
SMLOUVA O POSKYTNUTI  PRAV K UZIVANI
soFTWARE

č í s!o:  SML-00I0B/2I

1. smluvní  strany a obchodní  zástuPce
ALIS, spol, s r.o.,  zastoupená 

tČ  ooanlrc, olČ  czooanqrc, 
Reg.č .:  oddí l c, vlož ka 132, Krajský soud v t] stl nad Labem

dále dodavatel

obchodní  zóstupce: () PaVlovič ová Lenka Dis.
Datum vystavení  smlouvy|  14.01.2021

2. Předmět smlouvy, práva, cena
Předmětem smlouvy je poskytnutí  nevýhradní ch už í vací ch práv k softWare dle uvedené  specifikace. softWaí ové  produkty
lsou autorskýml dí ly, na něž  se vztahují  ustanovení  autorské ho zákona. l,Jž lvatel zí skává právo už lvat softWafe V souladu se
zněnÍ m té to smlouvy a v uvedené m rozsahu, aniž  by předmět smlouvy přeš el do Jeho Vlastnlctví . Nesmí  jej bezplatně
poskytovat, pí odáVat, pronají mat anl zapŮjč ovat j lným subjektŮm anl Jlm umož nit jaké koliV zásahy, ú pravy a manipulace s
tí mto softwarem.

speclflkace předmětu smlouvyI

Název software cena Množ ství  cena celkem sleva V 9o cena po slevě RUP

a

(23898) |  (23898)

obec Babylon I  obec Babylon

Babylon 27 l Babylon 27
34401, Babylon ]  sllor, aabylon

I č :  00572551 l I č :  00572551
D]Č : czoo572551 l DIČ : CZ00572551

v zastoupení :  

dále odběrat dále už ivatel

KEo4 Majetek (1 pracovní  mí sto, 1
., organlzace)

,. KEo4 Majetek (dalš l pracovní  mí sto)
KEo4 Majetek oceňoVání  pozemkŮ (1
pracoyní  mí sto, 1 or9anIzace)
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r2oo,-

3000,_

4800,-
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3000,-

288 0,-

72Oř

1B00,_

1060,-

27 0,-

660,_

40

40

4o

1

1

1

CENA CELKEM 9000,- 5400,- 199 0,-

odběratel svým podpisem stvť zuje, ž e Uhradí  stanovenou celkovou cenu, navýš enou o DPH dle práVě platných sazeb pro
softWare. Datem zdanitelné ho plnění  se rozumí  datum podpisu smlouvy dodavatelem. K tomuto datu bude Vystaven daňový
doklad se lhů tou splatnosti 14 dní , V připadě, ž e už ivatel j iž  využ í vá, nebo se následně rozhodne pro hostingový způ sob
provozování  software, dodavatel s ní m uzavře V souladu s č lánkem 28, odstavec 3. Naří zení  EU 20161679 zpracovatelskou
smlouvu, která bude specifikovat rozsah poskytovaných služ eb a zpŮsob Jejlch zpoplatnění  v záVislosti na objemu
zpracováVaných dat,

Roč ní  udrž ovací  poplatek (RUP)
Tento poplatek slouž i k p^ okryti nákladŮ na dalš í vývoj, programátorskou ú dňbu, jakož  j  prŮběž né  procesy automatizovaných
aktualizací  software v dů sledku leglslativní ch změn. Legislativní  změnou se rozumí  pouze novelizace zákonů , vyhláš ek a
naří zení  platných k datu podpisu smlouvy. cena udrž ovací ch poplatkŮ nezahrnuje nákiady na instalaci a nastaven i a plikace,
proŠ kolování  obsluhy, služ by prostřednictví m vzdálené  pomoci, cestovné  a dalš í  služ by dodavatele a jeho regionální cň
obchodní ch zástupcŮ. Roč ní  udrž ovací  poplatek je odběraieli (nebo po dohodě Už ivateli) fákturován vž dy v prů uěh-u první ho
pololetí  kaIendářní ho rokU.

3. Dodací  podmí nky



Dodavatel se zavazuje instalovat softWare do 14 dní  od podepsání  té to smlouvy, pokud se už ivatel s dodavatelem nebo s
jeho obchodní m zástupcem nedohodnou Jinak. lnstalaci software, implementaci jeho Vyš š í ch Verzí  a souvisejí cí  poradenství
zabezpeč uje pro Už ivatele dodaVatel nebo 5ubjekt, který fi9uruje na té to smlouVě jako obchodní  zástupce.
Už iVatel se zavazuje poskytnout v pří padě potřeby dodavateli, resp. jeho obchodní mu zástupci, pří stup k výpoč etní technice,
na kterou je software lnstalován i k dokladŮm a pí semnostem, které  jsou potřebné  pro č lnnostl souviseJí cí  jak s lnstalací
software, tak následně pro ověření  č i prokázání leho spráVné  funkč nostl.
Dodavatel si Vyhrazuje právo mož nost|  změny obchodní ho zástupce pro Už ivatele. o té to skuteč nosti je povinen Už ivatele
vč as informovat.

4. odpovědnost za vady
tJž ivatel zí skává aktuální  Verzi software s pří sluš nou dokumentací  a zava4)le se při provozování  softWare ří dit pokyny
uvedenými v dokumentaci, popří padě kontextovými pomocnými texty pří mo v prostředí  softWare, V pří padě zjlš tění
jakýchkoliv prokazatelných funkč ní ch nebo věcných závad (chyb) bude už lvatel neprodleně informovat pří mo dodavatele
tak, aby mohla být co nejdřlve zajiš těna náprava. Dodavatel odpoví dá za pří padnou prokázanou a dokumentovanou š kodu,
VznikloU Už ivateli správným provozování m softWare podle znění  té to smlouVy, maximáIně do výš e odpoví dají cí č ástl základní
ceny software (bez ceny udrž ovací ch poplatků ), zaplacené  už lvatelem v souladu se znění m smlouvy. Tato odpovědnost se
netýká pří padŮ, kdy už lvatel provozoval software V rozporU se zásadaml pro správnou práci se softwarem.

5. Zpracování  osobní ch ú dajů
Dodavatel se zavazuje k mlč enllvosti ohledně zpracování  osobní ch ú dajŮ. Tento záVazek trvá iv pří padě Ukonč ení  platnostl
smlouvy. V pří padě poskytování  služ eb metodlcké  a technické  pomocl mohou zaměstnanci dodavatele nahlí ž et na osobní
ú daje fyzických osob vedených v dodaných lnformač ní ch systé mech. Toto nahlí ž ení  proběhne vž dy se souhlasem a na ž ádost
Už ivatele. Dodavatel implementoval do software taková technická opa!ření , aby byla minimalizována rizika spojené  s
neoprávněným nebo nahodilým pří stupem k osobní m ú dajŮm, kjejlch změně, znič ení č l Ztrátě, k neoprávněným přenosŮm,
k jejich j iné mu neoprávněné mu zpracování , jakož  i k j iné mu zneuž ití  osobní ch ú dajů .

6. ostatní  ustanovení
lJž ivatl si je vědom toho, ž e se stává legální m provozovatelem software až  V okamž iku, kdy obdrž í  potvrzenou smlouvu od
dodavatele. stejně tak platí , ž e pokud neuhradí  daňový doklad za základní  dodávku č i za udrž ovaci poplatky, mŮž e být
postiž en za poruš ení  autorských práv dodavatele, prqtož e nesplnil zně!í  té lo smlouvy. znění  smlouvy Vč etně pří padné ho
navýš ení  cen (např, zvýš ení  ceny udrž ovací ch poplatkŮ z objektlvní ch dŮvodŮ) lze měnlt pouze dodatkem k té to smlouvě, a
to pouze po předchozí  dohodě dodavatele (resp. obch. zástupce) s už ivatelem. smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou.
Platnost smlouvy (nebo její ch dí lč í ch polož ek software) konč í ;

. výpovědí  jednou ze smluvní ch stran s tí m, ž e závaznou formou výpovědi Je JeJí  pí semná (nebo elektronická) forma.
Výpověd' doruč ená v rámci běž né ho roku nabývá ú č lnnosti k datu 1. 1. roku následují cí ho,

. zakoupení m už í vací ch práv k totož né rnu software z nové  (vyš š í ) produktové  řady.

V obou pří padech j iž  v následují cí m roce nefakturuje dodavatel z pří sluš ných polož ek softWare roč ní  Udrž ovací  poplatky.
Kaž dá smluvní  strana obdrž í  po jednom vyhotovení  smlouvy. Vzájemné  vztahy neupřavené  pří mo znění m té to smlouvy se
ří di ustanovení mi pří sluš ných platných zákonŮ.

7. Podpisy smluvní ch stran

lh. /  ,2ož Datum: / 4, / / . ?02/

za dodavatele za odbé ratele


