Licenční smlouva
uzavřená podle § 2358 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
jen "občanský zákoník") a v souladu se zák. Č. 137/2006 Sb., o veřejných
znění (dále jen "ZVZ")

v platném znění (dále
zakázkách, v platném

(dále jen "Smlouva")

Česká republika

- Generální

finanční

ředitelství

zastoupená Ing. Jiřím Fridrichem, ředitelem Odboru aplikačních systémů
se sídlem Lazarská 15/7,117 22 Praha 1
IČO: 7208043
DiČ: CZ7208043
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 11122011/0710
(dále jen "nabyvatel")

a

AddSign

s.r.o.

zastoupená Ing. Jan Čubrda, jednatel
se sídlem Na Pankráci 1062/58, 14000 Praha 4
IČO: 02646382
DiČ: CZ02646382
bankovní spojení: KB, č. účtu: 107-6656210227/0100

(dále jen "poskytovatel")
uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu:

(dále společně jen "smluvní strany")

I.
Předmět Smlouvy
1.

Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout nabyvateli:
dodání softwarových licencí Adobe LC Process Management v počtu 4 CPU,
dodání softwarových licencí Adobe LC PDF Generator v počtu 4 CPU,
dodání technologické
dodání nabyvateli.

2.

podpory

výrobce

k dodaným

softwarovým

licencím

12 měsíců od jejich

Nabyvatel se zavazuje poskytnout poskytovateli za předmět této Smlouvy smluvenou cenu.

3.

Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku
přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a případná další nezbytná
dokumentace. Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.

4.

Poskytovatel poskytuje nabyvateli nevýhradní softwarové licence.
II.
Doba a místo plnění předmětu Smlouvy

1.

Poskytovatel se zavazuje dodat softwarové licence Adobe LC Process Management v počtu 4
CPU a softwarové licence Adobe LC Generator v počtu 4 CPU (dále jen "softwarové licence") do
5 dnů od podpisu této Smlouvy.

2.

Poskytovatel

se zavazuje

poskytnout technologickou

podporu výrobce k dodaným softwarovým

licencím 12 měsíců od jejich dodání.

3.

Místem dodání softwarových

licencí je sídlo nabyvatele uvedené v záhlaví této Smlouvy.

4.

Předání a převzetí předmětu Smlouvy bude potvrzeno Akceptačním/Předávacím
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

protokolem,

III.
Cena předmětu Smlouvy
1.

Cena předmětu Smlouvy činí 3.142.104,-

Kč bez DPH, DPH 21% 659.842,-

Kč, celková cena

s DPH činí 3.801.946,- Kč.
2.

Celková cena uvedená ve Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran a je cenou konečnou
a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s realizací předmětu
Smlouvy.

3.

Cenu předmětu Smlouvy je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu plnění předmětu
Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními
stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován dodatek
ke Smlouvě. Poskytovatel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.

v.
Platební podmínky
1.

Nabyvatel neposkytuje zálohy. Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného
poskytovatelem po dodání softwarových licencí a potvrzení Akceptačního/Předávacího
protokolu.

2.

Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu, obsahujícího náležitosti dle § 29 zák. Č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále údaje ve smyslu
ust. § 435 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku činí 21 dnů ode dne jeho prokazatelného
doručení nabyvateli.

3.

Nabyvatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k
prodlení s jeho úhradou, obsahuje-Ii nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních
předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne prokazatelného doručení
opraveného daňového dokladu nabyvateli.

4.

V případě, že se nabyvateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit
finanční prostředky na realizaci předmětu Smlouvy, má nabyvatel právo jednostranně odstoupit
od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

5.

Místem fakturace je Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 11722 Praha
1.

6.

V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura
nedohodou-li se smluvní strany jinak.

7.

Platba bude výhradě v korunách českých a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této
měně.

doručena

nejpozději

do 15. 12.,

VI.
Povinnosti smluvních stran
1.

Nabyvatel se zavazuje vytvořit pro poskytovatele nezbytné podmínky pro plnění předmětu
Smlouvy, předat mu nezbytné podklady a poskytovat součinnost nezbytnou pro plnění předmětu
Smlouvy.

2.

Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím odpovědných osob a v případě změny
odpovědných osob jsou povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu upozornit. Osobou
pro věcná jednání za nabyvatele je Marek Loukotka, marek.loukotka@fs.mfcr.cz,
osobou
odpovědnou za poskytovatele je: Jan Čubrda, jan.cubrda@addsign.cz.

3.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva a její případné změny a dodatky budou
zveřejněny na profilu a internetových stránkách nabyvatele na dobu neurčitou.

4.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že nabyvatel uveřejní na profilu a internetových
nabyvatele výši skutečně uhrazené ceny plnění předmětu Smlouvy.

5.

Poskytovatel se zavazuje sdělit nabyvateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění uhradil více než
10 % ceny veřejné zakázky, a to nejpozději do 60 dnů od splnění předmětu Smlouvy. Má-Ii
subdodavatel formu akciové společnosti, přílohou seznamu bude i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

stránkách

VII.
Práva k předmětu Smlouvy
1.

Poskytovatel zabezpečí, že předmět Smlouvy bude bez právních vad, zejména nebude zatížen
právy třetích osob, ze kterých by pro nabyvatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky
ve prospěch třetích osob. V opačném případě poskytovatel ponese veškeré důsledky takového
porušení práv třetích osob.

2.

Nabyvatel nabývá práva k užívání softwarových licencí dnem jejich převzetí.

3.

Nabyvatel se stává vlastníkem hmotných částí softwarových licencí dnem jejich převzetí.

VIII.
Záruka za jakost
1.

Poskytovatel poskytuje nabyvateli záruku za jakost předmětu Smlouvy v délce 12 měsíců ode dne
poskytnutí předmětu Smlouvy.

2.

Po dobu záruční doby má poskytovatel povinnost bezplatně odstranit nabyvatelem namítané vady
předmětu Smlouvy. Reklamaci těchto vad uplatní nabyvatel písemně u poskytovatele, který je

povinen bezodkladně zahájit práce na odstranění namítané vady. Poskytovatel se zavazuje
v záruční době namítané vady odstranit do 5 dnů od doručení písemného uplatnění vady
nabyvatelem.
V případě prodlení poskytovatele s odstraněním vady dle předchozího odstavce je poskytovatel
povinen zaplatit nabyvateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny předmětu smlouvy/z ceny
softwarových licencí.
4.

Pokud poskytovatel

vady neodstraní ve lhůtě dle tohoto článku je nabyvatel oprávněn odstranit

vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob požadovat po poskytovateli
úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad.
Poskytovatel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude v souladu s touto
smlouvou a podmínkami
stanovenými
platnými právními předpisy. Poskytovatel
zejména
odpovídá za shodu funkčního chování a vlastností předmětu Smlouvy s dodanou dokumentací

5.

(dále jen "dokumentace").
6.

Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
a)

nevhodnými zásahy pro předmětu Smlouvy provedenými nabyvatelem
nad rámec úprav schválených poskytovatelem či uvedených v dokumentaci,

či třetí stranou

b)

vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu Smlouvy,
s výjimkou případů, kdy poskytovatel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly
uvedeny v dokumentaci,

7.

c)

obsluhou ze strany nabyvatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací,

d)

užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací.

Pokud nabyvatel nemůže předmět Smlouvy pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu
od oznámení vad poskytovateli do jejich úplného odstranění poskytovatelem.

IX,
Sankce, odpovědnost

za škodu

1.

V případě prodlení poskytovatele
s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této Smlouvy
je nabyvatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny
předmětu Smlouvy. Smluvní pokuty lze ukládat opakovaně za každý jednotlivý případ prodlení.

2.

Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu nabyvatelem je poskytovatel oprávněn
požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se bude řídit nařízením vlády
č.351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků
právnických a fyzických osob.

3.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy v částce převyšující zaplacené smluvní pokuty.

4.

Zaplacení

smluvní

pokuty nezbavuje

poskytovatele

povinnosti

splnit závazek

stanovený

touto

Smlouvou.

X.
Důvěrnost informací
1.

Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděly
v průběhu plnění předmětu Smlouvy po dobu 5 let od skončení její platnosti.

2.

Pro případ porušení této povinnosti
případ porušení povinnosti.

se sjednává

XI.

smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč za každý

Ukončení smluvního vztahu
1.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí uplynutím
doby uvedené v čl. 1 odst. 1 této Smlouvy. Uplynutím této doby nejsou dotčena práva
z poskytnutých softwarových licencí na dobru neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnosti
mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku
smluvního vztahu.

2.

Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené v čl. 1 odst. 1
této Smlouvy dohodou smluvních stran.

3.

Smluvní strany jsou oprávněny
kterým je zejména:

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného

Poskytovatel nedodá jakoukoli část předmětu
poskytnuté mu po dohodě s nabyvatelem,

porušení Smlouvy,

Smlouvy dle čl. 1 ani v dodatečné

lhůtě

nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu nabyvatelem delším než 30 dnů.
4.

Odstoupení od Smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně prokazatelným
doručením
písemného odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden i důvod,
který zakládá oprávnění od Smlouvy odstoupit.

XII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva je vyhotovena
nabyvatel.

2.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
stran.

3.

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat výhradně písemnými, číslovanými dodatky.

4.

Stane-Ii se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká
se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany
nahradí do třiceti (30) pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou neplatné,
nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se
stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu
smlouvu novou.

5.

Vztahy, touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy, především pak
občanským zákoníkem.

6.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha Č. 1 - Akceptační protokol

V Praze dne

cr· 1, 201~

ve třech vyhotoveních,

.

v

z nichž jedno obdrží poskytovatel

~IZ(~

a dvě

zástupci obou smluvních

dne

9·1 M~- .

,
Ing. Jiří Fridrich

Ing. Jan Čubrda

ředitel Odboru aplikačních systémů

jednatel

