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Smlouva o dodání licence k uŽitĺ softwarového produktu a sluŽeb online Services
č. 58/20í8

l. Smluvní strany
ARCDATA PRAHA, s. r. o.
se sídlem: Hybernská 2411009,110 00 Praha 1jednající: lng. Petrem Seidlem, CSc., jednatelem
lC: 14889749
DIC: C214889749
bankovníspojení: Československá obchodní banka
účet č.: 0000666013/0300
zápis do obch' rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vloŽka 668

jako dodavatel licence ze strany jedné (dále jen ''společnost ARcDATA")

Reglonální organizátor praŽské integrované dopravy
se sídlem: Rytířská 406110, 110 00 Praha 1

jednající: lng. et lng' Petr Tomčík, ředitel organizace
lC: 60437359
DlČ: cz6o437359
e-mail: ropid@ropid.cz
bankovníspojení: PPF banka a.s.
účet č.: 2000930004/6000
zapsaná v Registru ekonomických subjektů cSÚ

jako uŽivatel ze strany druhé (dále jen ''UŽivatel'')

uzavírĄí níŽe psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení s 1746 odst' 2 zákona ć,' 8912012
Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dodánĺ licence k uŽitĺ softwarového produktu a sluŽeb online Services.

ll. Deflnice
NíŽe uvedené pojmy budou při rnýkladu této smlouvy interpretovány následovně

1.1 Pojem "Spo/ečnost Esri" znamená společnost Enviromental Systems Research lnstitute,
lnc' (Esri), sídlem Redlands, Kalifornie, USA, která je poskytovatelem licence k Softwaro-
vým produktům Esri.

1'2 Pojem "Licenčnĺ smloltva" znamená příslušnou licenční smlouvu, která je jako součást
této smlouvy začleněna do této smlouvy prostřednictvím odkazu v této smlouě a která:
a je dostupn á na internetové adrese htto://www.esri.com/leoal/licensino-translatĺons

a zahrnuje (i) Rámcovou smlouvu (E2o4) a (ii) Specifické podmínky uŽívání pro-
duktu (E300); s tím, Že během procesu instalace Softwarového produktu Esri do
informačního systému UŽivatele či zpřístupnění SluŽeb online Services je třeba
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Licenční smlouvu akceptovat UŽivatelem prostřednictvím elektronického
učiněného UŽivatelem; a/nebo

Je uzavrena mezt spo lečnostíEsri společnostíARCDA TA a UŽivatele m V listin
podobě a to form ou písem ne Licencn sm louvy s rg nova ne menova nym
s tím ze takto uzavřená Lĺcencn sm louva má před nost před případně e ektron icky
uzavřenou Licenční smlouvu podle předchozí odrážky tohoto pododstavce.

í.3 Pojem ,,Softwarový produkt" znamená standardníaplikačnísoftwarové programy vyvinuté
a licencované Spoleěností Esri (včetně Souvĺsejících materiálů) a způsobilé pro jejich dis-
tribuci společností ARcDATA.

1.4 Pojem ,,Služby online Sery/ces" znamená jakýkolĺ internetouý geoprostorouý systém,
včetně aplikacía souvisejících rozhraní APl, dle definice uvedené v Licenčnísmlouvě.

1.5 Pojem ,,Produkť' znamená Softwarový produkt a SluŽby online Services.
1 .6 Pojem ,,Související materiály" znamená veškeré informace v písemné, grafické nebo digi-

tální formě vztahující se k uŽívání nebo provozu Produktů včetně, nikolĺ však pouze, li-
cenčních smluv, poznámek k jednotlivým verzím, uŽivatelské dokumentace, příruček, in-
stalačních pokynů, školícídokumentace, technických informacía instruktáží, dat, souborů
dat, důvěrných uŽivatelských aktivačních nebo registračních kódů, klíčových softwaro-
vých kódů nebo hardwarových klíčů dodávaných Společností Esri a/nebo společností
ARCDATA.

1.7 Pojem "Systémová podpora" nebo ,,Maintenance'' a/nebo ,,Údržba" znamená sluŽby po-
skytované společností ARCDATA UŽivateli při użívání Produktů.

'1.8 Pojem ,,Technické podmĺnký' znamená dokument,,Technické podmínky poskytování slu-
Žeb Systémové podpory (maintenance) při uŽití softwarouých produktů a SluŽeb online
Services" specifikující rozsah, technické a věcné parametry poskytování sluŽeb Systé-
mové podpory.

llI. Prohlášení spoleěnosti ARCDATA
Společnost ARCDATA prohlašuje, Že nazákladě smlouvy uzavřené se Společností Esrije uýhrad-
nĺm autorizovaným distributorem Produktů a Souvisejících materiálů pro Území Ceské republiky a
z tohoto titulu je oprávněna předvádět, propagovat, uvádět na trh, distribuovat, instalovat, poskyto-
vat podporu a návody pro uŽití Produktů a Souvisejících materiálů koncouými uŽivateli.

lV. Předmět smlouvy

1' Předmětem této smlouvy je Úprava podmínek pro dodánílicence k uŽitíProduktů, včetně Sou-
visejících materiálů, jejĺchŽ specifikace je obsaŽena v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této
smlouvy.

2. UŽívání Produktů UŽivatelem podléhá licenčním podmínkám obsaŽeným v Licenční smlouvě'
UŽivatel se i touto smlouvou zavazuje při uŽití Produktů řídit obsahem a podmínkami Licenční
smlouvy uzavřené se Společností Esri někteým ze způsobů uvedených v čl. l. odst. '1 po-
dodst. 1.2 smlouvy. Text standardní licenční smlouvy Společnosti Esri je dostupný na interne-
tové stránce Společnosti Esri http://www.esri.com/leoal/licensino-translations. Tento text má
pouze informativní charakter, nemá jakoukoli právní relevanci, pokud jde o uŽití Produktů a
v Žádném případě nemůŽe být povaŽován (i) za Licenční smlouvu a/nebo (ii) nahradit uzavře-
nou Licenčnísmlouvu.

3. Je-li součástí plnění společnosti ARCDATA poskytovaného na základě této smlouvy téŽ po-
skýnutí sluŽeb Systémové podpory pro první období uŽívání Produktů tj. období v délce 12
měsíců, je cena sluŽeb Systémové podpory zahrnuta v ceně za dodání licence. Rozsah po-
skytovaných sluŽeb Systémové podpory je v takovém případě specifikován dokumentem
Technické podmínky, kteý v takovém případě jako příloha ć,' 2 tvoří nedílnou součást této
smlouvy. Určení, zda součástí plnění společnosti ARCDATA je ve smyslu tohoto odstavce
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smlouvy téŽ poskýování sluŽeb Systémové podpory, je obsaŽeno v příloze č. 1 této smlouvy

Y. Závazky společnosti ARCDATA
1. Ke splnění předmětu této smlouvy se společnost ARCDATAzavazuje dodat UŽivateli licence

k uŽití Produktů řádně a včas tj' v rozsahu a za podmínek touto smlouvou stanovených a plně
způsobilé standardního uŽívání v rozsahu stanoveném Souvisejícími materiály.

2. Společnost ARCDATA se dále zavazuje, Že UŽivateli na jeho Žádost:
2.1 provede instalaci Softwarouých produktů na hardwarové zařízení UŽivatele, odpovídá-li

tento r4ýkonovým limĺtům nezbytným pro odpovídajícífunkčnost Softwarorných produktů;
2.2 provede implementaci Produktů do informačního systému provozovaného UŽivatelem,

odpovídá-|i tento uýkonovým limitům nezbytným pro odpovídaj ící funkčnost Produktů;
2'3 provede školení určených zaměstnanců UŽivatele v uŽití Produktů;
2.4 zĄistí pozárućní údrŽbu Produktů.

3. PoŽádáĄi UŽivatel společnost ARCDATA o poskytnutí kteréhokoli z plnění specifikovaných
v předchozím odstavci, budou konkrétnípodmínky, za kteých bude plnění uskutečněno, před-
mětem samostatného smluvního ujednání stran při respektování aktuálně platného ceníku
zboŽí a sluŽeb společnosti ARCDATA.

Vl. Genová ujednánĺ

1. Ceny za licence k uŽitíjednotlĺvých Produktů jsou uvedeny u kaŽdého jednotlivého Produktu v
příloze č' 1 této smlouvy. Ceny za dodání licence jsou v příloze č' 1 smlouvy uvedeny bez
daně z přidané hodnoty s tím, Že tato bude společnostíARODATA účtována nad rámec sta-
novených cen V souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2' Cena za licence k uŽití ProduktŮ je splatná na základě její fakturace společností ARCDATA a
pro splatnost faktury sjednávají strany lhůtu 14 dní od jejího doručení UŽivateli.

3. Fakturu je společnost ARCDATA oprávněna vystavit ihned po dodání Produktů'

4' Společnost ARODATA je povinna vystavit daňový doklad se všemi náleŽitostmi podle ustano-
vení $ 29 zákona ć,. 235ĺ2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů pozdějších, do
15 dnů ode dne zaplacení nebo dodání Produktů UŽivateli.

5. Zaplacením se rozumí připsánífakturované částky na účet společnosti ARODATA.

6. Pro případ prodlení UŽivatele s úhradou Ceny za dodánílicence k uŽĺtí Produktů v částce nebo
čase sjednávají strany úrok z prodlení ve výšĺ 0,05 % z dlužné částky za kaŽdý započatý den
prodlenĺ.

Vll. Dodání Produktů

Dodáním se pro účely uýkladu této smlouvy, kromě případného faktického dodání instalačních
médiíobsahujících Softwarové produkty, rozumí zejména téŽzaslání autorizačních kódů UŽi-
vateli pro zpřístupnění a instalaci Softwarouých produktů UŽivatelem přímo z internetouých
stránek Společnosti Esri, nebo zaslání informace o zpřístupněníautorizačních kódů Uživateli
pro instalaci Softwaroých produktů UŽivatelem přímo z internetouých stránek Společnosti Esri
a/nebo zpřístupněníSluŽeb online Services' Autorizačníkódy a/nebo informacio zpřístupnění
autorizačních kódů zašle společnost ARODATA UŽivateli prostřednictvím elektronické pošty
na e-mailovou adresu uvedenou UŽivatelem při akceptaci nabídky Produktu. lnstalační média
(instalační software) pro staŽení a instalaci Softwarových produktů do informačního systému
UŽivatele jsou k dispozici ke staŽení na internetorných stránkách Společnosti Esri'
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2. Místem dodání Produktů se sjednává místo sídla UŽivatele. Dodáním Produktů dle předcho-

zího odstavce resp. jejich staźením zinternetoých stránek Společnosti Esri vzniká Użivateli

v souladu s tcmitó óbchodními podmínkami a v souladu s podmínkami Licenční smlouvy

právo k jejich uŽití. Ustanovení tohoto odstavce platí, nebude-li stranami ad hoc dohodnuto

jinak.

3. Společnost AR6DAT A se zavazuje dodat UŽivateli Produkty nejdéle ve lhůtě do 14 dnů ode

dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Vlll. Záruka

Zárukana Produkty je dána SpolečnostíEsri, a to v rozsahu a dle podmínek uvedených v Licenční

smlouvě.

lX. Licence, práva duševnĺho vlastnictvĺ

Rozsah licence, jakoŽ i licenčnĺ podmínky pro uŽití ProduktŮ UŽivatelem jsou upraveny Licenční

smlouvou. Autorská práva, jakoŽ i ostamíliná práva duševního vlastnictví, vztahujícíse k Produk-

tům, včetně Souvisejících'ńateriálů, nadále pŕĺslusĺ Společnosti Esri a nejsou dodáním licence k

uŽitíProduktů touto śmlouvou dotčena. Dodáním licence k uŽití Produktů na základě této smlouvy

vzniká UŽivateli právo k uŽití Produktů v rozsahu a za podmínek stanovených Lĺcenčnísmlouvou.

X. odpovědnost za škodu

Strany smlouvy si vzájemně odpovídají za škodu vzniklou porušením povinnosti stanovené

touto 
-smlouvoú 

ainebo obecně závazným právním předpisem.

Dohodou stran se celková rnýše náhrady škody omezuje částkou odpovídající výši ceny za-

pucene za dodání licence ŕ uŽití Prodúktu, ohledně něhoż došlo ke škodné události. Dále

štrány ýslovně sjednávají, Že společnost ARCDATA nenese odpovědnost za ztrátu nebo

posrózenĺ dat UŽivatele, případná rekonstrukce ztracených nebo znehodnocených dat jde

na vrub UŽivatele.

V případě, Že rnýše ceny zaplacené UŽivatelem za dodání licence k uŽití Produktu, ohledně

něhoi došlo ke-škodnďudálosti, přesáhne částku 1.oo0'000,- Kč (slovy jeden milion korun

českých), celková výše náhrady škody a povinnost stran k náhradě škody se dohodou stran

omeźuje maximální částkou ve rnýši 1:ooo.ooo,- Kč (slovy jeden milion korun českých).

Z důvodu právníjistoty společnost ARCDATA výslovně prohlašuje a upozorňuje UŽivatele,

Že ustanovením iohotó eianru obchodních podmínek není dotčena odpovědnost za škodu

dle podmínek Licenční smlouvy.

1

2

3

4.

Xl. Povinnost mlčenlivosti

1 Strany smluvní ujednávají, Že veškeré informace poskýnuté sijimi navzájem při realizaci před_

mětu iéto smlouvy povaźujíza důvěrné a tvořící předmět jejich obchodního tajemství, a proto

se zavazují, Že nôbudou źveřejňovat jakoukoli z takto získaných informací bez předchozího

písemnéhó souhlasu druhé smluvní sirany' Závaze.k zachování mlčenlivosti se v plném roz-

sahu vztahuje i na zaměstnance smluvních stran, jakoŽ i na spolupracujícíosoby třetích stran.

Povinnost záchování mlčenlivosti platí po celou dobu realizace předmětu této smlouvy a dále

po oóou dvou let následujících po dni poskytnutí posledního věcného plněníze strany společ-

nosti ARCDATA ve pro.pě.n UŽivatele. Bez ohledu na uýše uvedené ustanovení nebudou

mlčenlivosti podléhat informace, které:

1.1 se stanou veřejně známými a přístupnými, a to nikoli v důsledku činu nebo zanedbání
jejich příjemce;

4
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l.

P*
'P3

2.

1.2 příjemce informací tyto oprávněně znal před jejich poskytnutím druhou smluvní stranou a
nevztahovalo se na ně omezení poskytování;

'l.3 byly vytvořeny samostatně jejich příjemcem nebo třetí stranou, o čemŽ svědčí záznamy
strany, která je vytvořila;

1'4 příjemcĺ oprávněně poskýne třetí strana, která tyto informace nezískala přímo ani ne-
přímo od poskytovatele důvěrné informace;

1'5 byly poskytnuty na základě (i) povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy, (ĺi)
na základě vykonatelného soudního rozhodnutí, (iiĺ) vykonatelného rozhodnutĺ'orlaňĺ
státní správy (iv), nebo které nemohou podléhat utajenídle obecně závazných prářních
předpĺsů.

Ze shora uvedeného ujednání sjednávajístrany výjimku, kdy společnost ARCDATA je opráv-
něna o dodání licence k uŽití Produktů UŽivateli referovat ve suých obchodních a prezentač-
ních materiálech, a to zejména uvedením obchodního jména Użivatele, specifikacidodaných
Produktů a počtem dodaných licencí.

Xll. Trvání smlouvy
Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv reŽimem dle zákona č,.34Oĺ2o15
Sb., o regĺstru smluv a nabývá platnostĺ okamŽikem jejího podpisu poslední smluvnístranou;
účinnosti dnem jejího uveřejnění postupem dle zákona č).34)t2o15 Sb., o registru smluv' Do-
hodou stran se sjednává, Že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede UŽivatel. Pokud
UŽivatel uveřejněnítéto smlouvy neprovede bezzbytećného odkladu po datu nabytí platnosti
smlouvy, provede uveřejnění společnost ARODATA. Strany v této souvislosti próhlašují, Že
jsou si vědomy toho, Že pokud tuto smlouvu neuveřejnív registru smluv nejdéle v době ło tří
měsíců od data její platnosti, zanikne marným uplynutím uvedené doby platnost této smlouvy,
a to s účinky ex tunc.

Strany smluvní sjednávají moŽnost odstoupení od této smlouvy:
2.1 společnostíARCDATA pro případ, Že:

2.1.1 Użivatelje v prodlení s Úhradou fĺnančních částek dle čl. Vl. této smlouvy po dobu
delší neŽ 30 dnů; a/nebo

2.1.2 Uživatel porušuje podmínky Licenčnísmlouvy a není zjednána náprava ani ve lhůtě
do 30 dnů ode dne, kdy je na porušování Licenční smlouvy písemně upozorněn;

2.2 UŽivatelem pro případ, Že společnost ARCDATA je v prodlení s dodáním licence k uŽití
Produktů dle čl' Vll' této smlouvy po dobu delšÍ 30 dnů.

Úein]<y odstoupení nastávají okamŽikem doručení písemného rozhodnutí o odstoupení
opačné straně smluvní' Pro případ odstoupení se strany zavazují vypořádat vzájemná piava
a povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne odstoupení. odstoupením od smlouvyspolećností
ARCDATA zaniká právo UŽivatele na uŽití Produktů. Ve lhůtě 15 dnů ode dne ódsioupení ;e
UŽjvatel povinen přestat pouŽívat Produkty, odinstalovat, odstranĺt a zničit Softwarové prô-
dukty včetně veškeých kompletních a částečných kopií, modifikací, upravených či jinak po-
změněných či sloučených verzí. Splněnípovinnosti dle předchozívěty je UŽĺvatel povinen spo-
lečnosti ARCDATA písemně oznámit a na jeho vyzvu fakticky prokázat.

Pro případ, Že společnost ARCDATA odstoupila od této smlouvy z důvodu uvedeného v odst.
2 bod 2'1 .2 tohoÍo článku smlouvy, není dotčen nárok společnosti ARCDATA na úhradu ceny
za dodání licence k uŽití Produktů v plné rnýši stanovené čl. Vl' této smlouvy.

Xlll. Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nemohou být UŽivatelem převedena na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu společnostiARCDATA. Tĺm nenídotčeno právo

I

2

3.

4.

1
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spoleěnosti ARCDATA na postoupení splatných pohledávek za UŽivatelem.

2. K řešení případných sporů ztéto smlouvy si strany ve smyslu ustanovení $ 89a občanského
soudního řádu sjednávají pro všechny spory místní příslušnost obvodního soudu pro Prahu 1 '

3. Tato smlouva představuje jedĺnou a úplnou dohodu mezi stranami týkající se předmětu
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí dohody, návrhy, nabídky, dohody o porozumění a
jakákolijiná ujednání mezi stranami týkající se téhoŽ předmětu. Jakékoli změny této smlouvy
jsou možné jen po předchozí dohodě stran smluvních toliko písemně, a to formou dodatků této
smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. obsah závazku zaloŻe-
ného touto smlouvou nebude utvářen zvyklostmi. Yýznam pro něj nemá ani zavedená praxe
stran.

4' Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech signovaných smluvními stranami, znichŽ
každé ze smluvních stran náleží po jednom.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je:

5.1 Příloha č. 1 Specifikace produktů
5.2 Příloha č. 2 Technické podmínky poskýovánísluŽeb Systémové podpory (maintenance)

při uŽitíSoftwaroých produktů a SluŽeb online Services

6' K této smlouvě můŽe b\lt'téŽjako příloha připojen text standardní licenčnísmlouvy Společnostĺ
Esri. Předmětný text je pouze informativní, nemá jakoukoli právní relevanci, pokud jde o uŽití
Softwarouých produktů a v Žádném případě nemůŽe být povaŽován za uzavřenou Licenční
smlouvu.

7. Strany prohlašují, Že tato smlouva byla uzavřena váŽně na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na dükaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují strany na smlouvu své podpisy.

Y Praze one í|. :.11:.2018 7:ł.ĺ'ę'''.... ane {-./!: zo18
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V

Regionální organizátor PraŽské integrované
dopravy

Podpis:... r .

Jméno: lng. pet/lsíol
Funkce:jednatel

Podpis:
Jméno:
Funkce:

""""'-1"-'-'-
lng. et lng. Petr Tomčík
ředitel
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PřÍloha č. í
Smlouvy o dodání licence k uŽití softwarového produktu a sluŽeb online Services

č.58/20í8

Specifikace Produktů a výše licenčních poplatků

Společnost Environmental Systems Research lnstitute, lnc., 380 New York Street, Redlands, CA
9237 3-8100 USA; Softwarové produkty:

Celkem v
Kč bez DPH

315 000, -

1 50 000, -

Počet
ks

1

1

Cenaza
ksvKč

315 000, -

150 000, -

Popĺs

ArcGlS Desktop Advanced Concurrent
Use Upgrade from ArcGlS Desktop
Basic Concurrent Use

ArcG lS Enterprise Workgroup
Standard Up to Two Cores License

Typ

produktu

88928

160452

465 000, -
97 650, -

562 650, -

Celkem za produkty bez DPH

DPH

Celkem za produkty s DPH

V ceně nových lĺcencí je zahrnuta 12měsíční maintenance

Upgradg licencí lze provést pouze u licencí s platnou maintenance. Doba platnosti maintenance při přechodu
na vyŠŠíverzĺ odpovídá platnosti maintenance výchozĺho produktu.

lnstalací software Esri se uŽivatel zavazuje řídit licenčními podmínkami, které jsou ke staŽení na
http://Www'esri.com/leqal/ĺicensinołranslations.

SM_licence _170620 7
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Smlouvy o dodání licence k užití softwarového produktu a služeb online Services

č.58/20ĺ8

Technické podmínky 
'TľľlTilä.:ť,ť:T?Ji"B'3ľfr# 

g1ľ::ance) při užití Sofünĺaro-
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4.

Technické podmínky poskytování stuŽeb Systémové podpory (maintenance)
při užití Softwarových pľoduktů a SluŽeb online Services

Úvodní ustanovení
Týo Technĺcké podmínky konkretizují rozsah, technické a věcné parametry poskytování sluŽeb
PľŤ9ľqre P9qĘ9.y společností ARODATA PRAHA, s.r.o., sídlem Praha ĺ,'riyoeinsx á 24l1oog,lc 14889749_(dále jen ,,společnost ARCDATA") uŽivateti 1oäe ;en ,,Użivatel"j prí uźĺvanĺ Softwaro-
vtých produktů a sluŽeb online Services UŽivatelem (dále jen ,,ÉroóuKy,,).

l. Rozsah Systémové podpory
SluŽby Systémové podpory spoleönost ARCDATA poskytuje na záktadníProduký firem Envi-ronmental Systems Research lnstitute, lnc', (dále jen ,,Ésŕi";, Telvent UsA LLc,'Harris Geo-spatial Solutions, lnc' a společnosti ARCDATA (vý8et úšech'podporovaných probułtů je uve-den na adrese l.
Systémová podpora se poskytuje na základě smlouvy o poskytovánísystémové podpory soft_warouých produktů..Systémová podpora na období íz ńcsĺc't je rovnéŽ soueasű nového ná-kupu.software-(netýtá se programů s omezeným pouŽitím pooíe liceneni śńl;'_"y Esri - pře-
devším ArcGlS for Personat Use, Grantové prógrämy a dalśíprogramy pro omezené pouŽití).
Společnost ARODATA poskýuje Systémov-ou podporu pouze standardním, nemodifikovaným
Softwarorĺým produktům provÁzovaným UŽivátelem ná standardním ńárJ*"i" ii. hardware,kteý odpovídá výkonor,ný.m, funkčním případně jiným stanoveným limitům, jaro ňe-ź'uvtný před-
poklad uŽití Softwarouých produktů.

Systémová podpora zahrnuje:
4'1 dodávku aktualizovaných a updatovaných vezí Softwarorných produktů;
4.2 zpřístupnění aktualizovaných a updatovaných SluŽeb online Services
4.3 posĘ1tování sluŽeb Technické podpory v rozsahu specĺfikovaném v čl. lll. Technických

podmínek;
4.4 poskytování dalších sluŽeb k Produktům Esri v rozsahu stanoveném čl' lt. Technických

podmínek.

V rámci systémové podpory Produktů bude společnost ARCDATA průběŽně a bezodkladněposkýovat UŽivateli programové korekce Produktů, softwarové dokumenta"",-1"bo publiko-
1aýcľ' operaöních procedur, tak jak tyto jsou průběŽně zveřejňovánv p'o póir"Ń uŽivatelů
Softwarouých produktů.

V rámci poskytování Systémové podpory společnost ARCDATA dále UŽivateli umoŽní účastna konferenci uŽivatelů Produktů s místem konání na území V ČR (se ;i"uáu 
"z 

ĺo0%) pro
uŽivatele Softwarouých produktů ArcGlS Desktop, ArcGlS Enterprise, ArcGlS Gls s"'"r,ArcGlS Developer Subscription, ENV] a lDL. Přesný rĺýčet Produktů, na kteý je 

'o}no 
uplatnitsleyu z registračního poplatku, je aktuálně uveden fred konaním konferen'ce na weborných

strán kách konference www. a rcdata. czlkonference.
PoŽaduje-li UŽĺvatel poskytnutí základní P9dpory telefonicky, je nezbýným předpokladem,
Že hardware, na kterém je Softwarov'ý prod'uktinsĺalován, můźe UŽivatelobsluhovat v reálnémčase tak, aby mohl bez prodlevy obratem reagovat na pokyny spolecnosti ARCDATA, přĹ
padně aby mohlspolečnostiARODATA bezproslředně popsaíčńnost Softwarového produktu,
resp. hardware, na kterém je Softwaror,ný produkt instalovän.
Poskytování Systémovg goloorY Produktů rovněŽ zahrnuje poskýování updatovaných, uývo-jově vyšších vezí Produktů. Budou-li updatované u"1-2" p'ädurĺů ousanövat modifikovanou
funkcnost oproti předchozí vezi, potom budou týo společnostíARCDATA distrĺbuovány spolu
s náleŽitou dokumentací'

5

6

7

I

1
TP-maintenance-'ĺ 80329



Ů

9. Společnost ARQDATA v této souvislosti deklaruje obchodní zvyklosti a standardy, kdy upda-
tované veze Produktů zpravidla obsahují všechny funkcní moŽnosti předchozí verze přísluš-
ných Produktů.

10. PosĘ1tování Systémové podpory Produktů nezahrnuje povinnost přizpůsobení Produktů jiné,

neŽ původní konfiguraci.

11. K převzetí, resp. ke staŽení u.ývojor,ných vezí Softwarouých produktů, pokud tyto budou v prů-

běhu poskýování sluŽeb Systémové podpory uvolněny k distribuci koncorĺým uŽivatelům, vy-

zve společnost ARCDATA UŽivatele prostřednictvím e-mailu, ve kterém bude uveden odkaz
pro stáhnutí updatované veze Softwarorných produktů ' lJžíváni updatovaných vezí Produktů
můŽe podléhat norným licenčním podmínkám. Tyto licenční podmínky budou společností
ARSDATA připojeny k emailu, kteým bude UŽivateli zaslán odkaz na staŽení updatované
veze Softwarouých produktů, nebo budou dostupné na internetové stránce specifikované v ta-
kovém emaitu. StaŽením Softwarouých produktů a jejich instalací UŽivatel nové licenění pod-

mínky přijĺmá a zavazu1e se je dodrŽovat. Nemá-li UŽivatel uzavřenou jinou smlouvu, řídí se
uŽivání Produktů Esri licenčními podmínkami, které jsou ke staŽení na http:/lwww.esri'com/le-
qal/licensino{ranslations.

ll. Produkty Esri

1' V rámci poskýování Systémové podpory poskytne společnost ARCDATA UŽivateli tyto další
sluŽby ýkajícíse Produktů Esri:

1.1 účast na konferenci uŽivatelů Produktů Esri s místem konání v USA (se slevou aŽ.100 %).

Přesný rnýčet Produktů Esri, na kteý je moŽno uplatnit slevu z registračního poplatku, je

aktuálně uveden před konáním konference na weborĺých stránkách konference
www. esri. com/events/u ser-conferen ce.

1.2 moŽnost staŽení ceské lokalizace Softwarorných produktů ArcGlS (Desktop, Enterprise,
GlS Server) z internetouých stránek společnostiARCDATA;

1.3 přístup k informacím o rnývoji Produktů Esri a řešených aplikacích prostřednictvím iaso-
pisu ArcRevue;

1'4 zasílání informací o novinkách a zĄímavych akcích souvisejících s uŽívanými Produkty
pomocí elektronické pošty;

1.5 půjčování odborných publikací z knihovny spolecnosti ARODATA (více na
www.arcdata.cz).

2. SluŽby Systémové podpory Softwaror,ných produktů Esri ArcGlS Desktop spoleönost
ARODATA poskýuje v těchto úrovních:
2'1 primarymaintenance_platíprokaŽdou 1.,11.,21',atd.licencipříslušnéhoSoftwarového

produktu;

2.2 secondary maintenance - platí pro kaŽdou 2'-10.,12.-20. atd. licenci příslušného Softwa-
rového produktu.

lll. Služby Technické podpory

1. Souöástí Systémové podpory je téŽ poskytnutí s]uŽeb Technické podpory spoleěností
ARCDATA UŽivateli.

2. Vymezení rozsahu sluŽeb technické podpory pro jednotlivé Produkty je přesně popsáno v do-
kumentu ,,Pravidla posĘfiování sluŽby standardní technické podpory'', kteý je dostupný na

adrese www.arcd ata cz loorloora/oravidla-oodoorv/

TP_maintenance-1 80329 2
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