SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁV K UŽÍVÁNÍ
SOFTWARE
čÍslo: SML-00432/19
1. Smluvní strany a obchodní zástupce
ALIS, spol. s r.o., Mariánská 538/2L, 470 01 Česká Lípa, tel. 487 823 806, 487 824 800, zastoupená
IČ 00672416, DIČ CZ00672416, KB Česká Ljpa 78349-421/0100,
Reg.č.: oddÍl C, vložka 132, Krajský soud v Usti riad Labem
dále dodavatel
a
(23898)

' (23898)

Obec Babylon

Obec Babylon

il Babylon 27
!l 34401, Babylon

, Babylon 27
, 34401, Babylon

' IČ: 00572551
, DIČ: CZ00572551

, IČ: 00572551
' DIČ: CZ00572551

v zastoupeni:
dále odběratel

dále uživatel

Obchodní zástupce: (

,

Datum vystaveni smlouvy: 27.02.?-019
2. Předmět smlouvy, práva, cena

PřednŇtem smlouvy je poskytnuti nevýhradních užívacích prÉÍv k software dle uvedemš specifikace. Softwarové produkty
jsou autorskými díly, na něž se vztahuji ustanoveni autorského zákona. Uživatd Ziskává právo užívat software v souladu se
zněninj této smlouvy a v uvederíém rozsahu, aniž by předmět smlouvy přešel do jeho vlastnictví. Nesmí jej bezplatně
poskytovat, prodávat, pronajímat ani zapŮjčovat jiným subjektŮm ani jim umožnit jakékoliv zásahy, úpravy d mmipulace s
tímto softwarem.
Specifikace předmětu smlouvy:
Název software

Cena

KEO4 ÚČetnictví (l pracovní místo, 1
organizace)

9020,-

CENA CELKEM

Množství Cena celkeni
1

9020,-

9020,-

sleva v %

Cena po slevě

RUP

40

5412,-

1990,-

5412,-

1990,-

Odběratel svým podpisem stvrzuje, že uhradí stanovenou celkovou cenu, navýšenou o DPH dle právě platných sazeb pro
software. Datem zdanitelného plněni se rozun"ú datum podpisu smlouvy dodavatelem. K tomuto datu bude vystaven daňcivý
doklad se lhŮtou splatnosti 14 dni. V případě, že uživatel již využívá, nebo se následně rozhodne pro hostingový zpŮsob
provozování software, dodavatel s nim |jzavře v souladu s článkem 28, odstavec 3, Nařízení EU 2016/679 zpracovatelskou
sm|QLlvlj, která bude specifikovat rozsah poskytovaných služeb a zpŮsob jejich zpoplatněni v závislosti na objemu
zpracovávaných dat.
RoČní udržovací poplatek ( RUP)
Tento poplatek slouží k pokryti nákladŮ na další vývoj, programátorskou údržbu, jakož i prŮběžné procesy automatizovaných
aktualizaci software v dŮsledku legislativnÍch změn. Legislativn' změnou se rozum' pouze novelizace zákonŮ, vyhlášek a
rújřizeni platných k datu podpisu smlouvy. Cena udržovacích poplatkŮ nezahrnuje nákladý llä instalaci a nastavení aplikace,
proškolováni obsluh,y, služby pro5třednlctvím vzdálené pomoci, cestovné a další sluŽby dodavatele a jeho regionálních
obchodních zástupcu. Ročni udržovací poplatek je odběrateli (nebo po dQhodě uživateli) fakturován vždy v prŮběhu prvního
pololetí kdendářniho roku.,
3. Dodací podmínky
Dodavatel se zavazuje instalovat software do 14 dni od podepsänl této smlouvy, pokud se uZivatel s dodavatelem nebo s
jeho obchodním zástupcem nedohodnou jinak. Instalaci software, implementaci jeho vyšších verzí a sDuv|sejíci poradenství
zabezpečuje pro uživatele dodavatel 11ebo subjekt, který figuruje na této smlouvě jako obchodní zástupce.

Ubvatel se zavazuje poskytňout v připacé potřeby dockvateh, resp, jeho obchodnímu zástupci, přistup k výpočetní technice,
na kterou je software instabván l k dokladŮm a písemnostem, které jsou potřebné pro ánnosti související jak s instalací
software, tak následně pro ověřeni či prokázárii jeho správné funkčnosti.
Dodavatel si vyhrazuje právo možnosti změny obchodního zástupce pro uživatele, O této skutečnosti je povinen uživatele
včas informovat.
4. Odpovědnost za vady
UŽivatel získává aktuálni verzi softwaře s pHsluŠnou dokumentací a zavazuje se při provozování software řídit pokyny
uvedenými v dokumentaci, popřípadě kontextovým pomocnými texty přímo v prostředĹ software. V případě zjištění
jakýchkoliv prokazatelných funkČních nebe věcných závad (chyb) bude uživatel nepšod|eně informovat přímo dodavatele
tak, aby rnohla být co nejdříve zajištěna náprava. Dodavatel odpovídá za připadnou prokázanou a dokurnentovanou škodu,
vznjklou uživateh správným provozováním software podle znění této smlouvy, maximálně do výše odpovjdajÍcÍ části základni
ceny software (bez ceny udržovacích poplatkŮ), zaplacené uživatelem v souladu se zněni'm smlouvy. Tato odpcvědnost se
netýká přlpadŮ, kdy uživatel provozoval software v rozporu se zásadarm pro správnou práci se softwarem.
5. Zpracování osobních údajů
Dodavatel se zävazuje k mlčenl'vosti ohledně zbracováni osobních údajŮ. Tento závazek trvá i v případě ukončeni platnosti
smlouvy. V případě poskytování sluŽeb metodické a technické pomoci mohou zaměstnanci dodavatele nahlížet na osobní
údaje fyzických osob vedených v dodaných infořmačnÍch systémech. Toto nahližení proběhne vždy se souhlasem a na žádost
uživatele. Dodavatel implementoval do software taková technická opatřeni, aby byla minimalizována rizika spojená s
neoprávněným nebo nahodl|ým přístupem k [jsobnim údajŮm, k jejich změně, zničení Či ztrátě, k neoprávněným přenosŮm,
k jeiich j nérnu neo[)'ávr)ěnéfnL. Lpre!"ován', jakož i k jinému zne\jžiti osobních údaiÔ.
6. Ostatní ustanoveni
Uživatel s: je vědorn toho, že se stává legálním provozovatelem software až v okamžikLl, kdy obdrží potvrzenou smlouvu od
dodavatele, Stejně tak platí, Že pcikuc1 neuhradí daňový doklad za Ukladn' dodávk|j či za udržovací poplatky, může být
postižen za poruŠeni autorských práv clodavatele, protoŽe ncsplntl znění této smlouvy, Znění smlouvy včetně případného
navýšeni cen (např zvýšeni ceny !jdrZôvacich pôpIatkŮ z objektivních dŮvodŮ) lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě, a
to pouze po předchozí dohocN dodavate|e (resp. obch. zástupce) s uživatelem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Platnost smlouvy (nebo jejich &1ČIch položek software) konČi:
· výpovědi jednou ze smluvních stran s tím, že závaznou formou výpovědi je její písemná (nebo elektronická) forma.
výpověď' doručená v rámci běžného roku nabývá účinnosti k datu 1, 1. roku nás|edujícího,
· zakoupením užívacích práv k totožnému software z nové (vyšší) produktové řady.
V obou případech již v následujícim roce nefakturuje dodavatel z příslušných položek software roční udržovací poplatky.
Každá smluvní strana obdrŽí po jednom vyhotoveni snilouvy. Vzájemné vztahy neupravené ořimo zněním této smlouvy se
řídí tjstanovenimi přislušnych platných zákonů.

.
7. Podpisy smluvních stran
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