p řihlášení se na webové stránky Ú čtu nebo z instalovaného
Programu. Držitel licence bere na vědomí, že podmínkou aktivace prost řednictvím aktiva čního kódu je dostupnost
sítě internet (dále jen „on-line" nebo „on-line dostupnost" apod.). Aktivací prost řednictvím aktivačního kódu je
Licence na Zoner účtu p ř i řazena konkrétnímu Uživateli. Aktiva ční kód je pouze jednorázový a jeho opakované užití
není možné. Pokud Držitel licence v n ějakém procesu získání Licence, tj. p ři nákupu, registraci apod., realizovaném
p ř ímo u Zoneru nebo na základ ě p ř ístupu k Zoner ú čtu prost řednictvím unikátního odkazu vygenerovaného bu ď
Zonerem nebo jiným oprávn ěným Držitelem licence (na základ ě dalších ustanovení Smlouvy) souhlasil s licen čními
podmínkami, mů že být Licence uložena Držiteli licence p římo na jeho Zoner ú čet.

•„Licence vyjád řená licenční č íslem ". Pokud je licence Držiteli licence poskytnuta formou licen čního č ísla
(unikátního kódu reprezentovaného Zonerem vygenerovanou sadou alfanumerických znak ů ), aktivuje ji Uživatel
vložením licen čního č ísla p ř ímo do instalovaného Programu nebo úpravou instalace prost řednictvím výhradn ě
Zonerem poskytnutého softwarového nástroje a/nebo získá od Zoneru již p ředaktivovaný instala ční soubor.
Licen ční č íslo je vždy Zonerem poskytováno již konkrétnímu Držiteli licence. V p ř ípadě aktivace prost řednictvím
licenčního č ísla není vyžadována on-line dostupnost v čase aktivace.

•„Aktivace na po č ítač i ". Pokud má konkrétní Uživatel na základ ě této Smlouvy nárok na poskytnutí Podlicence
(definované na základ ě dalších ustanovení této Smlouvy), m ůže být aktivace této Podlicence u č iněna také
prost řednictvím vytvo ření nového Zoner ú čtu z poč íta če Držitele licence nebo p ř ihlášením se ke stávajícímu Zoner
ú čtu Uživatele z po č ítače Držitele licence. Licence bude automaticky uložena po odsouhlasení podmínek Smlouvy
na konkrétní Zoner ú čet Uživatele jako odpovídající Podlicence.

10. AUTORIZACE A UPLATN ĚNÍ LICENCE. Není-li na základ ě zvláštního dodatku ke Smlouv ě nebo dalšího smluvního
ujednání ur čeno jinak, je užívání Programu, p ř ípadně n ěkterých jeho funkčností podmín ěno p ř ihlášením každého
Uživatele k Zoner ú čtu z prost ředí Programu. Bez tohoto p ř ihlášení m ůže být Program zcela nefunk ční. Držitel
licence bere na vědomí, že v okamžiku p řihlášení Uživatele je požadována on-line dostupnost Zoner ú čtu k ověření
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platnosti Licence. Je-li instalace programu Programu taková, že je p řihlášení Uživatele pro užití Programu
požadováno, je užití programu jiným Uživatelem , než který je právě p řihlášen, zakázáno. Toto omezení platí i pro
užití jiným Uživatelem na stejném poč íta či, ale v jiném uživatelském profilu poč ítače. Není-li Držitelem licence
nastaveno jinak, je Uživatel oprávn ěn ponechat v programu sv ůj Zoner ú čet p řihlášený i po jeho ukon čení, p ř ičemž
p ř i dalším spuštění Programu nebude opětovné p ř ihlašení Uživatele požadováno. Uživatel bere na v ědomí, že Zoner
nenese žádnou zodpovědnost za zneužití Licence neohlášeného Uživatele jiným Uživatelem. Držitel licence bere na
vědomí, že Program m ůže v pravidelných intervalech ověřovat on-line platnost Licence a v p ř ípad ě zjištění její
neplatnosti m ůže okamžitě ukon č it možnost užívání Programu, a to bez jakékoliv odpov ědnosti za škodu tím
komukoliv p ř ípadně vzniklou. Držitel licence rovn ěž bere na vědomí, že v p ř ípadě užívání programu s Licencí
uloženou na Zoner ú čtu po dobu delší než 30 kalendá řních dní bez on-line dostupnosti Zoner ú čtu ode dne aktívace
Licence nebo posledního ověření platnosti licence je Zoner rovn ěž oprávn ěn ukon č it možnost užívání Programu a
vyžadovat nové on-line ov ěření Licence.

11. Pokud je Licence uložena na Zoner ú čtu, není počet souběžných užití Programu kterýmkoliv jedním oprávn ěným
Uživatelem omezen. Uživatel je oprávn ěn užívat Program na jakémkoliv Po č ítač i, ktery" je Uživatel oprávn ěn využít,
není-li Smlouvou stanoveno jinak, a na n ěmž je instalován Program a Uživatel je oprávněn program spustit. Uživatel
bere na vědomí, že v konkrétní instalaci Programu má p řednost p řed jeho Licencí vždy Licence, kterou byla p ř ípadná
instalace programu d říve aktivována jiným Držitelem licence, který je vlastníkem č i provozovatelem poč ítače, na
němž je Program nainstalován. Pokud to Licence jiného Držitele licence nedovoluje, nemá Uživatel žádný nárok ani
jen omezený nárok p ř ihlásit se do takovéto instalace Programu a užívat program plnohodnotn ě v souladu se svojí
Licencí. Toto omezení se vztahuje i na jazykové verze Programu, pokud uživateli byla ud ě lena Licence pouze pro
konkrétní jazykovou verzi.

12. ZKUŠEBNÍ VERZE. Pro ověření užitných vlastností Programu poskytuje Zoner časově omezenou možnost užití
Programu bez aktivované Licence ( dále jen „zkušební verze "). Zkušební verze programu je Zonerem poskytována
bezplatně . Zkušební verze je vázána na po č ítač, na němž je Program nainstalován. Užití zkušební verze je
podmíněno p řihlášením Uživatele k Zoner ú čtu z prost ředí Programu. Je-li již Uživatel stávajícím Držitelem licence k
téže vývojové verzi Programu, bude v Programu po p řihlášení použita jeho Licence. Uživatel není oprávn ěn využívat
zkušební verzi současn ě na více po č ítač ích. Délku období platnosti zkušební verze stanoví Zoner v instala čním
souboru. Toto období po č íná okamžikem instalace Programu a nelze je p řerušit. Opakovaná instalace zkušební
verze na po č ítač a opakované užití zkušební verze téže vývojové verze Programu jakýmkoliv Uživatelem po vypršení
období platnosti zkušební verze není Zonerem povoleno.

13. PODLICENČNÍ UŽITÍ. Na základ ě zvláštního rozšíření Licence je Držitel licence oprávněn umožnit dalším Uživatel ům,
aby program mohli samostatn ě užívat získáním své vlastní Licence, jejíž platnost je vázána k platnosti Licence
Držitele licence dle této Smlouvy ( dále je „Podlicence "), a to za podmínek a v rozsahu, které stanoví Zoner pro každý
typ takového rozší ření p ři jeho poskytnutí zvlášf. Podlicence mohou být poskytnuty výhradn ě fyzickým osobám.
Každý Uživatel, ktery" oprávn ěně získá a aktivuje Podlicenci, se stává Držitelem podlicence a vztahují se na n ěj
veškerá relevantní ustanovení Smlouvy s tím, že pro ú čely akceptace Smlouvy je v relevantních p ř ípadech pojem
Držitel licence ve významu Držitel podlicence a pojem Licence ve významu Podlicence. Podlicence je proti Licenci
omezena takto:

• Smí být užívána výhradn ě nekomer čním zp ůsobem.
• Neopravňuje k udě lování dalších Podlicencí.
• Nem ůže být rozší řena o užití více Uživateli ( multilicen ční užití).
• Neopravňuje automaticky k čerpání dalších služeb a využívání produkt ů , které mohou být p ř ípadně sou částí

Licence, od níž je Podlicence odvozena.
• Neopravňuje k uplatnění Upgradu.
• Není jakkoliv p řevoditelná na jinou osobu.
• Podle podmínek stanovených pro konkrétní typ rozší ření m ůže být časově omezena, p ř ičemž její platnost m ůže

být v p ř ípadě časového omezení Licence kratší než platnost Licence.

Poskytnutá Podlicence m ůže být jiným typem licence, než Licence, od které je odvozena.

Držitel licence není odpovědný za porušení Smlouvy, kterou se Zonerem uzav řel Držitel podlicence ve vztahu ke své
Podlicenci. Držitel je ale odpov ědný za to, komu umožní získat Podlicence, a to v četně p ř ípad ů , kdy zp ř ístupní
instalaci Programu, která umož ňuje automatické vytvo ření Podlicence Uživatel ům.

Pokud z jakéhokoliv d ůvodu skonč í platnost Licence, od níž je odvozena Podlicence, skon č í automaticky a bez
výhrady i platnost všech souvisejících Podlicencí bez jakékoliv náhrady pro Držitele podlicence.

•„Rodinné rozší ření" nebo „Rozší ření pro rodinu" (a p ř ípadn ě významově obdobn ě ). Licence takto uvedená ve
jmén ě Programu, obchodním názvu Programu, na webové stránce Zoneru nebo v jiných ve řejn ě dostupných
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materiálech Zoneru opravňuje Držiteli licence k poskytnutí Podlicencí výhradn ě osobám, které jsou č leny stejné
domácnosti jako Držitel licence, tedy které spole čně žijí ve společné domácnosti a sdílejí společné náklady na tuto
domácnost a současně jsou buď životním partnerem Držitele licence a/nebo jsou v prvním č i druhém stupni p římé
č i nep ř ímé p říbuzenské linie k Držiteli licence a/nebo jeho životnímu partnerovi (manžel, manželka, druh, družka,
syn, dcera nebo sourozenec a jejich d ěti č i rodi če). Počet takto poskytnutých Podlicencí není omezen.

•„Rozší ření pro studenty a u č itele školy". Licence takto uvedená ve jmén ě Programu, obchodním názvu Programu,
na webové stránce Zoneru nebo v jiných ve řejně dostupných materiálech Zoneru oprav ňuje Držitele licence k
poskytnutí Podlicencí výhradně osobám, které jsou zapsanými žákem nebo studentem řádného nebo dálkového
studia školy, která je Držitelem licence, a také všechny pedagogické pracovníky, kte ří jsou v jakémkoliv pracovně -
právním vztahu k Držiteli licence. Licence vysloven ě není určena pro nepedagogické pracovníky školy a Uživatele,
kte ří jsou pouze obchodními klienty školy (nap ř íklad zákazníky školicích st ředisek).

Každá osoba, která získá na základ ě Smlouvy Podlicenci, má nárok pouze na jednu Podlicenci odvozenou z konkrétní
Licence. Pokud je rozšíření Licence poskytnuto jako po čtem Uživatel ů neomezené, vyhrazuje si Zoner vyhrazuje
právo automaticky omezit celkový po čet Držitelem licence poskytnutých Podlicencí v p ř ípadě, že počet aktivovaných
Podlicencí p řesáhne míru obvyklou. Prokázání nároku na poskytnutí dalších Podlicencí je na stran ě Držitele licence a
poskytnutí dalších Podlicencí na individuálním posouzení každého takového p řípadu Zonerem.

14. MULTILICEN ČNÍ UŽITÍ. Užívání Programu více Uživateli je povoleno výhradn ě na základ ě písemného prohlášení
Zoneru (tzv. multilicen čního listu nebo certifikátu, dále jen „certifikát") vyjád řeného v tištěné podobě a
podepsaného oprávn ěnou osobou zastupující Zoner anebo v elektronické podob ě ve formátu PDF opat řeného
digitálním podpisem Zoneru nebo konkrétní oprávn ěné osoby zastupující Zoner.

P ř i užití Programu v jakékoliv podob ě sít`ového prost ředí (cloud, software as a service, terminálový server apod.) je
počet oprávn ěných užití ur čen po čtem Uživatel ů , kteř í mohou fyzicky Program užívat v libovolném čase. Počtem
Uživatel ů je myšlen celkový fyzický po čet Uživatel ů , nikoliv sou časně p ř istupujících (konkurenčních) Uživatel ů . P ř i
instalaci programu na po č íta čích umožňujících sou časný p řístup více osob k jedné instalaci Programu (tzv.
víceuživatelských PC) je počet oprávněných užití Programu roven celkovému po čtu Uživatel ů , kte ří mohou v jeden
okamžik program využívat.

15. PŘEVOD LICENCE. P řevod licence bez zvláštního souhlasu Zoneru je možný pouze u Licencí pro jednoho Uživatele
uloženou na Zoner ú čtu. P řevod licence je možný výhradn ě prost řednictvím Zoner ú čtu. P řevod licence na jiného
Držítele licence je možný za podmínek, které stanoví Zoner zvlášf. Držitel licence nemá žádný automatický nárok na
bezplatný p řevod aktivované Licence na jiného Držitele licence. Zm ěna Držitele licence je dokon čena a potvrzena až
v okamžiku, kdy dojde k aktivaci Licence novým Držitelem licence. V okamžiku p řevodu dochází automaticky k
ukončení platnosti všech p řípadn ě poskytnutých Podlicencí.

16. AKTUALIZACE. Uživatel, který Program užívá v souladu se Smlouvou, má nárok na získání pr ů běžných bezplatných
aktualizací Programu vydávaných Zonerem (dále jen „Updat ů "), a to za p ředpokladu, že Zoner p ř íslušný Update
zcela dokon č il a zve řejnil na svých webových stránkách nebo jej jinak jednozna čně definoval jako ve řejně dostupný.
Uživatel bere tímto na vědomí, že instalace Updat ů jsou nezbytné pro optimální č innost Programu. Uživatel tedy
bere na vědomí, že Zoner nenese jakoukoli odpov ědnost za nefunkčnost Programu v p ř ípadě, kdy Uživatel řádně z
jakéhokoliv d ůvodu neinstaluje p ř ístupné Updaty

17. VYŠŠÍ/NIŽŠÍ VÝVOJOVÉ VERZE A EDICE. Držitel licence, který ji užívá v souladu s touto Smlouvou, má možnost získat
vyšší vývojovou verzi Programu nebo vyšší edici stejné verze za zvláštních podmínek, pokud tak stanoví Zoner. Vyšší
vývojovou verzi, p ř ípadně edici Ize získat formou rozší ření stávající Licence o právo používat vyšší vývojovou verzi
nebo edici Programu ( dále jen „Upgrade "), kdy Zoner m ůže, ale nemusí poskytnout cenové zvýhodn ění.

18. Uživatel je oprávn ěn užívat také nižší vývojovou verzi Programu, tzv. downgrade, zejména z d ůvod ů možných
technologických nebo uživatelský omezení v užívání vývojové verze, k níž mu byla poskytnuta Licence. Uživatel bere
na vědomí, že nižší vývojové verze Programu nemusejí být v plném rozsahu funk ční a technicky podporované.
Veškeré záruky se nadále vztahují pouze k té vývojové verzi Programu, na kterou Zoner Držiteli licence ud ě lil Licenci.
Licenci pro užití nižší vývojové verze m ůže Držitel licence získat dodatečně od Zoneru za zvlášt' stanovených
podmínek na základ ě individuální žádosti.

19. JAZYKOVÉ VERZE. Pokud je Licence poskytnuta pouze pro konkrétní jazykovou verzi, p ř ípadně pro skupinu
jazykových verzí, a to formou ozna čení v dokladu o nabytí lícence, ve jmén ě Programu nebo obchodním názvu
Programu, pak je Uživatel oprávn ěn používat výhradn ě tuto jazykovou verzi.

20. LIMITACE UŽÍVÁNÍ. N ěkteré následující typy Licencí, specifikované ve jmén ě Programu, obchodním názvu Programu,
na webové stránce Zoneru nebo v jiných ve řejn ě dostupných materiálech Zoneru a/nebo poskytnuté níže uvedeným
zp ůsobem, umož ňují pouze omezené použití nebo instalaci Programu:
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•„Licence s rodinným rozší řením" nebo" „Licence s rozší řením pro rodinu" nebo „Licence pro rodinu" (a p ř ípadně
významově obdobně ). Licence takto uvedená umož ňuje pouze domácí užívání a Program s touto Licencí Ize užívat
výhradně pro soukromé nekomer ční účely. Licence s rodinným rozší řením opravňuje pouze k užití té vývojové
verze Programu, pro jakou byla nabyta. P ř i p řechodu licence na vyšší vývojovou verzi Programu není automatický
nárok na zachování rodinného rozší ření. Licence s rodinným rozší řením se vztahuje se na všechna užití programu,
včetn ě p ř ípad ů , kdy bylo rodinné rozší ření poskytnuto dodate čně formou rozšíření k jinému druhu Licence. V
takovém p ř ípadě původní Licence ztrácí pro konkrétní vývojovou verzi sv ůj charakter a všechna užití programu
musí spl ňovat výše uvedená omezení pro Licence s rozší řením pro rodinu.

•„EDU licence" nebo „Školní licence" nebo „Licence pro školy" nebo „Výuková lícence" (a p ř ípadně významově
podobně č i se zám ěnou pojmu „licence" za „multilicence "). Licence takto uvedená umož ňuje užití Programu pouze

v rámci p ředškolních za řízení, škol, univerzit, školských a dalších vzd ě lávacích za ř ízení (nap ř . školicích st ředisek).
Podmínky užití Š kolní licence pro jinou než výukovou činnost a pro výdě lečnou č innost Držitele licence stanoví
Zoner zvláštním ceníkem.

•„Studentské licence" nebo „Licence pro studenty" a„U čitelské licence" nebo „Licence pro u č itele" (a p ř ípadě
významově obdobně ). Licence takto uvedená umožňuje užití Programu pouze tehdy, je-li Držitel licence v
okamžiku nabytí licence zapsanými žákem nebo studentem řádného nebo dálkového studia školy ( platí pro
Studentské licence) nebo je-lí v platném pracovním pom ěru jako pedagog k p ředškolnímu za ř ízení, škole,
univerzitě , školskému nebo dalšímu vzdě lávacímu za ř ízení (platí pro U č itelské licence). Program s touto Licencí Ize
užívat pro soukromé nekomerční účely. Studentskou ani u č itelskou licenci není možné rozšířit o Podlicence

(nap ř íklad rodinným rozší řením) a není na ně možné uplatnit Upgrade na vyšší vývojové verze.

•„NFR licence" nebo také „Licence pro prodejce ". Licence takto uvedená je ur čena výhradně pro ú čely p ředvádění
Programu t řetím osobám s cílem zprost ředkování jejich dalšího legálního užití. Programy s tímto typem licence
nelze užívat k jakýmkoliv jiným ú čel ům.

•„Edice FREE ". Programy takto ozna čené Ize legálně užívat pouze pro soukromé nekomerční účely.

•„Licence vyjád řená licen ční č íslem". Je-li licence Držiteli licence poskytnuta formou licenčního č ísla, je Držitel
licence oprávn ěn Program užívat nebo aktivovaný Program instalovat výhradn ě na poč ítač ích, které jsou v jeho
vlastnictví nebo v trvalém užívání na základ ě platné dohody s t řetí stranou (nap ř . leasing apod.).

21. Na základě zvláštních smluv upravujících vztah Zoneru s organizací TechSoup Global a jejími distribu čními partnery
mohou být licence poskytnuté prost řednictvím této organizace užívány výhradn ě neziskovými organizacemi, a to za
podmínek rozši řujících limitaci užívání Programu na základ ě zvláštních pravidel této organizace. Další ustanovení
Smlouvy nejsou dotčena.

22. NEKOMERČNÍ UŽITÍ. „Nekomerčním užitím" se myslí takové užití Programu, které neslouží k dosažení zisku v rámci
podnikatelské nebo jiné výd ě lečné č innosti. P ř íležitostné užití Programu pro nesystematickou ziskovou č innost

(nap ř . p ř íležitostný prodej nebo placené publikování fotografií) není považováno za komer ční.

Nekomerční užití vylu čuje použití Programu pro pot řeby č innosti všech forem neziskových organizací a institucí.
Poskytování licencí pro tyto organizace m ůže být upraveno zvláštní obchodní nabídkou vi ceníku Zoneru.

23. TECHNICKÁ A UŽIVATELSKÁ PODPORA.

Zoner může, ale nemusí poskytovat Držiteli licence a/nebo Uživatel ům časově omezené služby technické podpory
spojené s Licencí, týkající se řešení funkčních problém ů s užíváním Programu a jeho instalací. Dodavatel si vyhrazuje
právo neposkytnout nebo zvlášti zpoplatnit technickou podporu Uživateli , který nenabyl Licenci oprávn ěn ě a/nebo
neužívá Program v souladu s touto Smlouvou a/nebo požaduje podporu nesouvisející se závazky Zoneru
vymezenými ve Smlouv ě a/nebo požaduje vy řešení problému s kompatibilitou Programu s jiným softwarem nebo
hardwarem a/nebo požaduje speciální podporu vyžadující úpravu nebo dopln ění Programu a/nebo vyžaduje užití
podpory nad míru obvyklou.

24. Zoner m ůže, ale nemusí poskytovat Držiteli licence a/nebo Uživatel ům časově omezené služby uživatelské podpory
spojené s Licencí, týkající se konkrétního užití Programu jako nap ř íklad návody pro konkrétní užívání funk čností
programu, šablony, školení, vzorová nastavení Programu apod.

25. Na bezplatné poskytování technické a/nebo uživatelské podpory nemá Držitel licence ani jakýkoliv Uživatel

automatický nárok. Podmínky poskytování obou forem podpory stanoví Zoner podle typu licence zvláštním
ceníkem.

26. INSTALAČNÍ SOUBOR, INSTALACE. Kdokoliv je oprávn ěn šířit bez p ředchozího písemného svolení Zoneru pouze
jakkoliv nezm ěněný instala ční soubor.

27. Instalace programu není jakkoliv podmín ěna udě lením Licence, ale všechny osoby, které instalují Program, jsou
automaticky vázány relevantními ustanoveními Smlouvy.
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28. INFORMACE 0 POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU. Není-li jinou dohodou stanoveno jinak, v p řípadě Licence uložené na Zoner ^

účtu uživatel automaticky s aktivací Licence souhlasí se sb ě rem informací o svém užívání Programu. Program sbírá ,
údaje o vybraných úkonech, které Uživatel s Programem činí, včetn ě doby používání. V žádném p ř ípadě nejsou
sbírány jakékoliv údaje ze zpracovávaného obsahu, grafického ani metadat, vyjma zcela všeobecných údaj ů o
souborech (rozm ěry fotografií, typy formát ů , datový objem apod.). Získané údaje jsou zasílány Programem Zoneru ^
výlu čně anonymně, nejsou jakkoliv spojovány s konkrétním Uživatelem ani jeho Zoner ú čtem a slouží výhradn ě pro
statistické účely a podporu vývoje Programu a služeb Zoneru. Zasílání údaj ů m ůže Uživatel kdykoliv p řerušit v
nastavení v Zoner ú čtu nebo jinou technickou formou, kterou umožní Program nebo s ním spojená služba.

29. OMEZENÍ ODPOV ĚDNOSTI A ZÁRUKY. Zoner poskytuje záruku za to, že v okamžiku dodání Programu a po dobu

následujících 30 dní je nosi č instala čního souboru (pokud byl Program jeho prost řednictvím dodán) bez faktických

vad a bude v podstatných rysech funk ční v souladu s p ř íslušnou specifikací. Zoner nep řebírá žádnou záruku za škody

způsobené použitím Programu na poč ítač i Uživatele, ani za jakékoliv jiné škody nep římo spojené s užitím tohoto

Programu. ZONER ANI JEHO DODAVATELÉ Č I PRODEJCI NEMAJÍ POVINNOST NAHRADIT DRŽITELI LICENCE A/NEBO

UŽIVATELI ANI JAKÉKOLIV JINÉ TŘETÍ OSOB Ě JAKÉKOLI NEPŘ ÍMÉ, NÁSLEDNÉ, VEDLEJŠÍ, SANKČNÍ ANI ZVLÁŠTNÍ

ŠKODY (ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK NEBO VÝNOS, ODŠKODN ĚNÍ ZA ZTRÁTU SOUKROMÍ, ZTRÁTU UŽITKU Z JAKÉHOKOLI

POČ ÍTAČE NEBO SOFTWARU VČETN Ě TOHOTO PROGRAMU, P ŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU OBCHODNÍCH

INFORMACÍ Č I JINOU PEN ĚŽITOU ZTRÁTU) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO SOFTWAREM,

JEHOŽ UŽÍVÁNÍ JE NA JEJÍM ZÁKLAD Ě POSKYTOVÁNO, A TO ANI V P Ř ÍPADĚ , ŽE DRŽITEL LICENCE A/NEBO UŽIVATEL

BYLI ZONEREM NA MOŽNOST VZNIKU T ĚCHTO ŠKOD UPOZORN ĚNI, P Ř IČEMŽ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘ ÍČ INU

ŠKODY Č I TEORII ODPOV ĚDNOSTI ZA ŠKODU. OMEZENÍ ODPOV Ě DNOSTI ZA ŠKODU DLE PŘEDCHOZÍ V ĚTY SE

UPLATNÍ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU P Ř ÍPUSTNÉM PŘ ÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI P ŘEDPISY. ODPOVĚDNOST

ZONERU ZA ŠKODU SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMEM V ŽÁDNÉM PŘ ÍPADĚ NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU DRŽITEL

LICENCE A/NEBO JINÁ T ŘETÍ OSOBA ZA PROGRAM SKUTE ČN Ě ZAPLATILI, NEBO ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ

DOPORUČENÉ PRODEJNÍ CEN Ě PROGRAMU DLE CENÍKU ZONERU KE DNI ZÍSKÁNÍ PROGRAMU PODLE TOHO, KTERÁ

Z TĚCHTO ČÁSTEK BUDE NIŽŠÍ. VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ PLATÍ, I KDYŽ Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEDOJDE K

NAPLN ĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉHOKOLI OMEZENÉHO NÁROKU.

30. 21. KOMPONENTY A SLUŽBY T ŘETÍCH STRAN. Program a jeho sou části mohou využívat programové komponenty a
služby t řetích stran. Zoner služby pouze spouští a není na n ě p ř ipojen. Zoner se proto jmenovit ě z ř íká veškeré
odpovědnosti za funkčnost komponent a dostupnost služeb, stejn ě jako za jakékoliv jejich viditelné nebo skryté
chování, které jsou takto poskytovány, a to nad rámec všech omezení odpov ědnosti a záruk vyjmenovaných ve
Smlouvě .

• MJPEG Tools. Sou částí instalace Programu m ůže být software užívaný pod licencí GNU GPL (nap ř . MJPEG Tools).

Text licence GNU GPL naleznete v souboru MJPEG.txt. Program Zoner Photo Studio však NENÍ licencí GNU GPL

pokryt, protože tento software Program pouze spouští a není k n ěmu p ř ipojen. Více informací týkajících se GNU

GPL a zdrojové kódy softwaru pokrytého GNU GPL a distribuovaného se Zoner Photo Studiem m ůžete získat na

vyžádání na adrese sídla Zoneru nebo na

• Google Maps API. Používáním funkce Google Maps v Programu se zavazujete souhlasit s podmínkami použití
společnosti Google, které jsou dostupné na http://maps.google.com/help/terms_maps.html.

31. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY. Smlouva zaniká v p ř ípadě porušení jakéhokoliv bodu Smlouvy ze strany Držitele
licence. V p řípadě užití programu pro více Uživatel ů je Držitel licence odpovědný za dodržování podmínek Smlouvy
ze strany Uživatel ů . V p ř ípadě užívání instalovaného Programu s aktivovanou licencí na základ ě licen čního čísla nebo
užívání Programu s aktivovanou licencí uloženou na Zoner ú čtu na po č ítač ích, které nejsou on-line, je v p ř ípad ě
ukončení Smlouvy Držitel licence povinen ukon č it užívání Programu na všech těchto poč ítač ích a program ze všech
poč ítačů neprodleně odinstalovat. Další užívání Programu po ukon čení platnosti Lícence je bez získání nové Licence
v rozporu se zákonem a s ustanoveními této Smlouvy.

3t. SOUHLAS S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. Kladným potvrzením Smlouvy, ktery"m se rozumí aktivace Licence nebo
Podlicence č i instalace Programu, souhlasíte se všemi jejími podmínkami a jste touto Smlouvou vázáni ve všech
relevantních bodech. Pokud s výše uvedenými podmínkami nesouhlasíte, zvolte p ř i aktivaci nebo instalaci volbu
„Nesouhlasím..." Program nesmíte bez ud ě lení souhlasu se Smlouvou užívat ani nainstalovat. Berete na vědomí, že
p řípadné užití jakékoliv jiné vývojové verze, zmín ěné ve Smlouvě, je vázáno na platnost licen čních podmínek
platných pro p říslušnou vývojovou verzi a tyto podmínky musí být p řed inštalací nebo aktivací Licence odsouhlaseny
zvlášt'. Dále berete na vědomí, že další produkty a služby poskytované v souvislosti s Licencí mohou podléhat
dalšímu smluvnímu ujednání.
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Nabídka neomezené multilicence
programu Zoner Photo Studio a

indikativní nabídka školení

pro Statutární město Most
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1. Podklady pro nabídku a shrnutí požadavk ů
a. Tato nabídka je p ř ipravena na základě poptávky Statutárního m ěsta Mostu (dále jen ,zadavatel"), formulované

p ř i osobním projednávání panem Bc. Radimem Mlejnkem, vedoucím odd ě lení správy PC sítě a 1. zástupcem
vedouciho Odboru informačního systému Magistrátu města Mostu (dále jen ,ú řad") na jednání v sídle
zadavatele.

b. ZONER software, a. s., (dále jen "dodavatel") tímto p ředkládá věcný a cenový návrh na licencování programu
pro zpracování fotografické a skenované obrazové dokumentace Zoner Photo Studio (dále jen ,ZPS"), jehož je
producentem.

c. Dodavatel dále s odkazem na poptávku p ř ipojuje rámcovou nabídku relevantního základního školení
uživatelů , zaměřeného na zpracování fotodokumentace v prost ředí ú řadu města.

d. Dodavatel v nabídce zohled ňuje skutečnost, že zadavatel je v sou časné době uživatelem 10 licencí ZPS ve
starší vývojové verzi 15.

e. Zadavatel požaduje možnost p ř ípadného sjednocení licencí pro všechny instalace nebo uživatele bez rozdílu,
a to z d ůvod ů zjednodušené správy licencí v p ř ípadě, že nelze p ř i spuštění ZPS ověř it uživatele proti jeho
p ř ihlášení v systému.

f. Zadavatel požaduje návrh garantovaných podmínek budoucích aktualizací a údržby licence na další t ř i roky.

2. Obchodní a licen ční nabídka ZPS

a. Výchozí podmínky pro licencování

• Zadavatel udává celkový rámcový po čet 480 uživatelů PC, resp. PC na ú řadu.

• Dalším podkladem pro určení cenyje kvalifikovaný odhad počtu pracovníků ú řadu, kte ř í jsou primárními
zpracovateli fotografické dokumentace, jenž č iní 15 % z celkového poč tu uživatel ů , tj. cca 70 uživatelů (PC)
(doporučeno ZPS v edici PRO). Dále je zohledn ěno další sekundární využití programu pro cca 1/2 až 2/3
uživatelů ze zbývajícího počtu uživatel ů nepokrytých edicí PRO (doporučená edice BASIC) s požadavkem
počtem instalací neomezeného užití.

b. Cenová nabídka

• Základni ceny licencí:

> ZPS 18 PRO, nová licence ... 1499 K č ^ 1239 Kč (60 licencí)
> ZPS 18 PRO, upgrade z verze 16 ... 1 299 K č ^ 1 074 Kč (10 licencí)
> ZPS 18 BASIC, nová licence ... 599 Kč ^ 495 Kč (410 licencí)
> ZPS 18 BASIC, nová licence se zohledn ěním omezeného využití ... 299 Kč ^ 247 Kč (sleva 50 %)

• Kalkulace ceny:

> Součet cen pro 60 + 10 + 410 licencí ... 225 520 K č ^ 186 380 Kč
> Multilicenční sleva ... 26 % ze sou čtu cen (= 58 635 K č ^ 48 459 Kč )
------------------------------------------------------------
> Standardní cena multilicence ... 166 885 K č ^ 137 921 Kč
> Speciální zákaznická sleva ... 30 % z ceny multilicence (= 50 066 Kč ^ 41 376 K č )
------------------------------------------------------------
> Nabídková cena multilicence ... 116 819 Kč ^ 96 545 Kč

• Zvláštní nabídka podmínek pro zadavatele:

> Licence edice BASIC verze 18 dle této nabídky budou zdarma nahrazeny licencemi vyšší edice PRO.
> Multilicence bude poskytnuta jako po čtem neomezená v rámci celého ú řadu.

c. Návrh další údriby multilicence

• Základní (standardní) ceny upgrade licencí:

> ZPS 18 PRO, jednogenera ční upgrade ... 799 Kč ^ 660 K č (70 licencí)
> ZPS 18 BASIC, jednogenera ční upgrade ... 199 Kč ^ 247 Kč (410 licencí
> ZPS 18 BASIC, jednogenera ční upgrade se zohledn ěním omezeného využití... 99 K č ^ 82 Kč (sleva 50 %)

• Kalkulace cen p ředpokládaných cen pro p ř íležitostné jednogenera ční upgrade:

> Součet cen pro 70 + 410 licencí ... 96 520 K č ^ 79 797 Kč
> Multilicenč ní sleva ... 22 % ze sou čtu cen (= 21 234 Kč ^ 17 549 Kč )
------------------------------------------------------------
> Standardní cena jednogeneračního upgrade multilicence ... 75 286 K č ^ 62 220 Kč

• Zvláštní nabídka podmínek pro zadavatele v p ř ípadě smluvních odbě rů t ří následných upgrade:

> Zákaznická cena jednogenera čního upgrade ... 1/3 po ř izovací ceny licence = 38 939 Kč ^ 32181 Kč
(- 50 % ceny standardního upgrade)

> Licence edice BASIC dle této nabídky budou i v p ř ípadě upgrade zdarma nahrazeny licencemi vyšší edice
PRO v p ř ípadě , že nebude k dané verzi k dispozici technologie umož ňující p ř i spuštění ZPS ověř it uživatele
proti jeho p ř ihlášení v systému a na základ ě toho p ř idě lit licenci PRO nebo BASIC.
> Multilicence bude p ř i každém upgrade poskytnuta jako po č tem neomezená v rámci celého ú řadu v edici
BASIC, pop ř . také edici PRO ve smyslu pln ěni dle p ředchozího bodu.
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d. Licenční podmínky

• Licence dle této nabídky je určena pro všechny poč ítače na ú řadu, které jsou v jeho majetku nebo jeho
trvalém smluvním užívání (nap ř . leasing, zápů jčky z projekt ů apod.), včetně Městské policie Most.

• Licence dle této nabídky není výslovně určena pro instalace mimo ú řad, tedy nap ř iklad pro m ěstem
z ř izované společnosti nebo p ř íspěvkové organizace apod.

• Cena licencí dle této nabídky zahrnuje:

> elektronicky doru čené instalační soubory ve formátu MSI s možností zákaznické konfigurace;
> technickou podporu garantovanou pro každou verzi po dobu 2 rok ů od uvedení této vývojové verze ZPS,
dostupnou v českém jazyce;

> update (opravné sestavení) pro konkrétní vývojovou verzi.
• Cena licencí dle této nabídky nezahrnuje:

> automatické poskytnutí nových verzí (upgrade na vyšší verze) ZPS, pokud neodpovídají zn ěni této nabídky;
> další úpravy (v této nabídce nespecifikovaných) funkčních vlastností ZPS;
> jakékoliv dodávky dalších softwarových produkt ů a hardware;

• Legální užití licencí ZPS bude zadavateli doloženo da ňovými doklady a licenčními certifikáry dodavatele
vystaveným dle pokyn ů zadavatele.

• Licence poskytnuté dle této dle této nabídky bodou časově neomezená.

3. Nabídka školení ZPS

a. Předpokládaný rozsah školení

• Školení je doporu čeno zejména pro primární zpracovatele fotografické dokumentace ú řadu.

• Rozsah školení je individuální podle vstupních znalostí a dovedností ú častníků kurzů a podle požadovaných
cílových kompetencí absolventů . Obvyklý rozsah školení je 6 hodin (6 x 60 minut).

• Školení je doporučeno realizovat v po č ítačové učebně pod vedením lektora s praktickým procvi čováním.

• Školení je doporučeno realizovat na reálných datech zadavatele, poskytnutých p ředem lektorovi
v souč innosti s kompetentními pracovníky zadavatele.

• Maximální (doporučený) počet účastníků v jednom kurzu je 15, a to z d ůvod ů garance efektivity výuky.

b. Orientační (modelová) cenová nabídka školení

• Kalkulace modelového jednodenního školení:

> Cena hodiny výuky ... 1 800 Kč ^ 1487 Kč
> Paušál lektora (za jeden den) ... 6 050 Kč ^ 5 000 Kč

> Celkem za 6 hodin ry' uky ... 16 850 Kč ^ 13 926 Kč
c. Podmínky školení

• Cena školení dle této nabídky zahrnuje:

> paušální náklady na p ř ípravu lektora na školení;
> základní informa ční materiály pro ú častníky kurz ů .

• Cena školení dle této nabídky nezahrnuje:

> dopravu lektora z Prahy nebo Brna (bude ur čeno dle reálných náklad ů );
> další režii lektora, nap ř . p řípadné ubytování (bude určeno dle reálných nákladů );
> p řípadný pronájem poč ítačové nebo jiné u čebny.

4. Obchodní podmínky

• Ceny v této nabídce jsou uvedeny následovn ě - první cena včetně DPH ve výši 21 %, druhá cena
(za znakem ^) bez DPH.

• V p ř ípadě změny sazby DPH je určující cena bez DPH.

• Ceny jsou vypoč teny jak orientační a výpoč ty zaoukrouhleny na celé koruny.

• Fakturace na základě dodavatele vystaveného da ňového dokladu se splatností 10 dní, pop ř . dle up řes ňující
dohody se zadavatelem.

• Cenové a obchodní podmínky nabídkyjsou zaru čeny pouze p ři přímé dodávice bez ú časti dalších subjekt ů .

• Tato nabídka je platná do 31. 12. 2015.

5. Prohlášení dodavatele

Společnost ZONER software, a. s., je výhradním držitelem autorských práv a/nebo generálním dodavatelem
programu Zoner Photo Studio a/nebo jeho jednotlivých komponent v České republice. Všichni alternativní
dodavatelé jsou pouze p ř imi nebo nep ř ími prodejci.
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Ceny licencí a licen ční model navržený v této nabídce jsou zcela individuální a nejsou jakkoliv dosažitelné v b ěžné
obchodní nabídce distribu čních partnerů .

Společnost ZONER software, a. s., garantuje školení programu prost řednictvím vlastních nebo smluvních lektor ů
s rozsáhlými zkušenostmi programu Zoner Photo Studio a se specializací na zpracování fotografické
dokumentace.

6. Závě rečné shrnutí

Nabídku vypracoval : Jaromír Krejč í, manažer prodeje software pro klí čové zákazníky, ZONER software, a. s.

V Brně 25. 11. 2015

ZONER software , a. s. IČ : 49437381
Nové sady 18, DIČ : CZ49437381
602 00 Brno KS Brno, složka B/5824

% (^7)

Originál nabídky je vyhotoven digitálně a následn ě p ředán zadavateli prost řednictvím elektronické pošty. Nabídka
byla ,elektronicky podepsána" - opat řena kvalifikovaným certifikátem.
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