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Souhrnná licenční smlouva 

o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS (souhrn) 

s licenčním číslem 92081  

Organizace: Město Litoměřice Společnost:  Triada, spol. s r.o. 

Sídlo:  U Svobodárny 1110/12 

                      190 00   Praha 9 

IČ:  43871020 

DIČ:  CZ43871020 

Zapsaná:        Městský soud v Praze 

                       sp. zn. C 5091 

Zastoupená:  Ing. Arnoštem Hanzlem, jednatelem 

 

Sídlo: Mírové náměstí 15/7 

PSČ: 412 01 Litoměřice 

Počet obyvatel:        

IČ, DIČ: 00263958, CZ00263958 

Zastoupená: Mgr.Ladislavem Chlupáčem 

Funkce: Starosta 

Telefon: XXXXX      

E-mail: XXXXX 

Dále „Uživatel“ Dále „Distributor“ 

1. Distributor potvrzuje, že uživatel je k dnešnímu dni oprávněn na dobu neurčitou právo užívat počítačových 

programů MUNIS v uvedeném rozsahu modulů. Uvedený rozsah je souhrnem dříve podepsaných 

nevypovězených licenčních smluv o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu 

MUNIS, které tímto zanikají.  

počet počet 

 Evidence obyvatel 1    Komplet Ekonomika 99 

 Katastr nemovitostí 3 Účetnictví a rozpočet 99

 Matrika 3 Fakturace 99

 Legalizace a vidimace 5 Bankovní služby 1

 Úřední deska        Pokladna 99

 eDeska        Poplatky 5

 Evidence oznámení 1  Komunální odpad 3

 Munizar Standard        Evidence hřbitova      

 Munizar Plus 1  Majetek 99

 Evidence smluv 5  Tvorba rozpočtu 1

 Platební Karty 7  Výkazy DPH 1

 Monitor insolvencí        Manažerská nadstavba 99

 ERMS MINI        Mzdy      

 ERMS STANDARD        Personalistika      

 ERMS PLUS 170  El. výkaznictví ISP      

 ERMS API 1  VREP komunikátor      

 ERMS Automatizace        Komunikátor CSÚIS      

              PDF Tisk 99

                         

                         

 zvýhodněná globální licence  licence "subjekt" (licence za zvýhodněnou cenu pouze pro 

 síťová verze      provoz na PC, kde je již stejný program užíván  jiným subjektem) 

 lokální verze   cenová kategorie dle počtu obyvatel: 25000  

2. Uživatel bere na vědomí, že počítačový program je autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, ve znění pozdějších změn a doplňků. V souladu s tímto zákonem a na základě této smlouvy vzniká 

právo k užívání díla pouze pro Uživatele. Uživatel je povinen dbát autorské ochrany díla, zejména do něj 

nezasahovat ani je neměnit, bránit jeho neoprávněnému používání, šíření nebo pořizování kopií, sám je 

nepředávat třetím osobám ani je jinak nešířit. Uživatel je oprávněn pořídit si archivní kopie programu 

výhradně pro jeho zálohování a ochranu před ztrátou. Uživatel je povinen kdykoliv se na požádání 

Distributora nebo autora díla podrobit kontrole užívání díla. Za porušení těchto povinností lze požadovat 

smluvní pokutu ve výši desetinásobku ceny, za kterou se licence poskytuje a náhradu škody podle zákona. 
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3. Uživatel má nárok na bezplatné odstranění vad díla po dobu dvou let ode dne poskytnutí stávající licence dle 

původní smlouvy a to dodáním opraveného modulu formou doručení běžného datového nosiče na níže 

uvedenou adresu, využitím prostředků elektronické komunikace, nebo zveřejněním opraveného modulu na 

webových stránkách technické podpory Distributora. Formu dodání určuje Distributor. Vadou díla se rozumí 

chování programu v rozporu s dodanou dokumentací. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s rozsahem funkcí 

programu, a to včetně jeho účelu a způsobu užití. Za vadu díla nelze považovat absenci vlastností, které 

program nemá, či vady vzniklé jeho aplikací pro jiné účely, než byl program vytvořen. Náklady spojené s 

nezbytným servisem a úpravami dat nad rámec odstranění vad díla nese Uživatel. 

4. V případě škody prokazatelně způsobené vadou díla Uživateli je Distributor povinen uhradit mu způsobenou 

škodu až do výše ceny, za kterou Uživatel získal právo příslušnou část díla užívat. V případě, že způsobená 

škoda překročí tuto cenu, sjednaly si strany namísto náhrady škody smluvní pokutu ve výši této ceny. V 

případě škody vzniklé třetí osobě a způsobené vadami díla je odpovědnost Distributora subjektivní. 

Distributor neručí za škody vzniklé nesprávným používáním programového produktu v rozporu s 

podmínkami uvedenými v dokumentaci. Podrobné požadavky na konfiguraci systému, provoz programového 

produktu a jeho užívání jsou uvedeny v dodané dokumentaci. 

5. HW a SW požadavky pro provoz díla jsou uvedeny v samostatném dokumentu, který je v aktuální verzi 

k dispozici na http://www.munis.cz/podpora/manual.asp. 

6. Uživatel dále automaticky obdrží řádově nové verze jednotlivých modulů, reagující na legislativní změny. 

Cena aktualizace je 16 % ročně z ceny zakoupeného programu podle v té době aktuálního ceníku programů 

v příslušné cenové kategorii. Pokud je cenová kategorie závislá na počtu obyvatel, vychází se z počtu 

obyvatel podle údajů zveřejněných ČSÚ pro daný kalendářní rok. Uživatel dále uhradí administrativně-

technický poplatek (spotřební materiál, poštovné, balné), pokrývající náklady na distribuci. Poplatek za 

aktualizaci včetně administrativně-technického poplatku je splatný při obdržení první zásilky aktuálních verzí 

programu v daném kalendářním roce. Právo na novou verzi programu vzniká okamžikem zakoupení licence. 

Nové verze programu jsou nedílnou součástí verzí předchozích a nezvyšují počet licencí poskytnutých 

uživateli.  

7. Další služby Distributora související s provozem díla jsou řešeny samostatnou Smlouvou o technické podpoře 

nebo ceníkem služeb Distributora. 

8. Tuto licenční smlouvu lze vypovědět jako celek, nebo zúžit rozsah užívaných modulů písemně a to tak, že 

platnost výpovědi nastává vždy k prvnímu dni kalendářního roku, následujícím po roce, ve kterém byla 

výpověď doručena. Ustanovení týkající se autorských práv však zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Uživatel a Distributor prohlašují, že s licenčními podmínkami, tak jak jsou uvedeny v této licenční smlouvě, 

souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. Uživatel podpisem této smlouvy poskytuje Distributorovi souhlas s užitím, zpracováním a archivací 

veškerých údajů obsažených v této smlouvě za účelem vedení evidence licencí a uživatelů, a poskytování 

servisních a aktualizačních služeb včetně nabídky nových či aktualizovaných produktů Distributora. 

10. Znění této smlouvy je Uživatel oprávněn zveřejnit jakýmkoliv způsobem, pokud budou dodrženy zásady 

ochrany osobních údajů dle platných právních předpisů. 

11. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou 

potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, 

tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

12. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a 

uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

13. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou před 

uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední 

ze smluvních stran. 
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V   Litoměřicích                                                          dne        

Uživatel 

Jméno: Mgr.Ladislav Chlupáč 

Distributor 

Jméno: Ing. Arnošt Hanzl 

podpis a razítko podpis a razítko 
 

 XXXXX 

jméno a podpis obchodního zástupce 


