
GORDIC®i Smlouva

J910 f

Ide ntifililíi\~i\l\M\~'\liillIIIlllll\\IIIl\lll\\lIlIllllllIlIIlIIl\\l
GORDP0040HE8

na dodávku kopie programového produktu, převod práv kjeho užití na nabyvatele a na
poskytování služeb k tomuto produktu

1. SMLUVNí STRANY

1.1 . Nabyvatel- oprávněnýuživatel kopie programového produktu (dále též Nabyvatel)
Název organizace
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1.2. Poskytovatel - nositel autorského práva k programovému produktu (mandant) (dále též Poskytovatel)
Název organizace Statutá rní zástupce ps( Obec

GORDIC spol. S r. o. Ing. Jaromír Aezáč 58601 Jihlava

Ulice. tlslo OllenL"ltnr RegiStrace v OR j( Dl(

Erbenova 4 KSv Brně, oddíl C, vložka 9313 47903783 CZ47903783

2. UJEDNANí O ZAVAZKOVÉM VZTAHU
Nabyvatel a poskytovatel sedohodli.žejejich závazkový vztahve smyslu§ 262,odsl. 1zákona Č. 513/2009 Sb. obchodního zákoníku. seřídí tímto zákonem av souladu
s ustanovením § 269odst 2, obchodního zákonlku a dále s použitím příslušných ustanovenízákona Č. 12112000 Sb. autorského zákona, v platnémznění (dáletéž
AutZJ. uzavíraj í tuto smlouvu.

3. ZASTUPCI SMLUVNíCH STRAN
3.1 . Oprávněný zástupce nabyvatele (dále též Zástupce nabyvatele)
Zástupce nabyvatele Telefon E-mail
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3.2. Oprávněný zástupce poskytovatele (dále též Mandatář poskytovatele)
Mandatál Telefon E-mail
GORDICspol. S r.o. , pobočka Praha 284 861 621 gordicph @go rdic.cz

Úst obce.ulrce,tfslo OlIentatnf (tfslo POPISné) pse
raha 2Itals ká 35 12000

Bankť:'lnf spojeni Oslo účtu

KBJihlava 19-4645600247/0100

4. PrtEDM~T SMLOUVY
4.1. Předmětem smlouvy je
4.1.1. Svolení. kteréPoskytovatel uděluje Nabyvateli k užití kopie programovéhoproduktu, který je specifikován v čl ánku 4.,odstavci41 . této smlouvyav dodacím

listě, nazákladě kteréhoje Nabyvateli předánaMandatáfem poskytovatele.Totosvolení je uděleno zapodmíneka rozsahu speořikovan érn v této smlouv ě .

4.11 . Poskytování služebuvedených v článku 6. této smlouvy. které se Poskytovatel zavazuje provádět k podpoře užiti dodané kopie programového produktu
Nabyvateli,zapodmíneka rozsahu spec íňkovan ých v této smlouvě.

4.1.3. Závazek Nabyvatele zaplatit za toto svolení a poskytování služeb Poskytovateli cenu, která je uvedena na faktuře a je stanovena podle aktuálního ceníku
poskytovatele platnéhov době fakturace (datum uskutečněného zdanitelnéhoplněni). Platnéceníkyjsou kdispoziciu Mandatáfe poskytovatele.

4.2. Identifikace programového produktu

Název programového produktu Kódové označenr L1centnf tlslo (UC)
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5. Závazky Nabyvatele
Nabyvatel se zavazuje, že:

5.1. bude dodanou Kopii programového produktu, kte rý je definován v člá nku 4, od stavci 2 této smlouvy (dá le té ž "Ka p le"), kterou je touto smlo uvo u oprávněn u ž řva t, v jednom
časovém okamžiku provozovat pouze na vlastních výpočetních systémech a v počtu uvedeném v p ř řsfu šn érn dodacím listu neb o fak t uře;

5.2. bude Kopi i užívat výhradně pouze k plnění úkolů Nabyvatele:
5.3. bude provádět pravidelné zálohy dodané Kop ie včetně dat v soulad u s pokyn y uvedenými v Zák la d ní dokumentaci k tomuto programovému produktu, kter á je Mandatářem

poskytovatele píedávána Nabyvateli současně s Kopi í (dá le též "Zá klad n í dokume n tace") ( bezpečnostn í archivace);
5.4. nebude Kop ii poskytovat za jakýmkoliv účelem t řetím subjektům:

5.5. nebude nakládat s Kopii neoprávněnýmzpůsobem, který směřuje k po rušení autorských prá v, a kterým je ja káko liv modifikace dodan é Kop ie , použití jakýchko liv částí nebo
i celé dodané Kop ie k užitív jiných aplikacích bez písemného ujednání s Poskytovatelem. provád ěn i zpětného překladu Kop ie za úče lem pou žiti řešení v ní uvedenýc h:

5.6. nebude použ ívat jinou verzi Kop ie než tu. kterou Poskytovatel jako platnou označí a ke které se ze strany Poskytovatele vážou ve šker ézáruky, a to do té doby. než Poskytova
tel ozna č í za platnou verzi da lší;

5.7. bude používat Kop II pouze na výpočetním systé mu, na kte rý byla odborně instalována , ne bo který byl Po skytovatelem označen ja ko vhodný pro provoz Kap le v ptlpadě, kdy
není možné provedení odborné instalace Kopie Poskytovatelem;

5.8. bude užívat pouze licenčníčís lo (UC), přidělené platnou smlo uvo u a nebude je poskytovat t řetím su bjek tům:

5.9. nebude práva získaná touto smlouvou převádět na t řet í subjekty bez písemného souhlasu Poskytovatele.

6. Závazky Poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje , že:

6.1. po dobu dvanácti měsíců od datum u uskutečněného zdanitelného pln ěn í uvedeného na prvnlfaktuře v rám ci této smlouvy bude bezplatně poskytovat následujfci služby:
na základě celostátně platných legislat ivních změn, které se promítajl do algorítmu Kap le dodaného programového produktu, s výjimkou vynucených změn stru ktury dat
(da tové ho modelu), tento programový produkt měnit a doplňovat a ve formě vyš ších verzí a stejného licenčního čls la (UC) takto upravené Kopie dodávat prostřednictvím

obchodní sitě Poskytovatele (eventuá lně prostfednictvím třeti osoby určené Poskytovatelem) zástupci Nabyvatele {legislativní update):
do 14 dní ode dne doručení oprávněné písemné reklamace vady funkce Kopie (tj. v případě, kdy tato funkce není v souladu spopisem uvedeným v Základní dokumentaci) na
adresu sid la Poskytovatele od st raní tuto vadu funkce formou dodánI op ravené verze Kap le se stejným licenčním čisl em (UC). Podmínkou pro odstraněni vady funkce je její
opakovate lná do ložitelnost :
tel efonickou podporu ke Kopii , která b ude poskytována pouze proti ide ntifikáto ru léto smlo uvy (PIDl, na te lefonním čís l e, určeném Poskytovatelem, obvykle su bje kte m

Mandatáře poskytovatele v bodě 3.2 smlouvy;
6.2. bude podobudalšlch lel od da tumu uskutečněnéhozdanitelného plněnIuvedeného na první faktuřevrámci této sm louvy, vždy po včasném zaplacenI ro čnlho udržovac ího poplat

ku dle č lá n ku 8. této sm louvy, na dobu dva nácti rn ě slc ů poskytovat rozsa h služeb specifikovaný v článku 6.. odstavci 6.1 této sm louvy;
6.3. poskytování dalších služeb komplexni podpory pro užiti dodané Kopie, nad rámec těch, které jso u uvedeny v č lá nku 6., od stavci 6.1 této sm louvy, bude realizováno na základě

samostatné smlouvy mezi Poskytovatelem a Nabyvatelem;
6.4. dodávku svých da lších programových produktůna základě písemné objednávky Nabyvatele bude realiz ovat do 21 dn íod je jího obdržení nebav dohodnuté době prost řednictvím

své obchodn l sítě.

7. Záruky
Poskytovatel garantuje Nabyvateli, že dodané Kop ie všech verzí prog ramového produktu, ke kterým Poskytovatel udílí svolení k užit í na stanovenou dobu , budou po celou stano

venou dobu vykazo vat následující vlastnosti :
. pro vozovatelnost na všech platformách, které jsou uvedeny v Základn í dokumentaci;
• bezchybnou fu n kčnost v plném ro zsa hu funkci tak, jak je uvedena v Základní dokumentaci.

8. Roční udržovací poplatek
Smluvn í st ra ny se dohodly na tom, že roční udržovací poplatek za poskytování služeb ve smyslu článku 6.. odstavců 6.1. a 6.2. té to smlouvy bude stanoven vždy podle aktuálniho

ceníku Poskytovatele platného v době fakturace každého ročního udržovacího poplatku. Fakturace ročního udržova cího poplatku bude prováděna nejpozději ke dn i a měsíc i datumu
prvotn ího prodeje (datu mu uskutečněného zdanitelného plnění uvedeného na první fa ktuře v rámci této smlouvy) v příslušném roce. Tento ročníud ržovac í poplatek ne ní mo žno doplat it
zpětně .

9. Dodací, fakturačn í a platební podmínky
Smluvní stra ny se dohod ly na tom. že dodávky v rámci této smlouvy budou poskytovány prost íednict vím obchod ni sitě Poskytovatele. Požad uje-li Nabyvatel insta laci Kop ie a p ří

padně dal ší so uvisejícl služby nebo po žaduje-ll dodat současně s Kap lí nosič dat či dalš í dokumentaci,jedná se o dal šf plněnI v rá mci této sml ouvy, kte ré je hrazeno zvlášťdle platného
cen íku Poskytovatele.

Úhrady v rá mci plnění této sm louvy budou prováděnyna základě faktur, které vystaví Poskytovatel na základě dodac ích nebo zakázkových listů nebo závazných o bjed návek , potvr
zených Nabyvatelem, vyjma ročních udržovacích poplatkůviz. článek 8. této smlouvy. Sp latnost těchto faktur je stanovena do 14 dnů od data vystaven í, pokud není dohodnuto jinak.

10. Smluvní pokuty za porušení závazkO dle této smlouvy
Za každé jednotlivé por ušení závazků Nabyvatele , které jsou uvedeny v článku 5., odstavcích 5.1.. 5.2 ., 5.4., 5.5., 5.8. a 5.9. t éto smlo uvy, jehož důsledkyNabyvatel nenapravil ani po

opakované výzvě, se Nabyvatel zavazuje Poskytovate li zap latit smluvní poku tu ve výši 100 % z celkové ceny Kopie, kterou Nabyvatel zaplatil Poskytovateli při prv ní dodávce v rámci
této smlouvy, a to do 14 d n ů od doručeni vyúčtování sjednané smluvní pokuty Nabyvateli. Zap lacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Poskytovatel ru či za škody, prokazatelně vzniklé řád ným uživá ním (p rovozováním) Kaple v so ulad u se Základní dokumentaci ve výši 100 % z ce lkové ce ny Kop íe , kterou Nabyva
tel zaplatil Poskytovate li při první dodávce v rámc i této smlouvy . Poskytovatel neručí za případné škody vznik lé nespráv ným užíváním (provozováním) Kopie , které bylo v rozpo ru se
Základní dokumentaci nebo jinými pokyny pro práci S informačnimi technologiemi Nabyvatele.

ll . Identifikace souvisejících písemností
Dokumenty, které se na tuto sm louvu váži, musí být označeny ide nt ifikát o re m (PID) této smlo uvy.

12. Ostatní ujednáni
12.1. Poskytovatel prohlašuje, že má s autorem (resp. se spoluautory) programového produktu , k užití jeh ož kopie Nabyvatelem touto smlouvou svoluje, uzavřenu licenčn í smlouvu

ve smyslu ustanoven i § 46 a následujících AutZ,jejímž pfedmětemje udělení oprávněn í k výkonu práva užívat programový produkt formou jeho rozmnožování a následným pro
nájmem těchto rozmnoženin - kopi i programového produktu; licence je autorem (spo lua utory) Posk ytovateli udělena ja ko v ýhradn í a v důsledku toho je Poskytovatel jed in ým
subjektem, oprávněným poskytovat Kopii i veškeré služby s ni souvisejlcí;

12.2. Ve věcech souvisejlcích s plněnim Smlouvy bude vzájemná kore spondence zasíl ána na tyto adresy:
a) Poskytovateli: .doecručeně" nebo . do vlastních rukou" na adresy uvedené v č lá ncích 3.2. nebo 1.2.;
bl Nabyvateli: na adresy uvedené v článcích 3.1. nebo 1.1.

Účastníci jsou oprávněni změnit adresu pro doručován í s tim, že tato změna je účinná okamžikem doručen í písemného oznámení změny druhé straně.

Účastníci se dohodli. že vzájemná korespondence související s plněním této sm louvy, jakož i s realizacf práva povinnost] podle této smlouvy bude vedena prostřednictvím veřej

ného doručovatele (pošta) stím, že v případě nepřevzetí z jakéhokoliv důvodu se písemnost považuje za doručenou sedmým dnem následujícím po dni, v n ěm ž se pošta poku sila
provést doručení.

Statutárnl zás tupce Poskytovatele
Ing . Jaromír IlEzAC

13.2.
13.3.
13.4.

13. Zavěrečná ujednáni
13.1. Tato smlouva je vyhotovena v jednom orig inálu a jedn é orig inálně vyp lně né kap ii surčen ím jednotlivých výtisků takto: 1originál pro Nabyvatele, 1orig iná lně vyplněná kopie pro

Poskytovatele.
Originá l I origi nálně vyplněnou kop ii této smlouvy se Nabyvatel zavazuje orig iná lně potvrd it a zaslat na adresu Mandatáře poskytovatele v bodě 3.2 k dalšímu zpracování.
Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s ůčinností ode dne podpisu oběma smluvními stranam i.
Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je dva náctiměsíční a začíná béžet první den následujícího měsíce po doručen í

výpověd i druhé smluvnl straně.

13.5. Všechny údaje ve smlouvě uvede né včetně id e ntifikátoru smlouvy (PIDl a licenčního č ís l a (UC) jsou neveřejné a o bě smluvní strany se zavazuji k tomu, že tyto údaje nebudou
poskytova ny třetim osobám ne bo jiným p rávnim subjektům .

13.6. Obě sm luvn í st rany jso u po vinny si vzájemně a neprod leně sdělovat změny všech údajů uvedených v této smlouvě.

13.7. Platnost smluv p ředchozích , vztahu jících se ke stejnému před ě tus louvy (U C) se uzavřenim této smlouvy zrušují.
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