
Osili pra sludiur.: tolalitních režimfi
Havelkova2428/2. 130 00 Praha 3
IC:75112779 ~:CZ75112779

SMLOUVA

bf\~r~0"l-CQX

U~f/EKO -?19lft:J6
Výtisk č.: oS

Počet listů: 7
Přílohy: 2

o převodu práv k užití programového produktu informačního systému pro zpracování ekonomických agend "IS-EKO"
a poskytování komplexní podpory k tomuto produktu.

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů,

se sídlem: Havelkova 2, 13000 Praha 3,
jejímž jménem je5!ná ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavel Žáček, PhD.,
IC 75112779, DIC CZ75112779
dále jen Objednatel,

a

GORDI~ spol. s r.o,
se sídlem: Erbenova 4, Jihlava, PSČ: 58604
IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9313
zastoupený: ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem a generálním ředitelem,

dále jen Poskytovatel,

(Objednatel a Poskytovatel budou dále společně označováni jen jako "Smluvní strany")

se dnešního dne dohodly, že v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, a to zejména s ustanoveními § 262 odst. 1 § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších změn a doplnění, a se zákonem Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským (autorský zákon), v platném znění, uzavírají tuto smlouvu.

2. PREAMBULE

Dohodou smluvních stran se touto Smlouvou ruší ustanovení Dodatku č.2 č.j.:MV-14675-22/0FK-200S PID
GPRAP00190EJ ze dne 31.1.200S ke smlouvě PID GPRAPOOOHFTS ze dne 24.11.2004. Vzhledem k tomu, že dílo, které
bylo předmětem smlouvy o dílo ze dne 24.11.2004 bylo již předáno a používá se, neřeší tato Smlouva finanční úhradu za
převod užívacích práv k dále specifikovaným softwarovým modulům.

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je sjednání podmínek, za nichž Poskytovatel poskytne Objednateli služby
související s údržbou informačního systému pro zpracování ekonomických agend (dále jen "IS-EKO"), včetně udělení

práv k užití jeho jednotlivých částí.

Předmětem plnění podle Smlouvy je poskytnutí služeb formou údržby, kontrolní, revizní a servisní činnosti
IS-EKO, včetně poskytnutí příslušných licencí.

Specifikace služeb komplexní podpory:

1) základní rozsah technické podpory a údržby, který bude realizován za roční udržovací poplatek
• formou hotline poskytování rad k správnému a efektivnímu užití všech dodaných a

provozovaných softwarových modulů IS-EKO a k řešení provozních probléme. vzniklých při

jejich provozování a užití, služba hotline bude poskytována v době rutinního provozu ze sídla
pobočky Praha Poskytovatele, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod, sběr požadavků

pro řešení bude prováděn formou telefonickou, příp. pomocí elektronické pošty, které
dojednají obě smluvní strany,
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• na základě legislativních změn, které se vztahují k z ákonům a k jiným obecně závazným
právním předpisům, provádět soustavné úpravy všech softwarových modulů objednatele tak,
aby výsledky jejich užití byly stále v souladu s platnými a účinnými právními předpisy

2) služby technické podpory nad rámec základního rozsahu
• všechny další služby technické podpory a údržby poskytnuté nad základní rozsah technické podpory

a údržby budou realizovány na základě samostatných objednávek v rozsahu dle těchto objednávek
a v cenách uvedených v Příloze č.l, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je dále poskytnutí potřebného počtu nevýhradních licencí pro užití
jednotlivých částí systému IS-EKO. Přesná specifikace licencí k užití systému IS-EKO, ke kterým Poskytovatel
uděluje Objednateli užívací právo dle čl.S této Smlouvy, je uvedena v Přiloze č.2, která je nedílnou součástí této
Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

Poskytovatel je povinen provádět smluvní činnosti dle čl.2 této Smlouvy pro Objednatele v sídle Objednatele
na adrese Havelkova 2, Praha 3.

5. CENA PLNĚNÍ

1) Ceny poskytnutých služeb vymezených v čl.3 odst.2) této Smlouvy a v Příloze č.l této Smlouvy
budou fakturovány dle skutečně vykázaných a Objednatelem odsouhlasených výkonCJ.

2) Cena za služby vymezené v čl.3 odst.1) této Smlouvy - roční udržovací poplatek - je stanovena ve výši
20% z ceny práva k užití programových produktů ,

3) Všechny ceny uvedené ve Smlouvě a v příloze č.l jsou vyčísleny bez DPH a včetně DPH. Jednotkové
ceny za jednotlivé služby, uvedené v Příloze č.l této Smlouvy jsou dohodnuty jako ceny nejvýše
přípustné.

4) Celková cena za práva k užití programových produktů je stanovena dohodou smluvních stran
v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění a činí 89 060,00
Kč (slovy: osmdesátdevěttisícšedesát korun českých). Tato cena za poskytnutí práv k užití
programových produktů je cenou nejvýše přípustnou .

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby řádně a včas v rozsahu dle čl.3 a Přílohy

č.l této Smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit cenu plnění dle čl.5 a Přílohy č.l této Smlouvy.

2) Objednatel poskytne potřebnou součinnost k řádnému provádění smluvních činností Zhotovitelem.

3) Poskytovatel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy a vnitřní předpisy Objednatele.

4) Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o případných změnách týkajících se systému IS
EKO a Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatel o veškerých poruchách týkajících se
systému IS-EKO.

5) Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy poskytnout Objednateli
veškeré podklady a informace, jež jsou potřebné k výkonu práva podle této Smlouvy.

6) Poskytovatel se zavazuje odstranit závadu neprodleně po nahlášení oprávněnou osobou
Objednatele.

7. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1) Smluvní strany se dohodly na způsobu placení a splatnosti sjednané ceny takto :
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• Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu jednotl ivých služeb dle čl.S odstl) a
Přílohy č.l této Smlouvy.

• Cena dle čl.S odstl) a Přílohy č.l této Smlouvy bude Poskytovatel fakturována po
skutečném provedení služeb na základě písemného zápisu podepsaného oběma smluvními
stranami.

• Cena ročního udržovacího poplatku dle čl.S odst.2) této Smlouvy bude fakturována vždy k
20.1. běžného roku počínaje rokem 2009.

2) Doba splatnosti faktur je dohodnuta na 14 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli, den
doručení v to nepočítaje. Dnem zaplacení se pro účely Smlouvy rozumí okamžik odepsání příslušné

částky z účtu Objednatele. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatelem běží doba
splatnosti znovu od doručení bezvadné faktury.

3) částky budou fakturovány včetně DPH. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty
bude stanovena v okamžiku fakturace vždy v souladu s platnými právními předpisy.

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEVOD VLASTNICTVÍ

1) Podlicenční smlouvou Poskytovatel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít
programové produkty systému IS-EKO v rozsahu neomezeném v kapacitách dle Přílohy č.2, a
Objednatel se zavazuje uhradit odměnu sjednanou v čl.S této Smlouvy. Podlicence jsou poskytnuty k
takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu Smlouvy dle čl.2 této
Smlouvy.

2) Územní rozsah podlicencí je omezen na území České republiky.

3) časový rozsah podlicencí je stanoven na dobu neurčitou.

4) Objednatel se stává oprávněným uživatelem dodaných programových produktů (specifikace počtu

jednotlivých tvp ů nevýhradních podlicencí k užití dodaných programových produktů je uvedena
v Příloze č.2, která je nedílnou součástí této Smlouvy) .

5) V případě vypovězení podlicenční smlouvy platí výpovědní lhůta, uvedená v čl.U této Smlouvy.

6) Objednatel se stává výlučným vlastníkem záznamových nosičů ,

9. SANKCE ZA NEPLNĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ

1) Jestliže Poskytovatel nedodrží závazky vyplývající z této Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy; to neplatí, pokud k nedodržení z ávazků

Poskytovatele došlo z důvodů na straně Objednatele.

2) V případě prodlení Objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury uhradí
Objednatel zhotoviteli úrok z prodlení z fakturované částky v zákonné výši.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou .

2) Tuto Smlouvu lze písemně vypovědět bez udání důvodu nebo s uvedením důvodu a vypovězena mů že

být kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet dnem
následujícím po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3) Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran doručením písemné výpovědi

Smlouvy druhé smluvní straně .
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4) Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o
finančn í kontrole, provedly finančn í kontro lu tohoto závazkového vztahu s tím, že se Poskytovatel
podrobí této kontrole a bude působit j ako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) cit. zákona.

5) Smluvní strany se dále dohodly, že obsah této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství, tzn. že j i
lze v plném rozsahu zveřejn it.

6) Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou vyhotoveních.

7) Tato Smlouva m ů že být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky,
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají
nedílnou součástí této Smlouvy. Právní úkony týkaj ící se plnění a porušení této Smlouvy mohou činit

pouze osoby oprávněné uvedené v čl.1 této Smlouvy.

8) Vztahy, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí příslušným i ustanoveními zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským (autorský zákon), v platném znění.

9) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její Přílohy:

• Příloha č.1 - Specifikaceslužeb a jeji ch cen
• Příloha č. 2 - Specifikace licencí a jej ich kapacit

10) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní
strany si sjednaná plnění začnou poskytovat dnem následujícím po podpisu této smlouvy.

11) Od Smlouvy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna odstoupit na základě ustanovení zákona.
Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit i v případě, že Objednatel je v prodlení
s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy či její části o více než devadesát (90) dní ode dne
splatnosti faktury Objednateli a prodlení s touto platbou mu bylo Poskytovatel písemně oznámeno.
Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o
odstoupení druhé Smluvní straně.

V Praze dne ~. \'2. .1~

Ing. Jaromír Řezáč
generální ředitel ajed~lečnOsti
GORDIC" spot s r.o.\l

Ústav pro studium totalitních reíimfi
Havelkova 2428/2, 130 00 Praha 3
IČ:75112779DIČ:CZ75112779

CD
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Příloha č.l

Specifikace služeb a jejich cen

kód DODis mi cena/mi v Kč bez DPH
710 re-instalace lokální - klient hod 150000 Kč

711 re-instalace síťová - server hod 200000 Kr:
720 konfigurace lokální oarametrická hod 150000 Kč

721 konříourace síťová - server hod 200000 Kč

750 softwarové oráce operátorské lokální hod 150000 Kč

751 softwarové práce operátorské síťové hod 200000 Kč

660 základní školení - klient hod 150000 Kč

670 školení individuální - administrátor hod 200000 Kč

680 odborná konzultace hod 250000 Kč

776 export - import dat hod 150000 Kč

792 cestovné - paušál ks 22000 Kč

791 cestovné sazba za km km 900 Kč
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Příloha č.2

Specifikace licencí a jejich kapacit

kód popis, kapacita mj počet cena v Kč bez DPH

1520000 Kč

760000 Kč

EMA - Evidence maietku (ZC)

0110 102 verze WIN-DOS do 5000 karet ks 1 11 900 00 Kč

0110 412 doplatek síť . verze - server+5 klientů 50% ze ks 1 595000 Kč

0110 205 automatizace inventur ks 1 640000 Kč

SKL - Sklad ZC

verze WIN-DOS do 1000 karet

do latek síť. verze - server+5 klientů 50% ze

KXF - Komunikace s bankou ZC

verze WINDOSdo 2000 faktur rok

do latek síť. verze - server+5 klientů 50% ze

910000 Kč

455000 Kč

976000 Kč

488000 Kč

448000 Kč

224000 Kč

POK - Pokladna ZC

verze WIN-DOS do 1000 oložek 700000 Kč

\1.--1

celkem bez DPH
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