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LICENČNÍ SMLOUVA
Uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Niže uvedené dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o
technické podpoře tohoto znění (dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:

Kontaktní adresa:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Zapsán v obchodním rejstříku:

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále ,,KŘP-U")
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179,

401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537

Internet Info, s.r.o
Milady Horákové 116/109, 160 41 Praha 6
SW.CZ ,Moskevská 638/8 ,460 01 Liberec
25648071
CZ25648071

vedené MS v Praze, oddíl C, vložka 57899

(dále jen ,,poskytovateľ')

,,DODÁVKA SOFTWARE VMWARE WORKSTATION, PINNACLE STUDIO A TOTAL
COMMANDER"
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Článek Il. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele:

a) poskytnout objednateli řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených
v této smlouvě software Pinnacle Studio 22 Ultimate ML (dále jen ,,software
Pinnacle"), jež se zavazuje objednateli dodat včetně datového nosiče v originálním
balení výrobce, na němž je software Pinnacle uložen a současně s tím poskytnout
objednateli nevýhradní, časově neomezenou licenci k užívání software Pinnacle
(dále jen ,,licence Pinnacle"),

b) poskytnout objednateli řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených
v této smlouvě software VMware Workstation 14 PRO pro Linux a Windows
(dále jen ,,software Mware Workstation") a současně s tím poskytnout objednateli
nevýhradní, časově neomezenou licenci k užívání software Mware Workstation
(dále jen ,,licence Mware Workstation"),

C) poskytnout objednateli řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených
v této smlouvě software Total Commander ver. 9.x - baliček 5 licenci (dále jen
,,software Total Commander") a současně s tím poskytnout objednateli nevýhradní,
časově neomezenou licenci k užÍvání software Total Commander (dále jen ,,licence
Total Commander").

dále společně též jako ,,licence".
Podrobná specifikace licencí uvedených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy
včetně jejich počtu a ceny jednotlivých kusů licencí je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy
- Technická specifikace a položkový rozpočet.

2. Objednatel se zavazuje za poskytnuté licence dle odst. 1 tohoto článku smlouvy zaplatit
poskytovateli sjednanou cenu služeb dle ČI. III. odst. 4 této smlouvy.

3. Objednatel a poskytovatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem pořídit
prodloužení licence a technické podpory licence s|oužící k nerušenému a efektivnímu
plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k ochraně
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek III. Cena licenci a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dodání a poskytnutí licence uvedené v ČI. ||. odst. 1
písm. a) této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH: 32 220 Kč
DPH 21%: 6 766 Kč
Cena s DPH: 38 986 KČ

2. Smluvní strany se dohodly na ceně za dodání a poskytnutí licence uvedené v ČI. ||. odst. 1
písm. b) této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH: 22 880 KČ
DPH 21%: 4 805 Kč
Cena s DPH: 27 685 KČ

3. Smluvní strany se dohodly na ceně za dodání a poskytnuti licence uvedené v ČI. ||. odst. 1
písm. C) této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH: 3 049 KČ
DPH 21%: 640 Kč
Cena s DPH: 3 689 KČ

4. Celková cena za dodáni a poskytnutí všech licenci dle ČI. ll. odst. 1 této smlouvy (odměna
za poskytnutí licencí) činí:
Cena bez DPH: 58 149 KČ
DPH 21%: 12 211 Kč
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Cena s DPH: 70 360 KČ

5. Cena licenci zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím licencí (dopravu do místa
plněni, balné a jiné poplatky) a je sjednána jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH.

6. Celková cena licencí bude uhrazena jednorázovou platbou dle faktury vystavené
poskytovatelem na základě skutečně poskytnutého plnění.

7. Faktura vystavená poskytovatelem musí obsahovat číslo jednací této smlouvy,
jednoznačnou identifikaci smluvních stran, zvlášť' vyčís|eni ceny předmětu plnění bez DPH,
zvlášť' DPH a celkovou cenu předmětu plnění včetně DPH a mít náležitosti dle § 29 odst.
1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu a doručit ji objednateli na adresu uvedenou v odst.
9 tohoto článku smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plněni (poskytnutí licencí). V případě prodlení poskytovatele s vystavením
faktury či s jejím odesláním je poskytovatel v prodlení věřitele ve smyslu § 1975
občanského zákoníku. Právo na vystavení faktury se promlčuje uplynutím jednoho roku.

9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na doručovací adresu: Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, Poštovni schránka 179 - OIKT, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
V případě doručení faktury v období od 21. prosince 2018 do 28. února 2019 činí lhůta
splatnosti faktury 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

10. Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu
plnění nebo jeho části.

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny předmětu
plněni. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

12. Na fakturovanou částku je objednatel v souladu s ustanovením § 1982 občanského
zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky za
poskytovatelem. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky je poskytovatel oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh
vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.

14. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti pouze zákonné úroky z prodlení ve výši dle nařízeni vlády č. 351/2013 Sb.
počítané z neuhrazené části fakturované ceny včetně DPH.

Článek lV. Způsob plnění a licenční ujednáni

1. Poskytovatel se zavazuje licenci Pinnacle objednateli dodat na datovém nosiči
v originálním balení výrobce (box) do fyzického místa plněni. Poskytovatel se zavazuje
informovat kontaktní osobu objednatele o termínu dodání licence Pinnacle nejméně 3
pracovní dny předem.

2. Poskytovatel se zavazuje licenci Mware Workstation objednateli dodat formou odkazu na
internetové stránky pro download softwaru Mware Workstation spolu s aktivačním kódem
pro instalaci a aktivaci licence pro užívání software Mware Workstation, a to do
elektronického místa plnění.
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3. Poskytovatel se zavazuje licenci Total Commander objednateli dodat formou odkazu na
internetové stránky pro download softwaru Total Commander spolu s aktivačním kódem
pro instalaci a aktivaci licence pro užívání software Total Commander, a to do
elektronického místa plnění.

4. Fyzickým místem plnění je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, OIKT, Petrovická
174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice. Elektronickým místem plnění je e-mailová adresa
kontaktní osoby kupujícího , e-mailová adresa:

5. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli plnění způsobem dle odst. 1 až 3
tohoto článku smlouvy nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami.

6. Při přejímce ve fyzickém místě plnění provede objednatel (osoba zodpovědná za převzetí
licence) kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží a následnou kontrolu vyzkoušením
bezproblémovosti softwaru.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí licence Pinnacle na datovém nosiči
v originálním balení výrobce (box) pro případ, že bude balení nebo datový nosič samotný
zjevně poškozen (vady zjevné), či nebude dodána v souladu s touto smlouvou (např.
nebude dodáno v originálním balení), přičemž v takovém případě osoba zodpovědná za
převzetí licence Pinnacle důvody odmítnutí převzetí uvede na dodací list. Náhradní licence
Pinnacle na datovém nosiči v originálním balení výrobce (box) bude dodána bez
zbytečného odkladu postupem dle tohoto článku smlouvy. Termín stanovený v odst. 5.
tohoto článku smlouvy tímto není nijak dotčen.

8. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění řádně a včas, je poskytovatel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny licence včetně DPH,
s jejímž poskytnutím je poskytovatel v prodlení, a to za každý, byt' započatý den prodlení.
Maximální možná výše smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy odpovídá sjednané výši
ceny licence, s jejímž poskytnutím je poskytovatel v prodlení.

9. Licence dle ČI. ||. odst. 1 písm. a) až C) této smlouvy se poskytují jako licence nevýhradní,
bez jakéhokoliv časového omezení, tj. trvalá, platná na dobu neurčitou bez možnosti jejího
odejmutí či omezení bez souhlasu objednatele.

10. Objednatel nabývá oprávněni užívat software (licence) dnem jeho doručeni do
fyzického/elektronického místa plnění.

11. Objednatel je oprávněn software užívat v rozsahu potřebném k plnění účelu, pro který je
pořizován.

Článek V. Odpovědnost za vady

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ustanovení § 1916
a násl. občanského zákoníku.

2. Poskytovatel prohlašuje, že předmětný software nemá právní vady ve smyslu § 1920
občanského zákoníku, a že je oprávněn poskytnout objednateli licenci k jeho užíváni.

3. Vadným plněním je zejména, nikoliv však výlučně:
a) nedodání jakékoliv licence v termínu dle ČI. lV. odst. 5 této smlouvy,
b) dodání nesprávného software,
C) nefunkčnost odkazu pro stažení software,
d) nefunkčnost aktivačního kódu k poskytnutým licencím,
e) nefunkčnost či omezená funkčnost software,
f) nižší či vyšší počet požadovaných licenci.

4. zjištění případných kvalitativních a kvantitativních nedostatků je pověřený pracovník
objednatele povinen bez zbytečných odkladů sdělit písemně poskytovateli.
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5. Poskytovatel je povinen napravit zjištěné vady nejpozději do 7 dnů od oznámení
reklamace.

6. V případě nesplnění termínu pro odstraněni vad plněni dle odst. 5 tohoto článku smlouvy
na základě reklamace dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny služeb včetně DPH za každý byt'
i započatý den prodlení s vyřízením reklamace. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy
nesmí překročit 100 % celkové ceny za dodání a poskytnutí všech licenci dle ČI. Ill. odst.
4 této smlouvy včetně DPH.

7. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace včetně nákladů na odstraněni
reklamovaných vad nese poskytovatel.

Článek VI. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní pokuta je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění u povinné strany.
Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti. Úročení
zákonných úroků z prodlení je zakázané.

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody v plné
výši vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě nárok na zaplacení smluvní
pokuty vznikl, ani povinnost poskytovatele řádně poskytovat služby.

3. Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem služeb, které zakládá právo
objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení poskytovatele s dodáním licencí o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b) opakované (alespoň 2 krát) prodlení poskytovatele s odstraněním vad plnění o vÍce

než 10 kalendářních dnů.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku poskytovatele probíhá inso|venčni řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,
b) insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízeni,

C) poskytovatel vstoupí do likvidace,
d) poskytovatel pozbyl způsobilost k poskytování služeb dle této smlouvy.

O těchto skutečnostech je poskytovatel povinen objednatele neprodleně informovat.
5. Poskytovatel služeb je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel

v prodlení s úhradou ceny služeb o vÍce než 15 kalendářních dnů.
6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty,
povinnosti mlčenlivosti.

7. Dojde-li ke zmařeni účelu této smlouvy, zejména pro odstoupení od smlouvy z důvodu
stojícího na straně poskytovatele, uhradí tento objednateli smluvní pokutu ve výši 15 %
ceny licencí dle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy včetně DPH.

Článek VII. Povinnost mlčenlivosti

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná
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a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Poskytovatel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou podílet na plnění dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění dle této

smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Za každé porušeni jakékoliv povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy je

poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ceny licencí dle ČI.
Ill. odst. 4 této smlouvy včetně DPH, Stejnou výši smluvní pokuty je poskytovatel povinen
zaplatit objednateli v případě porušení povinnosti dle ČI. Vlll. odst. 2 této smlouvy.

Článek VIII. Ostatní ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi písemně
pověřených pracovníků.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
případné změny údajů v záhlaví smlouvy.

3. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této
smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné.

4. Kontaktní osoby či pověření pracovníci, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

5. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele písemně na existujicí či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud poskytovatel i při
vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

6. Poskytovatel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti
němu není vedeno insolvenční řízeni, není v úpadku, ani nebyl insolvenční návrh
poskytovatele zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení. jestliže se toto prohlášeni poskytovatele se ukáže být nepravdivým,
je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny
licencí dle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty je
poskytovatel povinen zaplatit objednateli v případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5
tohoto článku smlouvy.

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu.
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420
an. občanského zákoníku.

8. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny poskytovaných služeb.

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 18,10.2018, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
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10. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

11. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku ČR může být tato smlouva měněna či
doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou
oprávněni k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či
zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy (příloha č. 1 - Technická specifikace a
položkový rozpočet).

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy, nikoliv rozhodcem.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a
1 poskytovatel.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. l: Technická specifikace a položkový rozpočet

V Liberci dne V Ústí nad Labem dne 19.10.2018
29. 10. 2018
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Příloha č, 1 - Technická specifikace a položkový rozpočet

. V Cena l ks bez Cena celkem Celková cenaDruh SW Typ licence Počet DPH bez DPH s DPH

Pinnacle Studio 22 Ultimate ML Fyzická licence (Box) 38 986,00 KČ

VMware Workstation 14 PRO pro
e|ektron|cky (ESO) 27 685,00 Kc

Linux a Windows

Total Com ma nder ver. 9.x .
elektronicky (ESO) 3 689,00 Kc

- balicek 5 hcenci

Cena celkem bez DPH 58 149,00 KČ

Cena celkem včetně DPH 70 360,00 KČ
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