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LICENČNÍ SMLOUVA

Smluvní stranv

Mokry Systems, s.r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Brno, Majdalenky 19/853, okres Brno-město, PSČ 638 00
26297353
CZ26297353
Ing. Lud'kem Mokrým, jednatelem společnosti
Flo banka

Ing. Luděk Mokrý

., Zapsaná v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 42489
76048.

(dále jen jako ,,poskytovate/")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo:

Zastoupená:

30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. Rostislavem Staníčkem , vedoucím odboru informačních a
komunikačních technologií

lČ: 75151502

DIČ: CZ75151502

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba René Sechra

ň

E-mail:

Telefon:

(dále jen jako ,,uživate/"l

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2358 a násl. zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník") a příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech
souvisejících s právem autorským (dále jen ,,autorský zákon"), nás|edujÍcÍ smlouvu:
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1. Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění užít dílo,
kterým je Podpora software Oxygen Forensic Suite 2016 Analyst - licence renewal
(dá|e jen ,,dílo" či ,,software")

1.2 Poskytovatel poskytuje nabyvateli software :

· licenci Sale ID 137900
· licenci Sale ID 113621
· licenci Sale ID 129789

1.3 Na základě této smlouvy získává uživatel nevýhradní, nepřenositelné a časově omezené
právo užít dílo , které je předmětem této smlouvy.

1.4 Tato smlouva určuje práva a povinnosti uživatele software, zejména oprávnění a
povinnost uživatele užít autorské dílo ve vymezeném rozsahu.

1.5 Uživatel výslovně prohlašuje, že se všemi licenčními podmínkami uvedenými v této
smlouvě bezvýhradně souhlasí.

.

2. Prohlášení poskytovatele

2.1 Poskytovatel prohlašuje, že je v|astníkem/oprávněným uživatelem software.
Poskytovatel je oprávněn postoupit užívací práva k software za podmínek stanovených
touto smlouvou nabyvateli. Za software ve sMyslu této smlouvy se považují též
veškeré další verze nebo modifikace software, jejichž oprávněným uživatelem bude
nabyvatel na základě této smlouvy. Poskytovatel, vzhledem ke svým zkušenostem
v oboru, na základě svého podnikatelského oprávnění a dále pak vzhledem k jeho
právům, které má k software a ke smlouvám s autory software, je schopen a oprávněn
k činnostem dle této smlouvy.

2.2 V případě nepravdivosti prohlášení uvedených v tomto článku smlouvy je poskytovatel
povinen k úhradě veškeré prokázané škody nabyvateli tím vzniklé.

3. Lĺcenčnĺ ujednání

3.1 Uživateli je výslovně zakázáno instalovat nebo za jakýchkoliv podmínek provozovat
software na vÍce počÍtačích nebo pracovních stanicích, než je dovoleno množstevním
rozsahem licence, tj. dohodnutým počtem licencí.

3.2 Uživateli se výslovně zakazuje pořizovat rozmnoženiny softwaru a instalačních
souborů a poskytovat třetím stranám příslušná registrační a sériová čísla.

3.3 Uživatel je oprávněn zhotovit rozmnoženinu software na pamět'ová média pouze jako
záložní kopii pro svoji potřebu k nahrazení oprávněně získané rozmnoženiny, která
byla ztracena, zničena nebo jinak znehodnocena.

3.4 Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn bez písemného souhlasu poskytovatele
udělovat podlicence a nemá právo translativního převodu.

3.5 Uživatel není zejména oprávněn software analyzovat, měnit, zkreslovat, zpětně
sestavovat, zpětně vytvářet, zpětně vyvíjet, dekompilovat, překládat jej do jiných
programovacích či národních jazyků nebo do zdrojového tvaru nebo do tvaru
assembler, zahrnout jej do jiného software a šířit produkty takto vzniklé odvozené od
původního software a jakkoliv zasahovat do vnitřní struktury programu výjimkou
případů s výjimkou takových změn, které jsou prováděny přímo obslužnými programy
dodanými s instalací software v rámci nezbytných úkonů při jeho užÍvání (tj. s
administrací).
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3.6 Uživatel nesmí poskytnout software třetí straně, a to ani bezplatně, ani za úplatu bez
výslovného souhlasu poskytovatele. je zakázáno software prodat, pronajmout, zapůjčit
nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho užití. Uživatel se zavazuje, že
nebude předávat, poskytovat nebo jinak dávat k dispozici obchodní tajemství
poskytovatele v jakékoliv formě třetí straně.

3.7 Uživatel má právo užívat inovační verzi (upgrade) software pouze v případě, že je
oprávněným uživatelem původního software a právo používat inovovaný software mu
bylo uděleno výhradně za účelem nahrazení původního software, který byl instalován a
používán v souladu s podmínkami těchto licenčních ujednání. Podmínky poskytnutí
upgrade budou sjednány v samostatné licenční smlouvě.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Cena za podporu software se sjednává na základě veřejné zakázky na elektronickém
tržišti veřejné správy GEMIN.CZ číslo T002/16N00039612 a činí :

.Cena bez DPH 79 689,- Kč

DPH 21% 16 734,69 Kč
CELKEM 96 423,69 Kč S DPH

4.2 Cena je stanovena na základě veřejné zakázky na elektronickém tržišti veřejné správy
GEMIN.CZ číslo T002/16N00039612 ze dne 19.6, 2016.

4.3 Daň z přidané hodnoty bude uplatněna podle platných právních předpisů v okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění.

4.4 Sjednaná cena bude uživatelem uhrazena v plném rozsahu po předáni a převzetí
software na základě daňového dokladu vystaveného poskytovatelem.

4.5 Daňový doklad je splatný do 15 dnů ode dne jeho doručení uživateli. Daňový doklad
bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH.

4.6 V případě, že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo
nebude obsahovat všechny náležitosti, je uživatel oprávněn daňový doklad vrátit
poskytovateli do data jeho splatnosti. Poskytovatel podle charakteru nedostatků
daňový doklad opraví nebo vystaví nový. U opraveného nebo nového daňového
dokladu běží nová lhůta splatnosti ode dne jeho doručení uživateli.

5. Další ujednání

5.1 Poskytovatel licence neručí za škody vzniklé nesprávným provozováním software
v rozporu se stanovenými podmínkami.

5.2 V případě jakékoliv škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě přímo nebo nepřímo na
základě používání software je případná odpovědnost poskytovatele výslovně
podmíněna jeho zaviněním a případná výše náhrady škody v žádném případě
nepřesáhne cenu, za jakou byla licence poskytnuta.

5.3 Povinností poskytovatele dle této smlouvy není zabudovávat do software nové funkce
nebo software jinak vylepšovat či upravovat.

5.4 Poskytovatel nezaručuje, že poskytovaný software splní požadavky uživatele, které
nevyplývají z této smlouvy nebo z jeho technické specifikace. Poskytovatel prohlašuje,
že licencovaný software je kompatibilní pouze s některými druhy hardwaru a
s některými druhy operačních systémů, které jsou specifikovány poskytovatelem.

6. Doba PLATNOSTI SMLOUVY
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6.1 Tato licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma

smluvními stranami.

6.2 Podpora software dle této smlouvy se poskytuje následovně: "

· licence Sale ID 137900 do 21.5.2017,
· licencie Sale ID 113621 do 7.6.2017,
· licencie Sale ID 129789 do 8.11.2017

6.3 V případě porušení smluvních podmínek uživatelem je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy jednostranně odstoupit. Tato smlouva rovněž pozbývá platnosti okamžikem,
kdy po dodání nové verze software, není-li sjednáno jinak, vstoupí v platnost licenční
smlouva na tuto novou verzi software. Dnem ukončeni platnosti této smlouvy je
uživatel povinen přestat software dále jakkoliv používat, je povinen smazat software z
počítače či pracovní stanice a vrátit poskytovateli všechny jeho rozmnoženiny, at'
originály či kopie.

6.4 Odstoupení poskytovatele od licenční smlouvy dle ČI. 6.3 nemá ' vliv na nárok
poskytovatele na úhradu vzniklé škody.

7. ŽÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Změny nebo doplnění této smlouvy budou prováděny výlučně písemnou formou na
základě dohody obou smluvních stran jako dodatek smlouvy o dílo formálně označený
a číslovaný vzestupnou řadou.

7.2 Smluvní strany konstatují, že veškeré písemnosti se považují za došlé jejich doručením
do sféry druhého účastníka, přičemž se doručuje na poslední známou adresu druhé
smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu či
emailovou schránku uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo sdělenou řádně druhou
smluvní stranou v případě její změny do doby odeslání písemnosti. Při prokazování
odeslání písemnosti je dostatečné, když odesňatel doloží, že písemnost v listinné
formě byla doručena osobně nebo odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních
služeb a v případě zaslání elektronickou poštou, že obdržel potvrzení o doručení od
druhé smluvní strany.

7.3 Smluvní vztahy v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí ustanoveními občanského
zákoníku a předpisy souvisejícími.

7.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
smluvní strana. Každý z nich má platnost originálu.

7.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a
vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojuji zástupci smluvních stran své
podpisy.

Ostrava dne 1 1. 07 201tí

informačn í


