Licenční smlouva
o výkonu práv
k Lázeňskému informačnímu systému
I.
Smluvní strany
OBJEDNATEL:

Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
25179896
(bude doplněno)
(bude doplněno)
prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:

(bude doplněno)

ve věcech technických: (bude doplněno)
dále jen „Objednatel“
a
ZHOTOVITEL:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

(bude též doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem, účastník řízení nedoplňuje – dále jen „bude doplněno“)
(bude doplněno)
(bude doplněno)
(bude doplněno)
(bude doplněno)
(bude doplněno)
(bude doplněno)

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

(bude doplněno)

ve věcech technických: (bude doplněno)
dále jen „Zhotovitel“.
Preambule
Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na zadání veřejné zakázky s názvem
„Lázeňský informační systém – Léčebně rehabilitační agenda“ (dále též „Zadávací řízení“ a „Veřejná
zakázka“), které bylo konáno v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též
„ZZVZ“). Veškeré případné úpravy závazků z této smlouvy mohou být provedeny pouze pokud takovou
změnu připouští ZZVZ a ostatní dotčené právní předpisy.

II.
Definice pojmů
2.1

Pojmy dle této smlouvy
2.1.1

Pro účely této smlouvy a jejích příloh se při výkladu užitých pojmů vychází z významu,
který těmto pojmům přiřazuje Smlouva o dílo (viz čl. 3.1.4 této smlouvy) a/nebo
Smlouva o technické podpoře (viz čl. 3.1.5 této smlouvy).
III.
Předmět a účel smlouvy

3.1

3.2

Závazek Zhotovitele k poskytnutí licencí a postoupení majetkových práv
3.1.1

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele k poskytnutí potřebných licencí
k řádnému užívání LIS Objednatelem v plném rozsahu dle této smlouvy a smluv, na
které je tato smlouva navázána (dále též „licence“). Předmětem této smlouvy je dále
závazek Zhotovitele k postoupení oprávnění vykonávat plná majetková práva k části LIS
dle čl. 4.4 této smlouvy.

3.1.2

Předmětem této smlouvy je dále závazek Zhotovitele k poskytnutí ostatních služeb a
činností, nezbytných k ochraně práv Objednatele ve vztahu k užívání LIS, pokud již
nejsou zahrnuty v závazcích dle čl. 3.1.1 této smlouvy (dále též „ostatní činnosti“,
společně s čl. 3.1.1 této smlouvy dále též „Služby“).

3.1.3

Účelem této smlouvy je zajištění ochrany práv Objednatele z duševního vlastnictví,
umožňující oprávněné užívání LIS pro jím dotčené činnosti Objednatele jako lázeňského
zařízení se všemi definovanými provozy a jako poskytovatele zdravotních služeb
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a smluvními závazky.

3.1.4

Součástí plnění Veřejné zakázky je samotné vytvoření a implementace LIS. Práva a
povinnosti smluvních stran k této části plnění Veřejné zakázky jsou definovány a řídí se
Smlouvou o dílo na dodání a parametrizaci Lázeňského informačního systému (dále též
„Smlouva o dílo“), která byla mezi smluvními stranami uzavřena současně s touto
smlouvou.

3.1.5

Součástí plnění Veřejné zakázky jsou dále služby technické podpory. Práva a povinnosti
smluvních stran k této části plnění Veřejné zakázky jsou definovány a řídí se Smlouvou
o technické podpoře Lázeňského informačního systému (dále též „Smlouva o technické
podpoře“), která byla mezi smluvními stranami uzavřena současně s touto smlouvou.

Podklady k poskytování Služeb
3.2.1

Požadavky na poskytování Služeb vyplývají zejm. z následujících příloh této smlouvy,
které jsou její nedílnou součástí:
a)

Technická specifikace LIS, tvořená následujícími částmi:
- Počty licencí,
- Nefunkční požadavky,
- Funkční požadavky,
- Integrační vazby,

b)
3.2.2

Cenová nabídka.

Služby budou dále poskytovány v souladu s:

3.3

podmínkami Zadávacího řízení,

b)

nabídkou Zhotovitele, podanou v Zadávacím řízení,

c)

požadavky a podmínkami, vztahujícími se k poskytování Služeb s ohledem na
ostatní součásti Veřejné zakázky ve smyslu čl. 3.1.4 a 3.1.5 této smlouvy.

3.2.3

Služby budou poskytovány k LIS, implementovanému ve smyslu Smlouvy o dílo, budou
poskytovány v souladu s veškerou Dokumentací k LIS ve smyslu čl. 4.6 Smlouvy o dílo,
a veškerými dalšími podmínkami, které byly mezi smluvními stranami v rámci provádění
díla sjednány či zavedeny, a pokyny Objednatele, vyplývajícími z části Veřejné zakázky,
založené Smlouvou o dílo a Smlouvou o technické podpoře.

3.2.4

Není-li v rámci této smlouvy uvedeno jinak, a bude-li se týkat některá z činností v rámci
plnění této Smlouvy oblasti, která je blíže upravena ve Smlouvě o dílo a / nebo ve
Smlouvě o technické podpoře, použijí se přiměřeně pro řešení těchto oblastí příslušná
ustanovení jmenovaných smluv.

3.2.5

Pro potřeby této smlouvy jsou souhrnně veškeré podklady dle čl. 3.2.1 – 3.2.4 této
smlouvy nazývány „Podklady k poskytování Služeb“.

Závazek Objednatele
3.3.1

3.4

a)

Předmětem této smlouvy je současně závazek Objednatele zaplatit za Služby
dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

Zahájení a doba poskytování Služeb
3.4.1

Za zahájení poskytování Služeb dle této smlouvy bude považován okamžik převzetí
komplexního díla Objednatelem ve smyslu Smlouvy o dílo po ukončení Ostrého provozu.

3.4.2

Všechny licence k LIS a postoupení oprávnění vykonávat majetková práva k LIS budou
na základě této smlouvy poskytovány v časovém rozsahu dle čl. IV. této smlouvy.
IV.
Rozsah jednotlivých Služeb

4.1

Oprávnění pro příslušný počet uživatelů
4.1.1

Počty jednotlivých uživatelů, pro které je definován základní rámec rozsahu Služeb, je
stanoven v příloze Technická specifikace LIS – Počty licencí. Zde uvedené druhy a počty
licencí jsou předpokládané ve vztahu k příslušnému počtu pracovišť (souběžně
pracujících uživatelů) nebo pojmenovaných uživatelů Objednatele.

4.1.2

Objednatel je oprávněn požadovat snížení nebo navýšení počtu licencí dle své aktuální
potřeby.

4.1.3

Počtem licencí se pro účely této části smlouvy rozumí zabezpeční příslušných licenčních
oprávnění pro pokrytí konkrétního počtu uživatelů dle přílohy Technická specifikace LIS
– Počty licencí. V tomto smyslu není rozhodné, zda je plnění pokryto jednotlivými
licencemi nebo multilicencemi, případně zda Zhotovitel poskytuje licence ve vztahu k
příslušnému počtu pracovišť (souběžně pracujících uživatelů) nebo ve vztahu
k příslušnému počtu pojmenovaných uživatelů Objednatele.

4.1.4

V případě navýšení nebo snížení počtu licencí bude příslušným způsobem upravena cena
tohoto plnění ve smyslu čl. 6.3 této smlouvy.

4.1.5

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vzniklé dílo podléhalo oprávněním ve smyslu § 58
odst. 1 a odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), tedy dílo se považuje
za zaměstnanecké dílo a Zhotovitel je povinen zajistit veškeré souhlasy s jeho užitím
Objednatelem, resp. v části dle čl. 4.4 této smlouvy je povinen též zajistit souhlasy
s postoupením oprávnění vykonávat plná majetková práva k dotčené části LIS na
Objednatele. Povinnost tohoto zajištění se výslovně týká též skutečnosti, že osobnostní
práva autora nesmí nijak bránit nebo měnit rozsah poskytovaných oprávnění k užití díla
nebo majetkových oprávnění dle níže uvedeného rozsahu.

Rozsah licencí k již vyvinutým částem LIS
4.2.1

Ve vztahu k částem LIS, které Zhotovitel dodává jako již vyvinuté řešení, u něhož
dochází pouze ke customizaci a integraci do systému Objednatele, aniž se současně
jedná o části díla dle čl. 4.3 a 4.4 této smlouvy, poskytuje Zhotovitel Objednateli
nevýhradní, časově a teritoriálně neomezenou licenci s právem dílo užívat v plném
rozsahu své činnosti ve smyslu a v souladu s účelem této smlouvy. Objednatel není
oprávněn provádět změny a zásahy do díla a není oprávněn požadovat po Zhotoviteli
dodání zdrojových kódů k této části díla, dílo dále rozmnožovat a užívat jiným
způsobem, než odpovídá účelu této smlouvy.

4.2.2

Cena za poskytnutí uvedených licencí je součástí celkové ceny licencí dle přílohy Cenová
nabídka.

Rozsah licencí k SW třetích stran
4.3.1

Je-li součástí díla SW, poskytovaný třetí stranou, tj. stranou odlišnou od Zhotovitele, je
Zhotovitel povinen zajistit, aby Objednatel nabyl alespoň nevýhradní, časově a
teritoriálně neomezenou licenci a případná další potřebná oprávnění k nerušenému a
plnému výkonu práv duševního vlastnictví, která se týkají takového autorského díla, a
která jsou nezbytná k užívání LIS Objednatelem a k jeho provozování a zachování
funkčnosti LIS v prostředí Objednatele.

4.3.2

Objednatel je dále oprávněn takový SW třetích stran užívat v souladu s licenčními
podmínkami třetích stran.

4.3.3

Zachování potřebných licencí k SW třetích stran pro Objednatele, jejich aktualizace a
zabezpečení následného nerušeného užívání těchto licencí Objednatelem je povinností
a odpovědností Zhotovitele.

4.3.4

Cena za poskytnutí uvedených licencí je součástí celkové ceny licencí dle přílohy Cenová
nabídka.

4.3.5

Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat licence k SW třetích stran od Zhotovitele a
namísto toho zajistit pro provoz LIS shodné licence od téhož výrobce (poskytovatele)
vlastním způsobem. Dílo a jeho technické řešení musí být provedeno tak, aby případné
pořízení licencí k SW třetích stran Objednatelem vlastním způsobem jakkoli neovlivnilo
vlastnosti výsledného řešení díla ani úroveň oprávnění, která je spolu s dílem
poskytována.

Postoupení oprávnění vykonávat majetková práva k částem LIS, vyvíjeným ve
spolupráci s Objednatelem
4.4.1

Ve vztahu k částem LIS, které Zhotovitel vyvine ve spolupráci s Objednatelem, tedy
k částem, vytvořeným originálně pro Objednatele na základě jeho potřeb a s využitím
jeho know-how, postupuje Zhotovitel Objednateli veškerá oprávnění vykonávat
majetková práva k LIS, vč. výkonu výhradního, časově a teritoriálně neomezeného
práva trvale a výlučně dílo užívat a s majetkovými právy s dílem jakkoli nakládat, a to

vč. možnosti provádět změny a zásahy do díla, možnosti dílo upravovat a oprávnění
požadovat po Zhotoviteli dodání zdrojových kódů a související dokumentace ke
zdrojovým kódům, dále vč. možnosti dílo rozmnožovat bez omezení počtem
rozmnoženin nebo formou jejich užití, a vč. oprávnění dílo užívat neomezeným počtem
uživatelů.

4.5

4.4.2

Zhotovitel bere na vědomí, že takto vytvořené a předané části LIS se stávají výlučným
majetkem Objednatele. Zhotovitel je povinen u výlučných osobnostních práv autora
zajistit, aby tato nerušila výkon majetkových práv Objednatele. Zhotovitel není ve
smyslu autorského zákona oprávněn s takovouto částí LIS samostatně nakládat, užívat
ji pro svoji potřebu, poskytovat licence či podlicence třetím subjektům či s ní jakkoli
nakládat ve prospěch své obchodní či podnikatelské činnosti.

4.4.3

Objednatel je písemným rozhodnutím oprávněn umožnit Zhotoviteli nakládat s touto
části LIS odlišným způsobem, než je uvedeno v čl. 4.4.2 této smlouvy. K takovému
rozhodnutí může dojít výhradně na základě písemné žádosti Zhotovitele s detailní
informací o případných obchodních, podnikatelských, reklamních, PR či jiných aktivitách,
které jsou důvodem takové žádosti Zhotovitele, a současně za podmínek, rozsahu a za
příslušnou úplatu nebo jinou protihodnotu, které budou oběma smluvními stranami
akceptovány.

4.4.4

Cena za postoupení majetkových práv dle tohoto článku je součástí celkové ceny licencí
dle přílohy Cenová nabídka.

Aktualizace a nové licence
4.5.1

S ohledem na předpokládanou aktualizaci LIS a všech jeho součástí se Zhotovitel
zavazuje udržovat licence aktuální a poskytovat Služby na úrovni, v rozsahu a za
podmínek, stanovených touto smlouvou a vyplývajících z jejího účelu.

4.5.2

Zhotovitel je povinen zajistit potřebné aktualizace licencí vždy v dostatečném časovém
předstihu tak, aby nedošlo k ohrožení provozu LIS nebo jeho užívání oprávněnými
uživateli.

4.5.3

Zhotovitel je povinen udržovat aktuální licence též ve vztahu k SW třetích stran.

4.5.4

V případě potřeby rozšíření nebo zúžení počtu licencí ve smyslu čl. 4.1 této smlouvy tak
učiní Zhotovitel bez zbytečného odkladu. Nebude-li stanoveno dohodou smluvních stran
jinak, je Zhotovitel povinen příslušný počet licencí navýšit nebo snížit do 3 pracovních
dnů od doručení písemného pokynu Objednatele.

4.5.5

V případě vzniku nových částí LIS, na které se vztahují ustanovení čl. 4.2 a 4.3 této
smlouvy, je Zhotovitel povinen k takovým částem poskytnout příslušné licence, a to
nejpozději okamžikem předání této části díla Objednateli, nebude-li dohodou smluvních
stran stanoveno jinak. Osud těchto licencí je následně shodný s osudem licencí dle čl.
4.2 a 4.3 této smlouvy.

4.5.6

V případě vzniku nových částí LIS, na které se vztahují ustanovení čl. 4.4 této smlouvy,
je Zhotovitel povinen k takovým částem postoupit na Objednatele veškerá majetková
práva ve smyslu čl. 4.4 této smlouvy, a to nejpozději okamžikem předání této části díla
Objednateli, nebude-li dohodou smluvních stran stanoveno jinak. Osud těchto
oprávnění je shodný s osudem oprávnění dle čl. 4.4 této smlouvy.

4.5.7

Cena za aktualizace licencí a nové licence ve smyslu čl. 4.5.5 i cena za postoupení
veškerých majetkových práv k nově vzniklým částem LIS ve smyslu čl. 4.5.6 této
smlouvy jsou již součástí ceny licencí dle čl. 6.2 této smlouvy.

4.6

4.5.8

Služby v podobě aktualizace licencí a poskytování nových licencí ve smyslu čl. 4.5.5 této
smlouvy se sjednávají na dobu trvání Smlouvy o technické podpoře.

4.5.9

Služby v podobě povinnosti vždy postoupit na Objednatele veškerá majetková práva (i
k nově vzniklým částem LIS, pokud se jedná o části ve smyslu čl. 4.4 této smlouvy) se
sjednává na neomezenou dobu, výslovně vč. případného překročení doby dle čl. 4.5.8
této smlouvy.

Prodloužení doby poskytování technické podpory
4.6.1

U plnění dle této smlouvy, u kterých je založen parametr časového neomezení (nákup
původních licencí dle čl. 4.2 a 4.3 této smlouvy, aktualizované licence v průběhu doby
trvání Smlouvy o technické podpoře, postoupení práv k částem LIS, vyvíjeným ve
spolupráci s Objednatelem dle čl. 4.4 této smlouvy), nedochází prodloužením doby
trvání Smlouvy o technické podpoře ke změnám. Zhotovitel není oprávněn k uvedeným
plněním žádat jakákoli navýšení původní již uhrazené ceny licencí a není oprávněn tyto
Služby dále neposkytovat.

4.6.2

U služeb v podobě aktualizace licencí a poskytování nových licencí ve smyslu čl. 4.5.5
této smlouvy se v případě prodloužení doby poskytování technické podpory sjednává,
že tyto služby budou dále poskytovány v původním rozsahu na další období, časově
shodné s prodlouženou dobou trvání Smlouvy o technické podpoře.

4.6.3

Zhotovitel není oprávněn služby dle čl. 4.6.2 v prodloužené době neposkytovat.

4.6.4

Zhotovitel má nárok na úhradu ceny služeb dle čl. 4.6.2 za dobu rozšířeného období.
Tato cena bude kalkulována dle čl. 6.4 této smlouvy.
V.
Společné podmínky pro poskytování Služeb

5.1

5.2

Odpovědnost Zhotovitele
5.1.1

Zhotovitel poskytuje Služby ve vztahu k celému LIS a všem jeho součástem tak, aby
zajistil jeho nerušené a efektivní užívání Objednatelem.

5.1.2

Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za narušení řádného užívání LIS z důvodu
absence licenční nebo jiné ochrany Objednatele, založených touto smlouvou, z důvodu
porušení povinností Zhotovitele.

5.1.3

Zhotovitel přebírá odpovědnost za plnění této smlouvy a za své povinnosti v ní uvedené,
a to v zásadě bez ohledu na to, zda příslušná plnění a ochranu Objednatele poskytuje
sám nebo prostřednictvím jiných osob.

5.1.4

V případě, že z důvodů porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy vznikne
Objednateli újma, zejm. v podobě nemožnosti užívání LIS, finančních či jiných sankcí ze
strany oprávněných osob vůči Objednateli z důvodu nedostatku licenčních oprávnění
k jednotlivým částem LIS, či jiných nároků třetích osob, je Zhotovitel povinen k plné
náhradě takto vzniklé újmy, a to vč. příslušných souvisejících, účelně vynaložených
nákladů Objednatele (vč. nákladů právního zastoupení v případě hrozícího nebo
existujícího sporu).

Informační povinnost Zhotovitele
5.2.1

Objednatel je kdykoli oprávěn požadovat po Zhotoviteli předložení aktuálního rozsahu
licencí a oprávnění, jejich přesnou identifikaci a zařazení ve smyslu jednotlivých druhů
dle čl. IV. této smlouvy, a Zhotovitel je povinen mu bezodkladně vyhovět.

5.2.2

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele vždy s dostatečným předstihem o potřebě
aktualizace původních licencí či oprávnění, pořízení nových licencí, vč. licencí k SW
třetích stran, a dále je povinen Objednatele bezodkladně informovat o všech
skutečnostech, které mají relevantní vliv na případné postupy Objednatele, počet, druh
a způsob využití licencí nebo na práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy.
VI.
Cena licencí

6.1

6.2

6.3

Cena závazná
6.1.1

Cena licencí je cenou za poskytnutí licencí v rozsahu této smlouvy, dále cena za
postoupení práv vykonávat majetková práva k LIS ve smyslu této smlouvy a cena za
zajištění všech ostatních Služeb dle této smlouvy po celou dobu sjednání jejich platnosti
a účinků (dále též „cena licencí“), není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak. Cena
licencí je stanovena přílohou Cenová nabídka.

6.1.2

Cena licencí je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za
poskytování Služeb dle podmínek této smlouvy. Její modelace není přípustná, pokud
tato smlouva nebo ZZVZ nestanoví jinak.

6.1.3

K ceně licencí bude připočteno odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Cena celková a jednorázová
6.2.1

Cena licencí zahrnuje ocenění všech činností a nákladů Zhotovitele, potřebných
k provádění Služeb Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami.

6.2.2

Cena licencí zahrnuje všechny potřebné licence a oprávnění k užívání LIS v rozsahu této
smlouvy, a to výslovně vč. licencí k SW třetích stran a vč. oprávnění vykonávat
majetková práva k LIS dle čl. 4.4 této smlouvy.

6.2.3

Cena licencí je stanovena jako jednorázová, přičemž zaplacením získává Objednatel plné
právo dispozice s licencí ve smyslu této smlouvy, a to na časově neomezenou dobu.

6.2.4

Cena licencí v sobě dále obsahuje cenu za veškeré aktualizace licencí a nové licence ve
smyslu čl. 4.5 této smlouvy, a to na dobu dle čl. 4.6.1 této smlouvy. V případě rozšíření
této doby bude cena upravena ve smyslu čl. 6.4 této smlouvy.

Poměrná cena v případě změny počtu licencí
6.3.1

V případě změny počtu licencí (ve smyslu Počtu licencí dle Technické specifikace LIS se
jedná buď o změnu počtu pracovišť nebo počtu pojmenovaných uživatelů, a to
v závislosti na způsobu, který pro takovou kalkulaci zvolil Zhotovitel v Cenové nabídce
v Zadávacím řízení) čl. 4.1.4 této smlouvy bude cena upravena poměrně. Pro model
výpočtu bude použita celková cena upravované položky vydělená počtem tam
uvedených pracovišť / pojmenovaných uživatelů, podle toho, jaký model Zhotovitel
zvolil v nabídce.

6.3.2

V případě zvýšení počtu licencí je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení ceny
takového rozšíření s uplatněním inflační doložky dle čl. 6.5 této smlouvy.

6.3.3

V případě snížení počtu licencí je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli cenu takto
sníženého počtu licencí, poměrně sníženou o dobu do tohoto snížení (počítáno z doby
10 let). Inflační doložka se zde neuplatní.

6.3.2
6.4

6.5

Shora uvedeným způsobem nedochází k úpravě jednotkové ceny položky, ale pouze
k úpravě rozsahu této položky za shodnou (původní) nabídkovou cenu.

Cena za aktualizaci licencí a nové licence v případě prodloužení doby technické
podpory
6.4.1

Cena za aktualizace licencí a poskytování nových licencí ve smyslu čl. 4.5.5 této smlouvy
v rozšířeném období ve smyslu čl. 4.6.2 – 4.6.4 této smlouvy bude stanovena
v návaznosti na kalkulaci Zhotovitele v příloze Cenová nabídka (viz parametr „z toho
cena aktualizace a nových licencí“). Pro výpočet bude tato cena vydělena počtem 10 let
a vynásobena počtem let rozšíření služby.

6.4.2

K uvedené ceně se uplatní inflační doložka ve smyslu čl. 6.5 této smlouvy.

Inflační doložka
6.5.1

Vzhledem k charakteru ceny celkové a jednorázové není inflační doložka sjednána ve
vztahu k plněním, podléhajícím této ceně ve smyslu čl. 6.2 této smlouvy.

6.5.2

Inflační doložka se sjednává k ceně za rozšíření počtu licencí ve smyslu čl. 6.3.2 této
smlouvy a dále k ceně za aktualizace a poskytování nových licencí ve smyslu čl. 6.4.1
této smlouvy.

6.5.3

Inflační doložka zohlední míru inflace za období od předání díla do okamžiku realizace
příslušné změny, na kterou inflační doložka dopadá (okamžik uzavření příslušného
dodatku k této smlouvě). Po kalkulaci ceny takových služeb bude do těchto cen
promítnuta inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen za uplynulé kalendářní roky, vyhlášeným Českým statistickým úřadem.
VII.
Platební podmínky

7.1

7.2

Fakturace
7.1.1

Platba ceny licencí se uskuteční na základě fakturace Zhotovitele, a to buď samostatně
nebo spolu s vystavením faktury Zhotovitele za předané dílo (LIS).

7.1.2

Faktura Zhotovitele bude vystavena po poskytnutí licencí v návaznosti na podmínky této
smlouvy.

7.1.3

Fakturace Zhotovitele může být provedena, pouze pokud ke dni vystavení faktury
neexistují žádná uplatněná práva Objednatele z vad a nedodělků provedených Služeb
nebo záruk za poskytnuté Služby, pokud Objednatel neurčí jinak. Tím nejsou jakkoli
dotčena práva Objednatele z pozdějšího uplatnění práv z vad a nedodělků Služeb nebo
ze záruk za poskytnuté Služby. Pro případ uplatnění uvedených práv Objednatele v době
splatnosti již vystavené faktury se použije čl. 7.2.4 této smlouvy.

Náležitosti faktury a lhůty splatnosti
7.2.1

Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.

7.2.2

V případě, že faktura neobsahuje řádné náležitosti dle platných právních předpisů, není
založena na splnění povinností ve vztahu k fakturaci dle této smlouvy nebo je jinak
v rozporu s touto smlouvou a jejími přílohami, oznámí Objednatel bezodkladně tuto
skutečnost Zhotoviteli. Lhůta splatnosti se tímto přerušuje a Objednatel se nedostává

do prodlení s povinností uhradit chybně vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen
vystavit fakturu opravenou s uvedením nové lhůty splatnosti v celé původní délce.

7.3

7.2.3

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury. Vystavená faktura musí
být doručena Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení. V případě pozdějšího
doručení se o tuto dobu automaticky prodlužuje doba splatnosti faktury.

7.2.4

V případě uplatnění práva Objednatele z vad a nedodělků provedených Služeb nebo
záruk za tyto Služby v době po vystavení faktury Zhotovitelem, přeruší se automaticky
lhůta splatnosti faktury a Objednatel se nedostává do prodlení s povinností uhradit
vystavenou fakturu. V případě oprávněného uplatnění práv Objednatele bude po
odstranění vad a nedodělků Služeb stanovena nová lhůta splatnosti v celé původní
délce. V případě neoprávněného uplatnění práv Objednatele bude po zjištění uvedeného
stavu lhůta splatnosti obnovena ve zbývající délce. Tím nejsou jakkoli dotčena práva
Objednatele z pozdějšího uplatnění práv z vad a nedodělků Služeb nebo ze záruk za
Služby.

Bezhotovostní platby
7.3.1

Veškeré platby budou provedeny bezhotovostně na účty smluvních stran, definované
v této smlouvě nebo sdělené v průběhu plnění této smlouvy druhé smluvní straně.
VII.
Ostatní podmínky

8.1

8.2

Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
8.1.1

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s touto smlouvou a platnými
právními předpisy, za vynaložení veškeré profesionální péče a zároveň tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku Objednatele ani třetích osob.

8.1.2

Zhotovitel je povinen chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení
právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit.

8.1.3

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy a normy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie, zejména zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění
zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

8.1.4

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Veřejné zakázky.

8.1.5

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších
úrovní dodavatelského řetězce.

Obecná odpovědnost ze záruky
8.2.1

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost. Zhotovitel odpovídá za to, že Služby budou mít
příslušné vlastnosti, parametry a kvalitu, která odpovídá podmínkám této smlouvy a
jejích příloh.

8.2.2

Vadou plnění se rozumí odchylka od podmínek, vlastností či parametrů Služeb a jejich
výsledků a výstupů nebo jejich částí, stanovených Podklady k provedení díla, obecně
závaznými právními předpisy nebo technickými normami.

8.2.3

Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které mají Služby a jejich výsledky
či výstupy v době jejich předání Objednateli nebo které se vyskytnou v záruční době.
V pochybnostech, zda se jedná o vadu nebo vlastnost plnění platí, že se jedná o vadu.

8.2.4

Záruku za jakost poskytuje Zhotovitel na neomezenou dobu od předání příslušné Služby.

8.2.5

V případě vady plnění má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli její úplné
bezplatné odstranění.

8.2.6

Nárok na odstranění vady musí být uplatněn písemně a Objednatel jej může uplatnit
kdykoli v záruční době, tedy smluvní strany si výslovně nesjednávají žádnou lhůtu pro
uplatnění vad. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 30 dnů od jejich
uplatnění. O vadě, době a způsobu jejího odstranění sepíší smluvní strany zápis stvrzený
podpisem zástupců smluvních stran.

8.2.7

Zhotovitel je povinen v návaznosti na Objednatelem uplatněnou vadu bezodkladně
zahájit práce na odstranění uplatněné vady.
IX.
Ukončení smlouvy

9.1 Odstoupení od smlouvy
9.1.1

Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě, že kterákoli ze smluvních
stran odstoupí od Smlouvy o dílo.

9.1.2

Odstoupením od smlouvy zaniká smlouva od počátku, s výjimkou odpovědnostních a
sankčních ustanovení této smlouvy, a takových ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že
mají zůstat v platnosti i po ukončení této smlouvy.

9.1.3

Ostoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

9.2 Dohoda o ukončení smlouvy
9.2.1

Tato smlouva může být ukončena rovněž písemnou dohodou stran.

9.2.2

Smluvní strany si v takovém případě vzájemně vypořádají závazky a pohledávky ze
smlouvy, přičemž způsob takového vypořádání bude zaznamenán v dohodě.
X.
Společná a závěrečná ustanovení

10.1 Platnost a účinnost smlouvy
10.1.1

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

10.1.2

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu § 6 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Vložení do Registru smluv
zajistí objednatel, zhotovitel poskytne k tomuto úkonu objednateli veškerou součinnost.

10.2 Závěrečná ustanovení
10.2.1

Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění a předpisy prováděcími, a zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a předpisy prováděcími.

10.2.2

Smluvní strany se zavazují vykládat své smluvní i zákonné závazky s ohledem na zásadní
význam fungování LIS pro činnost Objednatele a s přihlédnutím k nezbytnému zajištění
fungování Objednatele v souladu s dotčenými právními předpisy a jeho závazky.

10.2.3

Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

10.2.4

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, jsou veškeré změny a doplňky této smlouvy
možné pouze formou písemných dodatků.

10.2.5

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz
toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Technická specifikace LIS
Cenová nabídka

V Třeboni dne (bude doplněno)

za objednatele
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.
jednatel společnosti

V (bude doplněno) dne (bude doplněno)

za zhotovitele
(bude doplněno)

