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1.

	

Úvodní ustanovení

	

1.1

	

Poskytovatel je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu
a spl ňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouv ě stanovené a je oprávn ěn tuto
Smlouvu uzav ř ít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

	

1.2

	

Zákazník je organizační složka státu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouv ě
stanovené a je oprávn ěn tuto Smlouvu uzavř ít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

	

1.3

	

Zákazník je na základ ě licenčních smluv
AW_LA_l00002 (zakázkové č íslo 332/006/2010) uzav řené s Poskytovatelem dne 9.2.2010 a
AW_LA_100002-01 (zakázkové č íslo 332/058/2010) uzav řené s Poskytovatelem dne 21.7.2010
oprávněn užívat programové produkty ARIS v rozsahu uvedeném v P říloze Č . 4 této Smlouvy
(dále jen „produkty ARIS").

1.4 Zákazník vyzval Poskytovatele k podání nabídky v jednacím řízení bez uve řejnění na podlimitní
ve řejnou zakázku „Technická podpora produkt ů ARIS Toolset" v souladu s ust. § 23 odst. 4
písm. a) zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpis ů .

1.5 Práva a povinnosti Smluvních stran se ř ídí touto Smlouvou v četně Obchodních podmínek pro
poskytování licencí a údržby společnosti Software AG (dále jen „obchodní a servisní
podmínky"), které jsou obsaženy v P ř íloze č . 1 této Smlouvy. V p řípadě rozporu mezi P ř ílohou
č . 1 této Smlouvy a ustanoveními Smlouvy mají p řednost ustanovení Smlouvy.

2.	Předmět Smlouvy

2.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Zákazníkovi dle odst. 2.2 služby údržby a
podpory naimplementovaných produktů ARIS specifikovaných v P ř íloze Č . 4 této Smlouvy (dále
jen "údřžba a podpora") a dle odst. 2.3 služby rozší řené servisní podpory naimplementovaných
produktů ARIS specifikovaných v P říloze č . 4 této Smlouvy (dále jen "rozší řená servisní
podpora") a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

	

2.2

	

Údržba a podpora produktů ARIS zahrnuje:

2.2.1

	

služby související s vývojem produktu ARIS, které jsou blíže specifikovány v č l. 4. této
Smlouvy a v obchodních a servisních podmínkách;

2.2.2

	

služby spoč ívající v pomoci p ři poruchách, které jsou blíže specifikovány v č l. 5. této
Smlouvy a v obchodních a servisních podmínkách.

	

2.3

	

Rozší řená servisní podpora produkt ů ARIS zahrnuje:

2.3.1

	

služby související s údržbou obsahu databází ARIS;

2.3.2 aplikačni podporu zahrnující provád ění servisních zásah ů na místě , nap ř. (re)instalace
produktů ARIS po havárii, reinstalace v p ř ípadě změny HW, instalace nových verzí a
opravných balíčků ;

2.3.3 jiné servisní nebo konzulta ční služby dle požadavk ů Zákazníka.

2.4 Služby rozší řené servisní podpory dle odstavc ů 2.3.1 až 2.3.3 budou zákazníkovi poskytovány v
rozsahu maximálně 4 č lověkodn ů za jeden kalendá řní rok. Poskytovatel vystaví Zákazníkovi za
tyto služby fakturu ( řádný da ňový doklad) dle harmonogramu plateb uvedeného v odstavci 6.3
této Smlouvy.
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2.5 Poskytovatel provádí v rámci poskytování služeb rozší řené servisní podpory dle odstavc ů 2.3.1
až 2.3.3 pravidelné servisní zásahy nebo konzultace v dohodnutém rozsahu na vyžádání
Zákazníka na základ ě zaslaného požadavku až do vyčerpáni objemu dohodnutého dle
odstavce 2.4 na p říslušné fakturační období.

2.6 Poskytování údržby a podpory a rozší řené servisní podpory m ůže být prováděno kteroukoliv
pobočkou Poskytovatele, a to na základ ě vlastního uvážení Poskytovatele. Seznam takových
poboček Poskytovatele je uveden v P ř íloze č. 2 této Smlouvy.

	

2.7

	

Zákazník se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli sou č innost nezbytnou k plnění
této Smlouvy Poskytovatelem, a to zejména umožnit p římý a vzdálený p ř ístup k produktům
ARIS, dodržovat stanovené hardwarové konfigurace a udržovat softwarové podmínky pro
provozováni produkt ů ARIS. Dále se Zákazník zavazuje platit Poskytovateli dohodnutou cenu.

	

3.

	

Místo a termín plnění

	

3.1

	

Místem poskytování údržby a podpory je sídlo Zákazníka.

	

3.2

	

Služby údržby a podpory budou poskytovány po dobu ú č innosti této Smlouvy ve lh ů tách
stanovených v obchodních a servisních podmínkách.

	

3.3

	

Pro zabezpečení realizace služeb, které povedou k praktickému pln ění předmětu této Smlouvy,
jsou u Smluvních stran stanoveny níže uvedené oprávn ěné osoby:

	

3.3.1

	

za Poskytovatele:

ve věcech obchodních:

ve věcech technických:

	

3.3.2

	

za Zákazníka:

Ing. Ji ří Šáda
telefon +420 604 298 646
fax

	

+420 235 517 866
E-mail jiri.sada a(^softwareao.com

jiri.sada anseznam.cz

Software AG Help Desk
telefon +420 235 517 860
fax

	

235 517 866
E-mail info-cz(a^softwareaq.com

arissupoort(a softwareaa.com

ve věcech obchodních:

	

ing. Božena Zd ěnková
Telefon +420 25704 2917
E-mail bozena.zdenkova@mfcr.cz

ve věcech technických:

	

Ing. Zuzana Gajewská
telefon +420 25704 2927
E-mail zuzana.gaiewska(č̂ mfcr.cz

Ing. Ji ř í Pecka
telefon +420 25704 2242
E-mail

	

jiri.pecka(a?mfcr.cz
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4.

	

Služby související s vývojem produkt ů ARIS

4.1 V rámci poskytováni služeb souvisejících s vývojem produktů ARIS se Poskytovatel zavazuje
pro Zákazníka poskytovat nové aktualizace produktu ARIS. Rozsah t ěchto služeb, jejich popis a
podmínky poskytování jsou obsaženy v P říloze Č . 1 této Smlouvy;

4.2 V rámci služeb dle č l. 4.1 této Smlouvy si Poskytovatel vyhrazuje právo na vým ěnu aktuálně
používaného aktiva čního klíče na verzi novější v p řípadě , že aktivační klíč dodávaný s novou
opravou, novou verzi nebo novou programovou verzí software pokrývá svou funk čnosti i
funkčnost opravy, verze nebo programové verze p ředcházející.

5.	Pomoc p ři poruchách

	

5.1

	

V rámci poskytováni služeb spoč ívajících v pomoci p ř i poruchách se Poskytovatel zavazuje pro
zákazníka:

5.1.1 poskytovat službu Asistenční podpory (Hotline), která je Zákazníkovi k dispozici v sídle
a na pobočkách Poskytovatele na telefonním č ísle uvedeném v č lánku 3.3.1 této
Smlouvy v českém jazyce v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin nebo na centrále
Poskytovatele v anglickém jazyce v pracovní dny 24 hodin denn ě, v n ěmeckém a
francouzském jazyce v pracovní dny od 7,00 do 18,00 hodin ve st ředoevropském
časovém pásmu (SČ+1).

Služba Asistenční podpory (Hotline) zprost ředkuje Zákazníkovi podporu p ř i řešeni
aplikačních problém ů po telefonu. Aplikační problémy zahrnuji identifikaci, verifikaci,
zpracování a řešení problému.

Poskytování služby Asisten ční podpory (Hotline) je závislé na spolupráci Zákazníka,
která z jeho strany zahrnuje zejména podrobný popis toho, jak se problém projevuje.
Na rozdíl ad vzdálené podpory softwaru popsané v odst. 5.1.2 této Smlouvy se
Poskytovatel p ř i této formě pomoci nebude p ř ipojovat k IT systému Zákazníka, nýbrž se
s ním nanejvýš spojí, kromě konzultaci po telefonu, ješt ě prost řednictvím elektronické
pošty. Součástí této služby nejsou speciální vyhodnocováni, simulace nebo testy
prováděné v IT systému Zákazníka.

5.1.2 odstra ňovat vzniklé problémy prost řednictvím služby vzdálené podpory, kdy se
pracovnik Poskytovatele nebo jím pov ěřená osoba m ůže př ipojit p ř ímo k IT systému
Zákazníka prost řednictvím telekomunikačních prost ředk ů za ú čelem p ř ímé nápravy
chyb prost řednictvím vzdálené podpory a realizovat tak údržbu softwaru i mimo místa
jeho používání. V rámci poskytování této služby musí držitel licence tuto vzdálenou
podporu umožnit, včetně zajištění p římého př ístupu ke všem poč ítačům, kde jsou
provozovány produkty ARIS. S Poskytovatelem je t řeba p ředem zkoordinovat p řesnou
konfiguraci tohoto vzdáleného p ř ístupu. Zákazník odpovídá za zajištění potřebného
př ístupu pracovník ů Poskytovatele nebo jím pověřených osob k p říslušným systém ům
tak, aby bylo možné provést v systému prost řednictvím vzdálené podpory takové
změny, které zajistí řádné fungování softwaru. Pokud by Zákazník nebyl schopen
zajistit možnost podpory na dálku včas, vystaví mu Poskytovatel fakturu za služby
poskytnuté na místě nad rámec č lánku 2.4 této Smlouvy podle vzniklých náklad ů . V
p ř ípad ě , že Poskytovatel dá držiteli licence k dispozici software t řetí strany, budou ve
vztahu k tomuto software platit všeobecné podmínky p ř íslušných výrobc ů . Jakákoli
odpovědnost Poskytovatele za tento software je vylou čena.

5.2 Komunikace Zákazníka s Poskytovatelem bude probíhat prost řednictvím telefonních linek
uvedených v č I. 3.3.1, p řípadně v p ř íloze č . 2 této Smlouvy. Oznámení o poruchách m ůže být
př ipadně uč iněno také na formulá ř i, jenž tvo ř í př ílohu č . 3 této Smlouvy s tím, že tento formulá ř
obsahuje odkaz na tuto Smlouvu a popis poruchy nebo ur čení, jak se tato porucha projevuje.
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6.

	

Cena za služby a platební podmínky

6.1 Celková cena uvedená ve Smlouv ě je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona
č .526/1990 Sb., o cenách, ve zn ěni pozdějších p ředpisů a je cenou nep řekroč itelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu Smlouvy, včetně náklad ů souvisejících
s p řípadnými celními poplatky, dopravou do místa pln ění apod.

	

6.2

	

Celková dohodnutá smluvní cena za p ředmět pln ění za celé období trvání Smlouvy č iní:

bez DPH

	

2 646 690,- Kč ,

slovy (dvamiliony šestset č tyč icetšesttisíc šestsetdevadesát korun českých),

DPH ve výši 21%

	

555 805,- Kč ,

slovy (pětsetpadesátpěttisíc osmsetpět korun českých),

včetně DPH

	

3 202 495,- Kč ,

slovy (t ř imiliony dvěstědvatisíc č tyř istadevadesátpět korun českých),

Celková dohodnutá smluvní cena za pln ění č iní v prvním roce, tj. ode dne podpisu smlouvy do
31.122013

bez DPH

	

882 230,- Kč ,

slovy (osmsetosmdesátdvatisíc dvěstětř icet korun českých),

DPH ve výši 21%

	

185 268,30 Kč ,

slovy (stoosmdesátpěttisíc dvěstěšedesátosm korun českých),

včetn ě DPH

	

1,067.498,30 Kč ,

slovy (milion šedesátsedmtisíc čtyř istadevadesátosm korun českých),

Celková dohodnutá smluvní cena za ro ční plnění č iní v druhém roce, tj. od 1.1.2014 do
31.12.2014:

bez DPH

	

882 230,- Kč ,

slovy (osmsetosmdesátdvatisíc dvěstě tř icet korun českých),

DPH ve výši 21%

	

185 268,30 Kč ,

slovy (stoosmdesátp ěttisíc dvěstěšedesátosm korun českých),

včetně DPH

	

1,067.498,30 Kč ,

slovy (milion šedesátsedmtisíc čtyř istadevadesátosm korun českých),

Celková dohodnutá smluvní cena za ro ční plně ní č iní ve třetím roce, tj. od 1.1.2015 do 31.12.2015:

bez DPH

	

882 230,- Kč ,

slovy (osmsetosmdesátdvatisíc dvěstětř icet korun českých),

DPH ve výši 21%

	

185 268,30 Kč ,
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slovy (stoosmdesátp ěttisic dvěstěšedesátosm korun českých),

včetně DPH

	

1,067.498,30 Kč ,

slovy (milion šedesátsedmtisíc čtyř istadevadesátosm korun českých),

6.3

	

Celková cena služeb za celé období trvání Smlouvy uvedená v odstavci 6.2 bude uhrazena dle
následujícího harmonogramu plateb:

(1) úhrada za služby údržby a podpory produkt ů
ARIS dle č lánku 2.2 a služby rozší řené
servisní podpory produkt ů ARIS dle č lánku
2.3 za období od data podepsání Smlouvy do
31.12.2013

882 230 Kč bez DPH do 10 dn ů
od podpisu

smlouvy

(2) úhrada za služby údržby a podpory produkt ů
ARIS dle č lánku 2.2 a služby rozší řené
servisní podpory produkt ů ARIS dle č lánku
2.3 za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

882 230 Kč bez DPH 10.1.2014

(3) úhrada za služby údržby a podpory produkt ů
ARIS dle č lánku 2.2 a služby rozší řené
servisní podpory produktů ARIS dle č lánku
2.3 za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

882 230 Kč bez DPH 10.1.2015

	6.4

	

Právo fakturovat p ředmět plnění je stanoveno harmonogramem plateb v č lánku 6.3, položka (1)
až položka (3).

	

6.5

	

Všechny faktury musí obsahovat:

a) rozpis položek p ředmětu plnění přesně dle Smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo Smlouvy,
d) úplné bankovní spojení dodavatele v četně zejména č ísla úč tu,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané hodnoty,

ve zn ění pozdějších předpis ů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku

Dále všechny faktury musí obsahovat ozna čeni Smluvních stran a jejich adresy, I Č , DIČ ,
zakázkové č íslo Smlouvy, č íslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, ozna čení
peněžního ústavu a č íslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, označení př íslušné
položky splátkového kalendá ře (p ředmět plnění), razítko a podpis. Nedílnou sou částí faktury (v
p ř íloze) bude p ředávací protokol bude obsahovat jednozna čné označení dodávky č i služby, a to
včetně p řesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, a u nehmotných věcí (vyjma
služeb) č ísla licencí.

6.6 Splatnost řádně vystavené faktury - daňového dokladu č iní 21 dn ů ode dne doručení
Zákazníkovi. Faktury se platí bankovním p řevodem na ú čet druhé Smluvní strany uvedený ve
faktu ře.

	

6.7

	

V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doru čena Zákazníkovi nejpozději do
15.12., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

	

6.8

	

Zákazník má právo fakturu - da ňový doklad Poskytovateli p řed uplynutím lh ůty splatnosti vrátit,
aniž by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li faktura nesprávné údaje, chybí-Ii na faktu ře
- daňovém dokladu n ěkterá z náležitostí, chybí-Ii originál dodacího dokladu nebo obsahuje-li 6



jiné cenové údaje nebo jiný druh č i množství předmětu plnění než dohodnuté ve Smlouv ě . Nová
lh ů ta splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doru čení opravené faktury - da ňového
Zákazníkovi. Nová lh ůta splatnosti v délce 21 dn ů počne plynout ode dne doru čení opraveného
daňového dokladu Zákazníkovi.

	

6.9

	

Daň z př idané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani z p ř idané
hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného pln ění.

	

6.10

	

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v
této mě ně .

7.

	

Dodání předmětu plnění Smlouvy

.,

	

7.1

	

Poskytovatel se zavazuje, že předmět plnění bude věcně a právn ě bezvadný a odpovídající
právním p ředpis ům a závaznými doporučujícím normám platným v České republice.

7.2 P ředmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standard ům, jejichž použití je obvyklé u
obdobných produkt ů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Zákazníka v oblasti bezpe čnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

	

7.3

	

Dílč í dodávka p ředmětu pln ění a dílč í fakturace se p řipouští pouze v p řípadě uvedení této
skutečnosti ve Smlouvě .

7.4 Pokud to není v rozporu s povahou p ředmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu celku
p řiloženy doklady nutné k jeho p řevzetí a užívání, návod k použití a p ř ípadná další nezbytná
dokumentace (nap ř. prohlášení o shodě , atesty, prohlášení, že byly použity materiály a
technologie v souladu s p říslušnými zákony a p ředpisy, prohlášení o respektování
enviromentálnich požadavk ů daných platnými závaznými p ředpisy). Veškeré dokumenty
uvedené v p ředchozí vě tě musi být v českém jazyce.

7.5 V př ípadě neposkytnutí nezbytné sou č innosti Zákazníka lze po vzájemné dohod ě prodloužit
termín plnění smlouvy. Dohoda podle p ředchozí věty musí být písemná a musí mít formu
dodatku k této smlouvě .

8.	Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

8.1 V p ř ípadě prodlení Poskytovatele s pln ěním jakékoliv povinnosti v termínu vyplývajícím z této
Smlouvě č i právních p ředpisů má Zákazník právo uplatnit v ůč i Poskytovateli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za každý i
započatý den prodlení.

8.2 P ř i nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - da ňového dokladu Zákazníkem je
Poskytovatel oprávn ěn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se ř ídí
nař ízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodleni a poplatku z prodlení
podle občanského zákoníku, v platném zn ění.

	

8.3

	

Jakékoliv omezování výše p ř ípadných sankcí se nep ř ipouští.

8.4 Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazk ů v rozsahu, vjakém je
prodleni zp ůsobeno prodlením s pln ěním závazk ů druhé smluvní strany, zejména v p řípadě
neposkytnutí požadované sou č innosti vymezené ve Smlouvě .
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8.5

	

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek stanovený touto
Smlouvou.

8.6

	

Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s § 300
Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

8.7

	

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvních stran na úhradu zp ůsobené škody
v plné výši.

9. Náhrada škody

9.1 Poskytovatel odpovídá v plné výši za veškeré škody zp ůsobené Zákazníkovi porušením svých
povinností. Poskytovatel odpovídá zejména za škody zp ůsobené porušením ustanoveni této
Smlouvy, škody zp ůsobené jiným protiprávním jednáním a škody vzniklé v d ůsledku vad plnění.
O náhrad ě škody platí obecná ustanoveni obchodního zákoníku.

9.2

	

Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se nep ř ipouští.

10. Ochrana informací

10.1 Obě Smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o ve řejných
zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.

10.2 Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp ř ístupnit třetím osobám d ůvě rné
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění pozd ějších p ředpisů není tímto ustanovením
dotčena.

10.3

	

Za d ůvě rné informace se považuji veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Zákazníkem Poskytovateli v souvislosti s touto
Smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti Zákazníka;

c) veškeré další informace, které budou Zákazníkem ozna čeny jako d ůvě rné ve smyslu
ustanoveni § 152 zákona E. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů .

10.4

	

Povinnost zachovávat ml čenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které je Zákazník povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona Č . 106/1999 Sb.,
o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpisů ,

b) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p řístupnými jinak, než porušením
právních povinností ze strany Poskytovatele,

c) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před p řijetím těchto
informací od Zákazníka, avšak pauze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje
povinnost mlčenlivosti z jiných d ůvod ů ,

d) které budou Poskytovateli po uzav ření této Smlouvy sdě leny bez závazku ml čenlivosti
třetí stranou, jež rovn ěž není ve vztahu k nim nijak vázána,
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e) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

10.5 D ůvěrně informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez vědomí
Zákazníka a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se týkají Zákazníka
č i plnění této Smlouvy.

10.6 Smluvní strany se zavazuji, že nezp ř ístupní jakékoliv t řetí osobě d ůvěrné informace druhé
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že podniknou všechny nezbytné kroky k
zabezpečení těchto informaci. Poskytovatel je povinen zabezpe č it veškeré d ůvěrné informace
Zákaznika proti odcizení nebo jinému zneužiti.

	

10.7

	

Poskytovatel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za ú čelem plněni této Smlouvy.
Jiná použití nejsou bez písemného svolení Zákazníka p ř ípustná.

10.8 Poskytovatel je povinen svého p ř ípadného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti a
respektováním práv Zákazníka nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém
vztahu zavázán sám.

	

10.9

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :

a) v p řípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení
smlouvy;

10.10 Závazky vyplývající z tohoto č lánku včetn ě závazů vyplývajících z odst. 1 není Poskytovatel
oprávněn vypovědět ani jiným zp ů sobem jednostrann ě ukonč it.

10.11 V p řípadě , že n ěkterá ze smluvních stran poruší n ěkterou z povinností vyplývajících z tohoto
č lánku, je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000
Kč (slovy: jedno sto tisic korun českých) za každý p ř ípad porušení.

	

11.

	

Ukon čení smluvního vztahu

	

11.1

	

Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to od data podpisu Smlouvy do 31. 12. 2015.

11.2 Smluvní vztah vzniklý na základ ě této Smlouvy skon č í uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto
č lánku. Uplynutím doby trvání Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu
neurč itou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a další ustanovení Smlouvy,
která podle svého obsahu mají trvati po zániku smluvního vztahu.

11.3 Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukon č it p řed uplynutím doby uvedené v odstavci 1
tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími zp ůsoby stanovenými
právními předpisy.

	

11.4

	

Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od Smlouvy z d ůvod ů uvedených v této Smlouvě
a dále z d ůvod ů uvedených v zákon ě , zejména v p ř ípad ě podstatného porušení Smlouvy ve
smyslu ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení Smlouvy, které je
d ůvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost
dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

11.4.1 Zákazník je oprávn ěn od Smlouvy odstoupit v následujících p řípadech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele,

b) Poskytovatel podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven čni návrh podaný proti
Poskytovateli bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku
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Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jin ě rozhodnutí s
obdobnými ú č inky;

c) Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

11.4.2 Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem, které je d ůvodem pro odstoupeni od
Smlouvy ze strany Zákazníka, se považuje zejména:

a) prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30 kalendá řních dní po
termínu plnění;

b) porušení povinnosti Poskytovatele odstranit vady p ředmětu plnění ve lh ů tě 30
kalendá řních dní od jejich oznámeni Zákazníkem;

c) realizace p ředmětu smlouvy v rozporu se smlouvou č i právními p ředpisy;

d) nedodržování jiných závazných dokument ů č i předpis ů Poskytovatelem (zejména
p ředpisů upravujících bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci, požární bezpe čnost
apod.);

e) jiné porušení povinnosti Poskytovatele, které nebude odstran ěno ani do 30
kalendá řních dní od doru čení výzvy Zákazníka.

11.4.3 Za podstatné porušeni smlouvy Zákazníkem, které je d ůvodem pro odstoupení od
Smlouvy ze strany Poskytovatele, se považuje:

a) prodlení Zákazníka s úhradou faktury - da ňového dokladu o vice jak 30 kalendá řních
dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dot čen;

b) prodleni Zákazníka s poskytnutím souč innosti o více než 30 kalendá řních dní od
prokazatelného doručeni písemné výzvy Poskytovatele.

11.4.4 V p řípadě odstoupení podle č lánku odst. 11.4.2 písm. a), b), d) či e) je po marném
uplynutí p říslušné 30denni lh ů ty Zákazník oprávněn od Smlouvy jednostrann ě
odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele.

11.4.5 Zákazník je v p ř ípadě odstoupeni od této Smlouvy oprávn ěn podle své volby buď
odstoupit od Smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části Smlouvy, která bude v
době odstoupení nespln ěna. V p řípadě částečného odstoupení od Smlouvy se cena
snižuje o částky př ipadající na plnění, která v důsledku odstoupení Poskytovatel není
povinen provést č i poskytnout. V p řípadě úplného č i částe čného odstoupení od
Smlouvy je Poskytovatel povinen vrátit Zákazníkovi cenu (byla-li již uhrazena) sníženou
o hodnotu plněni, která nejsou dotčena odstoupením.

11.4.6 Zákazník má v př ípadě odstoupení od Smlouvy (krom ě jiného) nárok na náhradu škody
spoč ívající v náhrad ě prokazatelných náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti se
zajištěním náhradního plněni.

11.4.7 Odstoupení od této Smlouvy musi být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této Smlouvy č i právních p ředpis ů , které zakládá oprávn ění od Smlouvy
odstoupit.

11.4.8 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od Smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.

11.4.9 V p řípadě částečného odstoupeni od této Smlouvy z ůstává tato Smlouva v platnosti
ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

11.4.10 V p řípadě částečného odstoupeni od této Smlouvy Zákazníkem je Poskytovatel
povinen do 5 pracovních dn ů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení
předat Zákazníkovi ty části plněni, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně
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p řípadných zdrojových kód ů a dalších podklad ů nezbytných k dokon čení díla
Zákazníkem č i třetími osobami.

11.4.11 V p řípadě částečného odstoupení od této Smlouvy má Zákazník právo dokon č it plnění
sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto ú čelem
veškeré části pln ění, které nebyly dotčeny odstoupením.

11.4.12 Smluvní vztah skon č í dnem doru čeni oznámeni o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámení.

11.4.13 Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto
Smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neve řejných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

	

12.

	

Práva duševního vlastnictví

12.1 Poskytovatel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této Smlouvy byl bez právních vad,
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Zákazníka vyplynul
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by jakkoliv omezovala
užití p ředmětu plněni. V p ř ípadě porušeni tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu
odpovědný za p řípadné následky takového porušení, p ř ičemž právo Zákazníka na p ř ipadnou
náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

12.2 V př ípadě , že je výsledkem č innosti Poskytovatele dle této Smlouvy dílo, které podléhá ochran ě
podle autorského zákona, ziská Zákazník k takto vytvo řenému dílu jako celku i k jeho
jednotlivým částem nevýhradní nep řenosnou licenci jej užit, a to za stejných podmínek, které
jsou stanoveny v licenčních Smlouvách č íslo IDS Scheer: AW_LA_100002-01 a
AW_LA_100002 (eviden ční č íslo MFI: 332105812010 a 332100612010) v aktuálním zn ění
uzav řené s Poskytovatelem. Smluvní strany se dohodly, že cena za licenci k dílu dle tohoto
odst. 12.2 je již zahrnuta v cen ě za poskytování údržby a podpory na základ ě této Smlouvy.

12.3 Jsou-li součástí předmětu pln ěni podle této Smlouvy po č ítačové programy č i jiné výsledky
činnosti chránené právem z pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (dále jen
„Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující ustanoveni tohoto č lánku:

12.3.1 V p ř ípad ě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty
Poskytovatele nebo t řetích stran, poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi k užití takových
produktů nevýhradní licenci.

12.3.2 K částem Licencovaných materiál ů , které byly Poskytovatelem vytvo řeny č i upraveny
na objednávku Zákazníka, poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi výhradní licenci.
Zákazník je oprávn ěn tyto části Licencovaných materiál ů upravovat, a to p řípadn ě i
prost řednictvím t řetích osob.

12.3.3 V p ř ípadě , že p ředmět plněni podle této Smlouvy nebude Poskytovatelem dokon čen
nebo předán Zákazníkovi včas nebo dojde k částečnému odstoupení od Smlouvy ze
strany Zákazníka, je Zákazník oprávn ěn předmět plněni dokon č it, a to i prost řednictvím
třetích osob.

12.3.4 Licence podle výše uvedených ustanovení se ud ě luje pro všechny zp ůsoby užití,
Zákazník však není povinen licenci využit.



12.3.5 Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory č i jiných služeb
poskytovaných Zákazníkovi Poskytovatelem nemá na trváni licence vliv.

12.3.6 Zákazník je oprávn ěn umožnit užívání p ředmětu plnění podle této Smlouvy včetně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p ř íspěvkovým organizacím
v p ůsobnosti Zákazníka a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základ ě počtu oprávn ěných uživatel ů č i
současných p ř ístup ů stanovená v této Smlouvě .

12.3.7 Cena p ředmětu plnění podle této Smlouvy zahrnuje i odm ěnu za poskytnutí licence k
užití Licencovaných materiál ů , které budou jeho sou částí.

	

12.4

	

Je-li k užití p ředmětu plnění dle této Smlouvy nezbytná instalace volně ši ř itelného software (tzv.
freeware), platí následující ujednání:

a) Poskytovatel je povinen nejpozd ěji při p ředání předmětu plnění Zákazníkovi zpracovat
a p ředložit Zákazníkovi p řehled volně ši řitelného software s uvedením autora
(poskytovatele), licenčního modelu a p řípadných omezeni, která se na užívání takového
software vztahují. P řehled podle předchozí věty musí být p ř iložen k p ředávacímu protokolu.

b) Poskytovatel odpovídá za vady p ředmětu plnění včetně volně ši řitelného software stejn ě ,
jako by volně ši ř itelný software dodával Poskytovatel. Poskytovatel zejména odpovídá za
funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost p ředmětu plnění jako celku pro ú čely
vyplývající z této Smlouvy a jejích p ř íloh.

c) Poskytovatel odpovídá za to, že po celou dobu trváni licence k Licencovaným materiál ům
bude Zákazník oprávn ěn bezplatně užívat volně ši ř itelný software v rozsahu nezbytném
k plnému využití p ředmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen nahradit
Zákazníkovi veškeré škody a náklady, které by mohly vzniknout v d ůsledku uplatnění práv
třetích osob souvisejících s voln ě ši řitelným software, který je nezbytný k užití p ředmětu
plnění dle této Smlouvy.

	

12.5

	

Pokud je součástí p ředmětu plněni dle této Smlouvy dodávka software, který je dodáván
společně s hardware, nap říklad firmware nebo tzv. OEM software, platí následující ujednání:

a) Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci k užití software dodávaného spolu
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Poskytovatel poskytuje licenci k vlastním
standardním produkt ům nebo samostatn ě dodávaným produktům třetích stran. Odměna
za poskytnuti licence je v takovém p ř ípadě součásti ceny hardware, se kterým je
software dodáván.

b) Poskytovatel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve stejném
rozsahu, v jakém odpovídá za vady p ředmětu plnění jako celku.

c) Poskytovatel odpovídá za to, že je oprávn ěn poskytnout Zákazníkovi licenci k software
dodávanému spolu s hardware.

	

13.

	

Rozhodné právo, řešení sporů

	

13.1

	

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

	

13.2

	

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku Smluvní strany sjednávají, že závazkový vztah
založený touto Smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.
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13.3

	

Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo z jejího porušení,
ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

13.4 Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně př íslušný soud
Obvodní soud pro Prahu 1; v p řípadě , že podle procesních p ředpisů je k rozhodováni věci
příslušný krajský soud, určují Smluvní strany jako místn ě p říslušný městský soud v Praze.

	

14.

	

Záruka

14.1 Poskytovatel nese odpovědnost za to, že údržba a podpora budou poskytovány v nejvyšší
dostupné kvalitě tak, aby vyhovovaly pot řebám Zákazníka, se kterými byl Poskytovatel
prokazateln ě seznámen. Údržba a podpora budou poskytovány s náležitou odbornou pé č í a
prost řednictvím osob, které mají pot řebnou kvalifikaci i zkušenosti k pln ění svých úkolů .

14.2 Poskytovatel odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto Smlouvou a
podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Poskytovatel zejména odpovídá za
shodu funkčního chování a vlastností p ředmětu plněni s dodanou dokumentací a akceptačním
(nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost p ředmětu plněni pro účely
vyplývající z této Smlouvy a jejích p říloh.

	

14.3

	

Poskytovatel neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:

(a) nevhodnými zásahy do p ředmětu pln ění provedenými Zákazníkem č i třetí stranou nad
rámec úprav schválených Poskytovatelem č i uvedených v dokumentaci p ředmětu
plnění;

(b) vlivy změn technického a programového vybaveni, které není sou části předmětu plnění,
s výjimkou p řípadů , kdy Poskytovatel takové změny schválil nebo kdy takové zm ěny
byly uvedeny v dokumentaci p ředmě tu plnění;

(c) obsluhou ze strany Zákazníka či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací
p ředmětu pln ění;

(d) užitím p ředmětu plnění, které jev rozporu s dokumentací p ředmětu plněni.

	

14.4

	

Právy vyplývajíci z tohoto č lánku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Zákazníka
z odpovědnosti za vady vyplývající z právních p ředpis ů .

	

15.

	

Změny Smlouvy

15.1 Tuto Smlouvu lze měnit, dopl ňovat č i zrušit p řed termínem uvedeným v č lánku 11.1 této
Smlouvy pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a
č íslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávn ěnými zástupci Smluvních stran. Jiná
ujednáni jsou neplatná.

	

16.

	

Závě rečná ustanovení

	16.1

	

Tato Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

	

16.2

	

Poskytovatel není oprávn ěn postoupit práva ani p řevést povinnosti vyplývající z této Smlouvy
na třetí osobu bez p ředchozího písemného souhlasu Zákazníka.
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16.3 V p řípadě , že by n ěkteré ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvod ů neplatné č i
neúč inné, nezp ůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí Smlouvy.
Smluvní strany se zavazuji nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i neú č inného ustanoveni.

	

16.4

	

Nedílnou sou částí této Smlouvy jsou její následující p ř ílohy:

p říloha č . 1 - Servisni a obchodní podmínky;

p říloha č . 2 - Seznam pobo ček Poskytovatele;

p říloha č . 3 - Formulá ř technické podpory produkt ů ARIS;

př íloha č . 4 - Seznam podporovaných produktů ARIS

	

16.5

	

V případě rozporu této Smlouvy a jejich p říloh mají vždy p řednost ustanovení Smlouvy.

,.

	

16.6

	

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

16.7 Tato Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledn ě vzájemných vztah ů , které
upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné věci, at' už
ústní č i písemné.

Poskytovatel

V Praze dn22..a-	 2OA

Software AG s.r.o.

Andreas Eckert

jednatel

Zákazník

VA) (\-o 	dne

	

Z0-

........

	

.	 ^^	
Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Radoslav Bulí ř

ředitel odboru 38

Masao
1lit IO P,tAHA I .

^^^^4
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P říloha 1

Obchodní podmínky pro poskytování licencí a údržby

P řevod software

Oddíl 1 Právo užívání

(1} Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli licence právo na užívání softwarových produkt ů (dále uvád ěn

jako "Software") uvedených v Licen ční smlouvě a smlouvě o údržbě Software. Tato Smlouva upravuje rozsah

odpovídajícího užiti a rozsah ud ě lených užívacích práv.

(2) V p ř ípadě , že se rozsah užívání tak, jako je uveden v této Smlouv ě , rozší řen, vznikne povinnost zaplatit

dodate čný licen ční poplatek pro rozší řené užívání. Pokud je podle podmínek této Smlouvy poskytnutá údržba

daného Software, dodate čné licen ční poplatky se vypočítají a budou splatné na základ ě rozdílu mezi licen čním

poplatkem pro rozší řené užívání podle tehdy platného ceníku Poskytovatele licence a mezi licen čním

poplatkem za p ředchozí užívání podle tehdy platného ceníku Poskytovatele licence. Pokud není poskytnuta

údržba daného Software podle podmínek této Smlouvy, dodate čný licen ční poplatek se vypočítá na základě

rozdílu mezi licen čním poplatkem pro rozší řené užívání podle tehdy platného ceníku Poskytovatele licence

a mezi licen čním poplatkem skutečn ě zaplaceným v minulosti za p ředchozí užívání.

(3) Dohodnutý rozsah užívání se vztahuje rovn ěž na všechny verze Software, které byly poskytnuté

Nabyvateli licence k užívání v souvislosti s údržbou Software (Oddíl 4 a násl. t ěchto Obchodných podmínek pro

licence a údržbu Software). P ř i použití nové verze Software právo na užívání naposledy aktualizované verze

Nabyvateli licence skon č i, vyjma p ř ípadu, kdy Nabyvatel licence bude nucen užívat p ředchozí verzi kvů li

problém ům s novou verzi. Krom ě záložní kopie musí být p ředchozí verze odstran ěny v celém rozsahu.

P ředchozí verze nesmí být využívány a zejména nesmí být p řevedeny na t řetí osoby.

(4) P říslušné právo k užívání Software zaniká uplynutím dohodnuté doby užívání, pokud nebylo dohodnuté

trvalé užívání.

P říslušné právo k užívání Software zanikne, pokud Nabyvatel licence poruší své smluvní povinnosti

podstatným zp ůsobem. Výše uvedené platí zejména v p ř ípad ě , pokud Nabyvatel licence používá Software nad

rámec dohodnutého rozsahu nebo porušuje jiná ustanovení, kterých cílem je ochrana p řed neoprávn ěným

užíváním.

(6) Pokud užívací právo Nabyvatele licence skon č i, je zrušeno anebo jinak zanikne, potom má Nabyvatel

licence povinnost vrátit všechny dokumenty týkající se Software (dokumentaci, uživatelské p ř íru čky, nosiče dat

a jejich kopie) a odstranit Software ze svých systém ů . Na požádání Poskytovatele licence musí Nabyvatel

licence potvrdit v časné a úplné spln ění této povinnosti.

(7) Pokud je povinnost vrátit Software, tak jako je stanoveno v odstavci 6 výše, porušena nebo Software je

užívaný nad rámec rozsahu jeho užívání stanoveného touto Smlouvou, vznikne povinnost zaplatit smluvní

pokutu. V p ř ípadě , že užívací právo je trvalé, pokuta se rovná výši 25 % licen čních poplatků za trvalé užívání

Software; Pokud je právo na užívání časově omezené, smluvní pokuta se rovná ro čnímu licen čnímu poplatku za 15

(5)



používání Software.

(8)

	

Nabyvatel licence se zavazuje udržovat a nemanipulovat se žádnými symboly ozna čujícími autorská

práva, se sériovými č ísly nebo jinými znaky a identifika č ními značkami umístěnými na Softwaru.

Oddíl 2 bodání

(1) Poskytovatel licence se zavazuje poskytnout nebo jinak zp řístupnit Software (ve formě objektového kódu)

a všechny související uživatelské p ř íru čky. Poskytovatel licence si ponechává výhradní vlastnické právo a

všechny nároky k jakýmkoli hmotným médiím obsahujícím Software, dokumentaci a uživatelské p ř íručky. Pokud

si Nabyvatel licence sám nebo prost řednictvím t řetí strany obstará kopie Software, dokumentace nebo

uživatelských p ř íru ček, Poskytovatel licence získá výhradní vlastnické právo a nárok k jakékoli takové kopii.

(2) Software se považuje za p ř ijatý Nabyvatelem licence doru čením Poskytovatele licence. Doru čení se

považuje za provedené, pokud (i) v p ř ípad ě dodávky Software na CD nebo jiném nosi č i Poskytovatel licence

odešle (F.O.B. na distribu čním za řízení Poskytovatele licence) kopii Software Nabyvateli licence, anebo (ii)

v p ř ípad ě , že je Software stahovaný Nabyvatelem licence p řes internet, doru čením softwarového aktiva čního

klíče a stáhnutím pokyn ů .

(3) Povinnosti Poskytovatele licence vyplývající z této Smlouvy nezahrnují instalaci Software. Další služby

podpory, jako nap říklad instalace Software anebo školeni zam ěstnanc ů Nabyvatele licence, musí být dohodnuty

samostatn ě .

(4) Poskytovatel licence si vyhrazuje právo provád ě t technická vylepšení a upgrady Software.

Oddíl 3 Záruky; vady Software

(1) Poskytovatel licence zaru čuje, že (i) Software se shoduje s dokumentaci; a (ii) nosi če dat, obsahující

Software, pokud takové jsou, neobsahuji žádné podstatné vady materiálu č i zpracování. Ve lh ů tě 90 dní ode

dne, kdy je Software fyzicky dodán anebo je jinak zp řístupn ěn ("Záruční doba") m ůže Nabyvatel licence

oznámit Poskytovatelovi jakékoli rozpory s výše uvedenými zárukami. Na základ ě takového oznámeni

Poskytovatel licence podle vlastního uváženi (i) dodá bezvadný (smlouvě odpovidající) náhradní Software, (ii)

odstraní vadu (nap ř . poskytnutím vým ěny na místě nebo opravy), nebo (iii) vrátí Nabyvateli licence všechny

licen ční poplatky proti vráceni Softwaru, dokumentace, uživatelské p ř íru čky a jejich možných kopií. Výše

uvedené možnosti nápravy jsou jedinými možnostmi nápravy Nabyvatele licence, ve vztahu k jakýmkoli

neshodám nebo vadám Softwaru. Tato záruka se nevztahuje na poruchy zp ůsobené zam ěstnancem Nabyvatele

licence, hardwarem nebo úpravou Softwaru.

(2) TENTO ODDÍL STANOVUJE JEDINÉ MOŽNOSTI NÁPRAVY NABYVATELE LICENCE S OHLEDEM NA TRANSFER

SOFTWARU. KROM Ě PŘ ÍPAD Ů VÝSLOVN Ě UVEDENÝCH V TOMTO ODDÍLU POSKYTOVATEL LICENCE NEPOSKYTUJE

ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ A POSKYTOVATEL LICENCE SE Z Ř ÍKÁ JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH

ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ, V Č ETN Ě - AVŠAK BEZ OMEZENÍ - ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI

PRO UR Č ITÝ ÚČ EL A NEPORUŠENÍ.
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1

Údržba

	

software

Oddíl 4 Rozsah pln ění

(1)

	

V rozsahu stanoveném Smlouvou bude Poskytovatel licence poskytovat následující služby nad rámec

služeb odstra ňování vad, stanovených v č lánku 3.

(a) Chyby Software budou zpracovány a odstran ěny tak, jak je popsáno v P ř íloze 1 ke Smlouv ě (Software AG

Podpora produktu a servis údržby) ve vztahu k Software.

Pokud nastane údajná závada Softwaru, Nabyvatel licence poskytne adekvátní informace o okolnostech, za
nichž chyba nastala a o zp ůsobu, jakým se chyba projevila, a to formou popisů souborů a transkripci záloh
(dumps). Pokud je ve výjime čných p řípadech pot řebné za ú čelem lokalizace problému zpušt ěni testu,
Nabyvatel licence zdarma zp řístupní za řízení v pot řebném rozsahu. V p ř ípadě , že se zjisti, že Software
nevykazoval žádnou chybu, budou všechny práce, vykonané Poskytovatelem licence za ú čelem odstran ěni
údajné chyby fakturované v té dob ě aktuálních sazbách.

V souvislosti s údržbou budou odstran ěny jen ty chyby, které spadají do oblasti odpov ědnosti Poskytovatele
licence. Chyby, které nespadají do oblasti jeho odpov ědnosti, jsou nap ř . chyby, které mohou zp ůsobit zástupci
T řetí strany nepravdivými prohlášeními ohledn ě kompatibility Softwarové platformy, když v skute čnosti žádná
taková kompatibilita není.

(b) Jako sou část údržby bude Poskytovatel licence poskytovat i technická vylepšení a aktualizace Software a

dokumentace zpracované za tímto ú čelem. K tomuto m ůže dojít poskytnutím nové verze Softwaru.

(2)

	

Jakékoli služby, které p řekro č í rámec služeb údržby, popsaný výše, musí být dohodnuty samostatn ě .

Oddíl 5 Nové verze

(1) Nabyvatel licence se zavazuje vždy nainstalovat nejnov ě jší verzi Softwaru, kterou obdrží od

Poskytovatele licence, a též, že vykoná p ř íslušné Softwarové úpravy (5ML), které jsou mu Poskytovatelem

licence oznámeny. Údržba je poskytovaná jen pro poslední dv ě nejnově jší Softwarové verze. Povinnost

Poskytovatele licence poskytovat údržbu na starší verze kon č i uplynutím dvanácti m ě síc ů po vydání nové verze.

(2) Poskytovatel licence schválí a vydá nové verze Software pouze pro nejaktuáln ě jší verzi opera čního

systému. V rozsahu, v n ěmž výrobce opera čního systému zaru čuje kompatibilitu s dalšími verzemi opera čního

systému bude vydání pro tuto verzi uskutečn ěno v závislosti na p řesnosti této záruky.

Oddíl 6 Poplatek za údržbu

(3) Nabyvatel licence se zavazuje platit ro ční poplatek za údržbu p ředem za celý kalendá řní rok údržby. Pro

druhý rok smluvního období údržby, jako je uvedené níže v oddílu 8, m ůže Poskytovatel licence upravit roční

poplatek za údržbu procentem vzr ůstu indexu spot řebitelských cen ve srovnání s p ředchozím rokem. Podle toho

může Poskytovatel licence ro čn ě zvyšovat ro ční poplatek za údržbu, ale tato úprava nesmí p řesáhnout víc než

10 %. Poskytovatel licence oznámí úpravu ceny za údržbu t ř i měsíce p ředem. Pokud Poskytovatel licence

nezvýšil poplatek za údržbu jeden nebo dva roky, bude mít v následujícím roce právo zvýšit poplatek za údržbu

až o celkové procento zvýšeni, které bylo možné za p ředcházející roky. Jakékoli úpravy poplatku za údržbu

jsou zachyceny v p ř íslušných fakturách. Není vyžadována žádná nová smlouva.
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(4)

	

V p ř ípadě , že je rozší řen dohodnutý rozsah užívání dle Smlouvy, bude navýšen i poplatek za údržbu, a to

poč ínaje datem zahájeni rozší řeného užívání v souladu s tehdy aktuálním ceníkem Poskytovatele licence.

Oddíl 7 Záruka; vady Software

(1) Poskytovatel licence zaru čuje, že (i) Software, dodán jako sou č ást povinnosti údržby Poskytovatele

licence odpovídá dokumentaci, a (ii) nosi če dat obsahující Software, pokud takové jsou, neobsahuji žádné

podstatné vady materiálu ani zpracování. Ve lh ů tě 90 dni poté, co je Software fyzicky p ředán nebo jinak

zp ř ístupn ě n ("Záruční doba"), m ůže Nabyvatel licence uv ědomit Poskytovatele licence o jakýchkoli rozporech

s výše uvedenou zárukou. Na základ ě takového oznámeni Poskytovatel licence podle vlastního uváženi (i) dodá

bezvadný (smlouvě odpovídající) náhradní Software, (ii) odstraní vadu (nap ř . poskytnutím vým ěny na místě

nebo opravy), nebo (iii) vrátí Nabyvateli licence všechny licen ční poplatky proti vrácení Softwaru,

dokumentace, uživatelské p ř íru č ky a jejich možných kopii. Výše uvedené možnosti nápravy jsou jedinými

možnostmi nápravy Nabyvatele licence, ve vztahu k jakýmkoli neshodám nebo vadám Softwaru. Tato záruka se

nevztahuje na poruchy způ sobené zam ěstnancem Nabyvatele licence, hardwarem nebo úpravou Softwaru.

(2) TENTO ODDÍL STANOVUJE JEDINÉ MOŽNOSTI NÁPRAVY NABYVATELE LICENCE S OHLEDEM NA TRANSFER

SOFTWARU. KROM Ě P Ř ÍPADŮ VÝSLOVN Ě UVEDENÝCH V TOMTO ODDÍLU POSKYTOVATEL LICENCE NEPOSKYTUJE

ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ A POSKYTOVATEL LICENCE SE Z Ř ÍKÁ JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH

ZÁRUK A PROHLÁŠENÍ, V Č ETN Ě - AVŠAK BEZ OMEZENÍ - ODVOZENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI

PRO UR Č ITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ.

Oddíl 8 Doba trváni Smlouvy

(3)

	

Část Smlouvy, vztahující se k údržb ě , bude trvat po dobu neur č itou a m ůže být ukon čena písemn ě po

t ř ím ěsíční výpovědi, a to ke konci kalendá řního roku.

Obecná

	

ustanoveni

Oddíl 9 Platební podmínky

(1) Všechny platby jsou splatné do 30 dn ů ode dne vystaveni faktury (bez jakýchkoli srážek).

(2) Všechny fakturované částky budou v č isté výši, k niž se p ř ipoč te DPH (ve výši dle p ř íslušných právních

p ředpisů ).

Oddíl 10 Zápo čet; Zadržení protiplněni

(1) Nabyvatel licence m ůže provést zápočet proti nárokům Poskytovatele licence pouze pokud protinároky,

které jsou základem pro zápo čet, jsou nesporné, bylo o nich s kone čnou platností rozhodnuto soudcem nebo

čekají na soudní rozhodnutí.

(2) Nabyvatel licence m ůže uplatnit svá práva na zadržení protipln ěni v př ípadě , že protinároky, na nichž je

zadržení založeno, se vztahují k témuž smluvnímu vztahu a jsou nesporné, bylo o nich s kone čnou platností

rozhodnuto soudcem nebo čekají na soudní rozhodnuti.



(1)

Oddil 11 Odpovědnost

S p ř ihlédnutím k ust. § 386 obchodního zákoníku se stanoví, že celková maximální odpovědnost

Poskytovatele licence za škodu za každý jeden a rovn ěž všechny nároky Nabyvatele licence v souhrnu bude v

souvislosti se Smlouvou omezená na výši poplatk ů uhrazených Nabyvatelem licence Poskytovateli licence podle

této Smlouvy. V žádném p ř ípad ě nebude Poskytovatel licence odpov ědný za (i) škody zp ůsobené z nedbalosti,

pokud škody nebyly zp ůsobené vědomým nesprávným jednáním n ěkterého z vedoucích zam ěstnanc ů

Poskytovatele licence, a (ii) jakékoli nep ř ímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, v četně ušlého zisku, bez

ohledu na to, jak byly zp ůsobeny, bez ohledu na to, zda jsou p ředvídatelné nebo nep ředvídatelné. Toto

omezeni platí bez ohledu na to, zda odpov ědnost vzniká na základě dohody, právního deliktu, kvazi - smluvního

závazku, zákona, anebo na základ ě jakékoli jiné právní teorie.

(2)

	

Nabyvatel licence je povinen p ř ijmout p ř iměřené postupy na zamezeni anebo zmírnění škod. Nabyvatel

licence je obzvlášt' povinen pravideln ě - alespo ň jednou denn ě - zálohovat svá data.

Oddil 12 Postoupeni práv

(1) Nabyvatel licence nesmí postoupit svá práva z této Smlouvy na jakékoli t řetí strany. Postoupení práv ve

spojitosti s prodejem podniku nebo obchodní jednotky podléhá p ředchozímu výslovnému souhlasu Poskytovatele

licence. Souhlas m ůže být podmín ěn úhradou dodate čných licen čních poplatk ů , pokud toto odpovídá

oprávn ěným zájm ům Poskytovatele licence.

(2) Nabyvatel licence souhlasi s tím, že Poskytovatel licence m ůže postoupit na kteroukoli p ř idruženou

spole č nost Smlouvu a veškerá práva a/nebo povinnosti Poskytovatele licence dle Smlouvy.

Oddil 13 D ů vě rnost

(1) Nabyvatel licence se zavazuje nakládat s každou informaci, která mu byla poskytnutá a která se týká

Softwaru jako s d ůvě rnou, a uložit stejnou povinnost ml čenlivosti jakékoli osobě a osobám, které p řijdou do

kontaktu se softwarem.

Oddil 14 Zp ř ístupn ění; kontroly

(1) Nabyvatel licence písemn ě potvrdí Poskytovateli do 10 pracovních dn ů od data doru čeni písemné žádosti

od Poskytovatele licence (taková žádost nebude p ředložená Poskytovatelem licence víckrát než dvakrát

v období 12 m ěsíc ů ), jaký Software je instalovaný na kterém po č ítač i, na jakém míst ě a popíše podrobnosti

jejich provozní kapacity. Toto potvrzeni musí obsahovat dostate čně podrobný popis, aby Poskytovatel licence

posoudil dodržování obchodních podmínek stanovených Smlouvou Nabyvatelem licence.

(2) Poskytovatel licence nebo na základě jeho rozhodnutí nezávislý konzultant jmenovaný Poskytovatelem

licence bude mít možnost, na základ ě p ředchozí dohody s Nabyvatelem licence, p řístup k za řízením, na nichž

je Software nainstalován, pro ú čely kontroly užívání Softwaru Nabyvatelem licence v souladu s podmínkami

stanovenými touto Smlouvou. Pokud se Poskytovatel licence rozhodne vykonávat toto právo prost řednictvím

určeného konzultanta, Poskytovatel licence uhradí náklady na takového najatého konzultanta. Pokud však

takový najatý konzultant dosp ě je k závě ru, že užívání Softwaru p řesahuje licenci poskytnutou a podmínky

stanovené touto Smlouvou, pak Nabyvatel licence nahradí náklady vynaložené na takového najatého19



(3)

(i)

konzultanta.

Právo Poskytovatele licence na p ř ístup ke všem informacím, které se týkají podrobnosti instalovaného

Softwaru, nelze za žádných okolnosti vykládat jako zrušeni anebo omezení odpov ědnosti Nabyvatele licence

informovat Poskytovatele licence o jakýchkoli zm ěnách v instalaci nebo užívání Softwaru, které p řesahuji

dohodnutý rozsah poskytnuté licence a podmínek dohodnutých v této Smlouv ě .

(4) Pokud se zjistí, že poskytnuté licence a / nebo podminky, kterými se používání Softwaru řídí, byly

p řekročeny, potom se na žádost Poskytovatele musí aktualizovat tato Smlouva. Aktualizace platí od momentu,

kdy byly dohodnuté licen ční podmínky poprvé p řekro čeny.

Oddíl 15 Práva duševního vlastnictví

Poskytovatel licence prohlašuje Nabyvateli licence, že má plné právo, právní d ůvod a zájem na Softwaru.

Poskytovatel licence bude chránit a odškodní Nabyvatele licence a jeho zákazníky za všechny škody, které

vznikly Nabyvateli licence a jeho zákazníkům, a dále všechny náklady, škody, výdaje a související právní

poplatky a zaplatí všechny sumy týkající se vypo řádáni nebo narovnání, pokud takové jsou, s nimiž

Poskytovatel licence m ůže souhlasit, v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo údajným porušením jakéhokoli

patentu, ochranné známky, autorského práva anebo jiného práva pr ůmyslového nebo duševního vlastnictví

z d ůvodu užívání nebo jiného nakládáni s jakýmkoli Softwarem poskytnutým Nabyvateli licence.

Poskytovatel licence na vlastni náklady obhájí nebo urovná jakýkoli soudní spor nebo žalobu v ůč i Nabyvateli
licence a jeho zákazník ům v souvislosti s použitím Softwaru v rozsahu této Smlouvy.

Nabyvatel licence bude neprodleně informovat Poskytovatele licence o jakémkoli nároku nebo porušení, za
n ě jž je Poskytovatel licence odpov ědný a bude spolupracovat s Poskytovatelem licence všemi rozumnými
zp ůsoby na žádost a náklady Poskytovatele licence tak, aby usnadnil obhajobu ve v ěci jakéhokoli takového
nároku.

(2) Pokud použiti Softwaru Nabyvatelem licence alnebo zákazníkem bude zakázáno soudním p ř íkazem

z d ůvodu jakéhokoli takového porušení, Poskytovatel licence zajisti pro Nabyvatele licence alnebo zákazníka

bez dalších náklad ů bud'to (1) náhradu Softwaru za stejn ě vhodný, který neporušuje práva, nebo (2) úpravu

takového Softwarového Produktu tak, aby neporušoval práva, ale byl stejn ě vhodný, nebo (3) obstaráním

licence nebo jiným zp ůsobem se zbaví nárok ů t řetích osob z porušováni práv, a tím obstará k prospěchu

Nabyvatele licence nebo jeho zákazníky stejné právo užívat takový Software.

(3) Poskytovatel licence nep řebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli nárok uvedený v Oddílu 15.1 této

Smlouvy, který je založený na užívání Softwaru dodaného Poskytovatelem licence Nabyvateli licence alnebo

zákazníkům, pokud se takovým nárok ům dalo zabránit užíváním, pokud byl užíván ve spojení s jiným Softwarem

t řetí strany a takové užívání zp ůsobuje porušeni práv duševního vlastnictví t řetí strany, anebo pokud opravy

anebo úpravy Softwaru nejsou prováděny Poskytovatelem licence.

Oddíl 16 Zákaz vývozu

(1) Nabyvatel licence nesmí stahovat ani jinak exportovat nebo re-exportovat jakýkoli základní software,

technologii nebo jiné informace z licencovaného Software, s výjimkou výslovných ustanoveni v této Smlouv ě a

v plné shod ě se všemi platnými národními i mezinárodními normami a p ředpisy. Nabyvatel licence se zavazuje

odškodnit, ochránit a bránit Poskytovatele licence v p ř ípad ě jakékoli odpovědnosti vyplývající z, nebo
20



vztahující se k porušení tohoto oddílu Nabyvatelem licence.

Oddíl 17 Závě re čná ustanoveni

(1) Standardní obchodní podmínky Nabyvatele licence se neuplatní ani v p ř ípadě , že Poskytovatel licence výslovn ě
neodmítl uplat ňování takových podmínek.

(2) Jakékoli úpravy nebo dodatky k této Smlouv ě musí být provedeny v písemné form ě . Výše uvedené platí i

na veškeré zm ěny nebo dodatky k tomuto ustanoveni o požadavku na písemnou formu.

(3) Tato Smlouva je sepsána a bude uplat ňována v souladu se zákony České republiky. Místem jurisdikce je

Česká republika.

(4) Pokud jsou kterákoli ustanovení této Smlouvy neplatná, zbývající ustanovení Smlouvy tím nebudou

dot čena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které co nejp řesn ě ji odráží právní a

ekonomický zám ě r smluvních stran.

Poskytovatel licence

	

Nabyvatel licence

Podepsal:

	

Podepsal:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Andreas Eckert

jednatel
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P říloha 2

SEZNAM POBOČEK POSKYTOVATELE

Sídlo Poskytovatele: Na P ř íkopě 958/25, Praha 1, PSČ 110 00

Telefonní spojení: +420 235 517 860

Faxové spojení +420 235 517 866

Pobočka: K řenová 72, Brno, PSČ 602 00

Telefonní spojení: +420 539 038 666

Faxové spojeni: +420 539 038 601

Centrála: Software AG

Uhlandstr. 12

D-64297 Darmstadt

Germany

Telefonní spojení: +49 6151 92-0

Faxové spojení: +49 6151 92-1191

E-mail: arissupportsoftwareaq.com
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P říloha 3

FORMULÁŘ TECHNICKÉ PODPORY PRODUKTŮ ARIS

V p řípadě problému se systémem ARIS vypl ň te, prosím, tento formulá ř a pošlete jej faxem/mailem na
adresu:

Software AG s.r.o., fax +420 235 517 866, telefony: +420 235 517 860, +800 2747 4357
(+800 ARIS HELP), e-mail: info-cz@softwareag.com, arissupport@softwareag.com

Datum:

Identifikační č íslo problému (nevypl ňujte I):

Priorita:

Dle smlouvy č íslo:

Údaje o Vaší instalaci produktu ARIS:

Verze

	

Uveď te č íslo verze

Jazyková varianta

	

anglická/německá/česká

Oper. systém

Provoz *

	

LAN/WAN

Firma

Adresa

Kontaktní osoba

Telefon, Fax

E-mail

23



**

Popis problému:

K problému došlo
v komponentě :

(popište)

Chybové hlášení:**

	

(Ano/Ne - Jaké)

Textový popis
problému:

*

	

V případě , že máte jen lokální verzi, nevypl ňujte.

Vytiskněte, prosím, chybové hlášení a pošlete jej jako p ř ílohu tohoto faxu.

24



P říloha 4

SEZNAM PODPOROVANÝCH PRODUKT Ů ARIS

Tabulka 1 - Produkty užívané na základ ě Licenční smlouvy č . AW_LA_100002 (ev. č . 332/006/2010)

Po ř. č íslo
položky

Datum
objednáni

Kód
produktu

Produkt PastMJ
Ceníková cena

CK Mt7

Celková ceníková
cena

(1W Položku]

Zahájeni
poskytováni

služeb

Ukon čeni
poskytování

služeb

1 7.8.2008 AGA ARIS Business Architect 1 210 000,00 210 000,00 1.1.2013 31.12.2015

2 30.6.2011 AGD ARIS Business Designer 11 85 000,00 935 000,00 1.1.2013 31.12.2015

3 1.12.2005 HRL
HR

Link -ARTS Interface for
1 350 000,00 350 000,00 1.1.2013 31.12.2015

4 4.2.2004 APY
ARIS Business Server (1-25
uživatelů )

1 260 000,00 260 000,00 1.1.2013 31.12.2015

5 7.8.2008
AGPBU,
AGPEV,
AGPSE

ARIS Business Publisher
(100 uživatelů )

1 495 000,00 495 000,00 1.1.2013 31.12.2015

W Celkem [Kč] _

	

2 250 000,00

Tabulka 2 - Produkty užívané na základ ě Licen ční smlouvy č . AW_LA_100002-01 (ev. č. 332/05812010)

Po ř. č íslo
položky

Datum
objednání

Kód
produktu

Produkt PočetMJ
Ceníková cena

WIN]

Celková ceníková
cena

[KČJPoložku]

Zahájeni
poskytováni

služeb

Ukončeni
poskytování

služeb

1 21.5.2010

ACSBS,
ACSBC,
ACSVL,
ATFCO

ARIS PPM Base Server
(1 ARIS PPM Server,
50 ARIS PPM Viewers,
1 ARIS PPM Dashboard)

1 1 092 000,00 1 092 000,00 1.1.2013 31.12.2015

2 21.5.2010 ACSPU ARIS PPM User 2 46 800,00 93 600,00 1.1.2013 31.12.2015

3 21.5.2010 ACSAA
ARIS PPM Advanced
Analysis

1 195 000,00 195 000,00 1.1.2013 31.12.2015

4 21.5 2010 ACSIC
ARIS PPM Instance
Controlling

1 195 000,00 195 000,00 1.1 2013 31.12.2015

5 21.5.2010 ACSOA
ARIS PPM Organisational
Analysis

1 520 000,00 520 000,00 1.1.2013 31.12.2015

6 21.5.2010 ACSJP
Process Extractor JDBC 2

1 130 000,00 130 000,00 1.1.2013 31.12.2015

7 21.5.2010 AGA ARIS Business Architect 1 210 000,00 210 000,00 1.1.2013 31.12.2015

8 21.5.2010 AGD ARIS Business Designer 4 85 000,00 340 000,00 1.1.2013 31.12.2015

9 30.6.2011 ACSCP
Process Extra dor CSV-2-
P PM

1 130 000,00 130 000,00 1.1.2013 31.12.2015

Celkem [Kč] 2 905 600,00

Roční cena služeb údržby a podpory [Kč]s

	

1 069 640,001 21%

Lena síuzby udrzby a podpory produktu ARIS dle clonku 1.1 a sluzby rozširene
servisní podpory produktů ARIS dle článku 2.3 za období od data podepsání
Smlouvy do 31.12.2015 po slevě [KČ]
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