SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE
uzavřená podle § 2371 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
č. smlouvy VUT (Poskytovatele) 016579/2018/00
Tato smlouva (dále jen "Smlouva") je uzavírána mezi:
1. Zoner Software, a.s.
se sídlem Nové sady 583/18, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 49437381 DIČ: CZ 49437381
jednající Ing. Milanem Behro, ředitelem společnosti
(dále jen "Nabyvatel“)
a
2. Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou informačních technologií
se sídlem Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305
jednající prof. Dr. Ing. Pavlem Zemčíkem, děkanem FIT VUT v Brně
bankovní spojení: účet č.: 27-8684040287/0100 vedený u Komerční banky, pobočka Brno-město
(dále jen „Poskytovatel“)
(Nabyvatel a Poskytovatel jsou dále společně nazýváni též jen jako "Smluvní strany" a jednotlivě jako
"Smluvní strana").
I.
Účel a předmět smlouvy
1. Účelem smlouvy je realizace komerčního transferu znalostí od Poskytovatele do praxe a nabízení
softwarových produktů Nabyvatele založených, mimo jiné, na takto přenášených znalostech,
neomezenému počtu osob v rámci obchodní činnosti na trhu.
2. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit Nabyvateli poskytnutí práva užití softwarového
produktu (dále jen „Produkt“) specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Licence“) a Nabyvatel
se zavazuje zaplatit za to dohodnutou cenu (odměnu).
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro řádné poskytování plnění dle
této smlouvy, zejm. v případě potřeby uzavřít příslušná licenční ujednání s vykonavateli autorských práv.
4. Předmětem smlouvy je dále úprava dalších souvisejících závazků nezbytných k naplnění účelu smlouvy.

II.
Podmínky udělení Licence
1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci množstevně a teritoriálně neomezenou na dobu 99 let a to
od okamžiku uhrazení plné výše Odměny dle čl. IV.
2. Strany výslovně sjednávají možnost Nabyvatele udělovat Licenci dalším osobám v neomezeném počtu,
ať již samostatně či v kombinaci s jinými licencemi a produkty.
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Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Produkt Nabyvateli do zkušebního provozu do 10 dnů od podpisu
této smlouvy formou dodání těchto souborů:
XXXXX
XXXXX
S ohledem na účel Smlouvy se Smluvní strany dohodly na zkušebním testování v délce 60 dnů ode dne
zpřístupnění Produktu.
3.

V případě, že Nabyvatel zjistí vady, oznámí je bez zbytečného odkladu Poskytovateli, ten je v přiměřené,
nejdéle pak 30tidenní, době odstraní a zpřístupní Nabyvateli opravenou verzi Produktu do nového
zkušebního testování. Po dobu odstraňování vad neběží lhůta pro zkušební testování dle odst. 4.
4.

5. V případě, že Nabyvatel nezjistí během zkušebního testování žádné vady, případně byly zjištěné vady
Poskytovatelem včas odstraněny, je Nabyvatel povinen písemně potvrdit převzetí Produktu.
6. Nepodaří-li se Poskytovateli zjištěné vady odstranit do lhůty dle odst. 4, není Nabyvatel povinen
Produkt převzít. V takovém případě má Nabyvatel právo od této Smlouvy odstoupit, popř. poskytne
Poskytovateli dodatečnou lhůtu za účelem odstranění vad Produktu. Neodstraní-li Poskytovatel zjištěné
vady ani v dodatečné lhůtě, má Nabyvatel právo od této Smlouvy odstoupit.
8. Odstoupí-li Nabyvatel od Smlouvy dle odst. 7, není oprávněn Produkt ani jeho části jakýmkoliv
způsobem užívat a Poskytovateli nenáleží autorská odměna, a to ani zčásti. Poskytovateli však náleží
úhrada částky jeho nákladů prokazatelně vynaložených vynaložených na realizaci této Smlouvy do
okamžiku odstoupení.
III.
Související služby a práva
1.
Strany sjednávají možnost objednání odborných služeb Poskytovatele obnášejících úpravy či
rozšíření Produktu a právo takto upravený Produkt používat dle podmínek této Smlouvy. V případě
takového objednávky bude činit odměna za výše uvedené 800,- (osm set) Kč za hodinu práce Poskytovatele
a bude fakturována na základě předávacího protokolu a za platebních podmínek dle čl. IV odst. 2. Strany
sjednávají, že maximální objem hodin služeb dle tohoto odstavce bude činit 20 hodin ročně.
2.
Poskytovatel odpovídá za to, že Produkt je i po převzetí dle čl. II. odst. 6 způsobilý sloužit svému
účelu, vykazuje vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy a nemá žádné faktické vady. Faktickou vadou
dle této Smlouvy se rozumí stav, kdy Produkt objektivně nevykazuje funkční vlastnosti sjednané v této
Smlouvě nebo uvedené v dokumentaci předané v souvislosti s touto Smlouvou.
3.
Poskytovatel tímto poskytuje Nabyvateli záruku za funkčnost Produktu v délce 12 měsíců ode dne
uzavření této Smlouvy a zavazuje se k tomu, že po dobu záruky bude Produkt způsobilý k použití pro účel
vyplývající z této Smlouvy.
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6. Poskytovatel však neodpovídá za nefunkčnost nebo omezenou funkčnost Produktu (tj. faktickou vadu)
způsobenou v důsledku
a) změn Produktu provedených Nabyvatelem nebo třetí osobou;
b) výpadky či vadami jiného softwaru, v rámci kterého bude Produkt užíván;
c) vyšší moci ve smyslu § 2913 občanského zákoníku.
7. Nabyvatel má během záruční doby v případě vad Produktu vůči Poskytovateli nárok na bezúplatné
odstranění vad způsobem a v termínech dále uvedených.
8. Poskytovatel je povinen reagovat na řádně oznámenou vadu ve lhůtě 14 dnů od okamžiku oznámení
vady (doba reakce) a odstranit/vyřešit řádně oznámenou vadu ve lhůtě 30 dnů od okamžiku oznámení
vady (doba odstranění). Nabyvatel oznamuje vadu elektronicky na sjednané kontakty a je povinen uvést
informace o vadě, zejména její popis, kdy a jak se stala, jak byla zjištěna a dále, je-li to možné, je
Nabyvatel povinen současně zaslat opisy chybových zpráv nebo opis vstupních a výstupních (chybných)
hodnot nebo výsledných projevů Produktu.
9. Vada se považuje za odstraněnou resp. vyřešenou v okamžiku, kdy Poskytovatel
a) odstraní vzniklou vadu Produktu, tj. obnoví sjednané funkce Produktu, anebo
b) lokalizuje příčinu vady a oznámí příčinu Nabyvateli, byla-li příčina vady na straně Nabyvatele, na straně
jiných poskytovatelů služeb nebo technického vybavení, které Poskytovatel nedodal, popř. byla-li vada
zapříčiněna nepředvídatelnými skutečnostmi (např. potíže operačních systémů a prostředí a jejich
záplatami, upgradem, poruchami hardwaru anebo potížemi s dalšími aplikacemi).

III.
Cena a platební podmínky
1.
Nabyvatel uhradí Poskytovateli za poskytnutí Licence dle této Smlouvy odměnu ve výši 20 000 Kč
(slovy dvacet tisíc korun českých) bez DPH (dále jen "Odměna") a to bezhotovostním převodem na účet
Poskytovatele. Spolu s Odměnou uhradí Nabyvatel i DPH v zákonné výši.
2.
Smluvní strany se dohodly, že odměna s připočtením DPH jak je shora uvedeno, bude Nabyvatelem
hrazena jednorázově na základě faktury Poskytovatele. Faktura bude vystavena Poskytovatelem ke dni
potvrzení Nabyvatele o převzetí Produktu dle čl. II odst. 6 a splatnost této faktury bude činit 14 dní;
Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky na účet Poskytovatele.

IV.
Smluvní pokuty
1. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Licence je Poskytovatel povinen zaplatit Nabyvateli za
každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Licence, s jejímž poskytnutím je
v prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění. Tím není dotčeno právo na
náhradu škody.
2. V případě prodlení Nabyvatele se zaplacením řádně vystaveného daňového dokladu, zavazuje se
Nabyvatel zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.
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VI.
Komunikace
1.
Smluvní strany budou komunikovat v podstatných věcech realizace této smlouvy prostřednictvím
doručování písemností na své poštovní adresy či prostřednictvím e-mailové komunikace. Poštovní i emailová korespondence se, není-li prokázáno jinak, považuje za doručenou počátkem druhého dne
následujícího po dni odeslání.
2.
Osobou pověřenou ke komunikaci ve věcech realizace této smlouvy je na straně Poskytovatele je
Ing. Michal Hradiš, Ph.D., kontakty: XXXXX či jím pověření další zaměstnanci Poskytovatele.
Osobou pověřenou ke komunikaci ve věcech realizace této smlouvy je na straně Nabyvatele je
Ing. Milan Behro, ředitel kontakty: XXXXXXXX či jím pověření další zaměstnanci Nabyvatele.
3.

VII.
Odstoupení od smlouvy
1.
Kterákoli ze Smluvních stran má právo odstoupit od této Smlouvy v případě jejího
podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
(a)
na straně Poskytovatele prodlení Poskytovatele s poskytnutím Licence po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dní trvající i přes upozornění Nabyvatele,
(b)

prodlení Nabyvatele s úhradou odměny či její části po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.

2. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také v případě, že vůči majetku Nabyvatele probíhá
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
3. Nabyvatel má právo odstoupit od Smlouvy také v případě neodstranění vad podle čl. II. odst. 7.
4. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemným způsobem a doručeno druhé Smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody vzniklé
porušením této smlouvy.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv. Strany se v souladu s § 5 odst. 6 uvedeného zákona dohodly na vyloučení
informace o ceně licence ze zveřejnění z důvodu ochrany obchodního tajemství Poskytovatele
(cenotvorba).
2.
Tato Smlouva představuje úplné ujednání Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje
veškeré předchozí dohody, jednání, prohlášení a přísliby učiněné v písemné nebo ústní formě mezi
Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy.
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3.
Tato Smlouva může být měněna, doplněna nebo zrušena pouze souhlasným projevem vůle obou
Smluvních stran, a to vzestupně číslovanými písemnými dodatky.
4.
Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
Smluvních obdrží po dvou vyhotoveních.
5.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace Produktu

Smluvní strany po pečlivém přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
V Brně dne 30.8.2018.

V Brně dne: 30.8.2018

…………………………………….

….………………………………………..

prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, děkan

Ing. Milan Behro, ředitel společnosti
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Příloha č. 1
Specifikace produktu:
XXXXXXXXXXXX
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