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Číslo sm louvy MF

9oo9/042/2015
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva o poskytnuti licencí na e-learningový výukový program
(dále jen „Smlouva")

uzavřená dle § 2358 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Občanský zákoník") a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná
na E-tržišti státní správy www.gemin.cz

6j.: MF-22529/2015/3001

I.

	

Označení subjektů Smlouvy

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, 118 10 Praha 1
jejímž jménem jedná: Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38
IČO: 00006947
DIČ : CZ 00006947
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3328001/0710
ID datové schránky: xzeaauv
(dále jen „Nabyvatel")

a

GOPAS, a.s.
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
zapsaný/á v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 7753
zastoupená: Ing. Petrem Danielem, statutárním ředitelem
IČO: 63911035
DIČ :CZ63911035
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 444240101/0100
ID datové schránky: mi5ea5m
(dále jen „Poskytovatel")

(Nabyvatel a Poskytovatel společně dále též jen jako „Smluvní strany").

II.

	

Účel Smlouvy

1) Účelem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran při realizaci Veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup licencí softwaru Elektronický výukový program pro MS
Office - elektronické samostudijní kurzy pro uživatele výpo četni techniky" (dále jen
„produkt").
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2) Účelem této Smlouvy je poskytnout Nabyvateli, oprávn ění produkt užít v jeho vnitřní
počítačové síti v rámci systému (Learning Management System, dále jen „LMS"), do
něhož produkt byl či bude integrován, a to tak, aby zam ěstnanci, studenti a
spolupracovníci Nabyvatele mohli využívat funkce produktu v souladu s jeho určením,
jímž je vzdělávání samostudijní formou v oblasti vymezené charakterem produktu.

III. Předmět Smlouvy

1) Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Nabyvateli časově
neomezené licence k produktům podle 61. V. Specifikace předmětu Smlouvy a práva
duševního vlastnictví a dále závazek Nabyvatele za řádně a včas poskytnutý Předmět
Smlouvy uhradit Cenu dle této Smlouvy.

2) Poskytovatel touto Smlouvou uděluje Nabyvateli oprávnění produkt užít způsobem a v
rozsahu uvedeným v této Smlouv ě .

3) Nabyvatel na základě této Smlouvy získává časově neomezené oprávnění užívat produkty
definované v této Smlouvě v čl. V. Specifikace předmětu Smlouvy v omezeném po čtu
pro 200 současných uživatelů pro naplnění Účelu této Smlouvy.

IV. Termín a způsob dodání předmětu Smlouvy

1) Produkt bude dodán do 7 dnů po podpisu této Smlouvy.

2) Dodání produktu bude formou SCORM balí čků dostupných ke stažení ze serveru
Poskytovatele. Nabyvatel licence obdrží od Poskytovatele informace pot řebné k přístupu
na dané úložiště . Produkt bude dodán rovněž na datovém nosiči CD-ROM, DVD-ROM.

V.

	

Specifikace předmětu Smlouvy a práva duševního vlastnictví

1) Produktem pro účely této Smlouvy se rozumí jeden nebo více konkrétních produkt ů
uvedených v odst. 6 tohoto článku přičemž detailní definice struktury a vlastností
jednotlivých konkrétních produktů je uvedena v příloze Č . 1.

2) Produkt je technicky lokalizován pro užívání na platform ě a v prostředí operačního
systému, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

3) Územní rozsah všech licencí poskytnutých na základě této Smlouvy je omezen na území
České republiky.

4) Licence je poskytována na dobu neurčitou od nabytí účinnosti této Smlouvy.

5) Nejvyšší přípustný počet uživatelů, kterým je Nabyvatel oprávněn produkt uvedený
v odst. 6) tohoto článku současně zpřístupnit je omezen na 200 uživatelů, tzn.
Nabyvatel může zpřístupňovat jednotlivým uživatelům libovolné kombinace všech níže
uvedených konkrétních produktů s tím, že číslo uvedené v tomto parametru omezuje
celkový počet současně přistupujících uživatelů, kterým lze produkt sjednaným způsobem
zpřístupnit.

6) Specifikace produktu 1: MS Office 2010 - knihovna 15 výukových kurzů (CS)

Specifikace produktu 2: MS Office 2007 - knihovna 15 výukových kurz ů (CS)

Specifikace produktu 3: MS Office 2013 - knihovna 15 výukových kurz ů (CS)

r
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7) Nabyvatel je oprávněn učinit taková technická opatření, která umožní fungování produktu
v rámci jeho vnitřního systému v souladu s účelem produktu, aniž však jakkoliv zasáhne
do produktu samého, pozmění jeho funkci, způsob komunikace s uživatelem či obrazové
nebo obrazově zvukové vyjádření nebo odstraní označení nositele autorských práv k
produktu. Za tímto účelem je Nabyvatel oprávněn produkt rozmnožovat a rozmnoženiny
produktu v rámci jím vytvořeného vnitřního systému též rozšiřovat. Nabyvatel může
vnitřní systém vytvářet sám nebo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji zaváže k
dodržování podmínek vyplývajících z této Smlouvy.

8) Poskytnutá licence k užití produktu se vztahuje též na opravy a revize produktu, které v
době trvání licence Poskytovatel zpřístupní, a to výhradně v tomtéž rozsahu a ke stejným
způsobům užití.

9) Produkt bude dodán tak, aby mohl být sou částí vnitřního systému LMS (Learning
Management System) vytvořeného Nabyvatelem licence nebo třetí osobou. Poskytovatel
neodpovídá za včasné a řádné dodání vnitřního systému ani za způsob jeho fungování.

10)Nabyvatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že na základ ě dříve dodané zkušební verze
produktu provedl testování integrace produktu do autonomního systému LMS a že
nezjistil skutečnosti, které by bránily užití produktu dle této Smlouvy.

11)Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s produktem ve smyslu této Smlouvy a
je oprávněn udělit licenci Nabyvateli v rozsahu a způsobem, který vyplývá z této Smlouvy
včetně následujících práv duševního vlastnictví.

12)Poskytovatel je povinen zajistit, aby p ředmět plnění byl bez právních vad, zejména, aby
nebyl zatížen žádnými právy či nároky třetích osob, z nichž by pro Nabyvatele vyplynul
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany.

13)Nositelem autorských práv k produktu je subjekt, jehož jméno či název produkt obsahuje
s uvedením výhrady copyright (C).

14)Licence se poskytuje jako nevýhradní. Poskytovatel je tak nadále oprávn ěn k výkonu
práva užít produkt způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím
osobám.

15)Licence je poskytnuta pro všechny způsoby užití; Nabyvatel není povinen licenci užít.
Poskytovatel bere na vědomí, že k užívání produktu jsou oprávněni i jiné organizační
složky státu v resortu Nabyvatele.

16)Licence se vztahuje též na opravy a revize produktu, které v dob ě trvání licence
poskytovatel zpřístupní, a to výhradně v tomtéž rozsahu a ke stejným způsobům užití.

17)Nabyvatel není oprávněn postoupit licenci, která mu byla ud ělena touto Smlouvou, třetí
osobě .

18)Nabyvatel není oprávněn produkt užít nad rozsah, který mu Poskytovatel touto Smlouvou
poskytl, tedy zejména není oprávn ěn produkt ani jeho rozmnoženinu nad tento rozsah
rozmnožovat, rozšiřovat ani sdělovat veřejnosti ani není oprávněn produkt nebo jeho
rozmnoženinu pronajímat, půjčovat ani vystavovat. Nabyvatel je povinen učinit obvyklá
technická i právní opatření za účelem ochrany práv k produktu, zejména zavázat osoby,
jimž bude produkt zpřístupněn, k jednání v souladu s touto Smlouvou a se zákonem
s nejvyššími ohledy na práva Poskytovatele a nositele autorských práv.

19)Nabyvatel je oprávněn ke zhotovení záložní rozmnoženiny produktu.
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VI. Platební podm inky - cena, platební podmínky a fakturace

1) Smluvní strany si ujednaly, že Cena za poskytnutí licencí k Produktům uvedeným v 61. V.
činí (dále jen „Cena") činí částku 291 552,- Kč zvýšenou o částku odpovídající dani
z přidané hodnoty ve výši 61 226,- Kč platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Poskytovatel prohlašuje, že je plátcem dan ě z přidané hodnoty a není na Daňovém
portálu Finanční správy označen jako nespolehlivý plátce .

2) Cena uvedená v odstavci 1) tohoto článku je částkou maximální a nepřekročitelnou a
zahrnuje veškeré náklady související s předmětem plnění této Smlouvy.

3) Poskytovatel vystaví po předání předmětu plnění Nabyvateli fakturu. Fakturu doručí
Poskytovatel Nabyvateli do 5 pracovních dnů od předání. Přílohou faktury bude kopie
Předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.

4) Faktura bude obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Ob čanského zákoníku a
v případě, že jde o daňový doklad, také náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat:

a) identifikaci předmětu Smlouvy;

b) číslo Smlouvy, které slouží jako identifikátor platby;

c) úplné bankovní spojení Poskytovatele;

d) kopii Předávacího protokolu.

5) Splatnost řádně vystavené faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení Nabyvateli.

6) Nabyvatel má právo fakturu Poskytovateli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné náležitosti nebo údaje, chybí-li na
faktuře některá z náležitostí nebo údaj ů nebo chybí-li kopie řádného Předávacího
protokolu. Ode dne doručení opravené faktury běží Nabyvateli nová lhůta splatnosti.

7) Platby budu probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou
uvedeny v této měně. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet uvedený v záhlaví
Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře.

VII. Sankce

1) V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této
Smlouvy má Nabyvatel právo uplatnit vůči Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %
(slovy: pět setin procenta) z Ceny za každý i zapo čatý den prodlení.

2) Při prodlení Nabyvatele se zaplacením řádně vystavene faktury je Pcskytovatel oprávněn
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními p ředpisy.

3) V případě, že některá ze Smluvních stran poruší n ěkterou z povinností mlčenlivosti dle 61.

X., je druhá smluvní strana oprávn ěna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč
(slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

4) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

5) Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody v plné výši.
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VIII. Odpovědnost za vady

1) Poskytovatel prohlašuje, že předmět Smlouvy nebude mít při předaní žádné vady.

2) Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy bezplatně odstranit vady produktů,
které se vyskytly po jeho předání, a to do pěti dnů od prokazatelného nahlášení vady.

3) Pokud Poskytovatel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v odst. 2) tohoto článku, je
Nabyvatel oprávnén odstranit vady nebo zajistil odstran ění vad prostřednictvím třetích
osob a požadovat po Poskytovateli úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti
s odstraňováním těchto vad. Uplatněním práva podle tohoto článku není dotčeno právo
Nabyvatele na odstoupení od Smlouvy.

4) Nabyvatel je povinen užívat produkt a využívat jeho funkce v souladu s jeho ur čením a v
mezích stanovených touto Smlouvou. Poskytovatel neodpovídá za vadné fungování
produktu způsobené chybnou nebo nedovolenou manipulací s produktem, s opera čním
systémem, s dalšími programy, jejichž instalace je technickou podmínkou fungování
produktu ani s vnitřním systémem, do něhož byl produkt integrován. Poskytovatel dále
neodpovídá za vadné fungování produktu zp ůsobené vadami operačního systému, dalších
programů, jejichž instalace je technickou podmínkou fungování produktu, vnit řního
systému, do něhož byl produkt integrován nebo vadami vnitřní sítě Nabyvatele včetně
počítačů, jejichž prostřednictvím má být produkt zpřístupňován.

5) V případě prodlení Poskytovatel s plněním práv Nabyvatele z vad předmětu Smlouvy je
Poskytovatel povinen uhradit Nabyvateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1) článku VII.
Sankce.

IX. Odpovědnost za škodu

1) Nabyvatel odpovídá za každé zavin ěné porušení smluvní povinnosti.

2) Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.

3) Náhrada škody je splatná ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.

X.

	

Mlčenlivost

1) Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva, jakož i její text, m ůže být v
elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí ČR, na
profilu Poskytovatele ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách a dále v souladu s
povinnostmi vyplývajícími z právních p ředpisů, a to bez časového omezení.

2) Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k
zabezpečení a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace (dále jen „Diskrétní
informace"). Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. Za
Diskrétní informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Nabyvateli v souvislosti s pln ěním této
Smlouvy;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost ml čenlivosti;
c) veškeré další informace, které budou Nabyvatelem ozna čeny jako diskrétní ve smyslu

ustanovení § 152 Zákona o veřejných zakázkách.
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3) Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je Nabyvatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č . 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

b) jejichž sdělení vyžaduje jiný právní p ředpis
c) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením

právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
d) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy ješt ě před přijetím

těchto informací od Nabyvatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;

e) které budou Poskytovatelem po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

4) Jako s Diskrétními informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují
podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí
Nabyvatele, a dale s veškerými informacemi získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se
týkají Nabyvatele či plnění této Smlouvy.

5) Poskytovatel se zavazuje, že Diskrétní informace užije pouze za ú čelem plnění této
Smlouvy. K jinému použití je třeba předchozí písemné svolení Nabyvatele.

6) Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností ml čenlivosti
a respektováním práv Nabyvatele nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je tomto
smluvním vztahu zavázán sám.

7) Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení závazků ze Smlouvy.

8) Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závanů vyplývajících z odst. 1 není
Poskytovatel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

XI. Rozhodné právo

1) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

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

XII. Oprávněné osoby

1) Každá ze Smluvních stran jmenuje svoji oprávn ěnou osobu (dále jen „Oprávněné osoby").
Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem stran provádět veškeré úkony v rámci Smlouvy
a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávn ěným
zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.

2) Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu
Smlouvy nebo jejího předmětu.

3) Smluvní strany jsou oprávn ěny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku
ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně
upozornit.

1
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4) Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách, které budou
Smluvní strany jednat:

a) Nabyvatel:

Jméno: Bc. Emilie Bakajsová

E-mail: Emilie.Bakajsova@mfcr.cz

Tel: 257 042 811

b) Poskytovatel:

Jméno: Maria Dvořáková

E-mail: maria.dvorakova@gopas.cz

Tel: 234 064 113

XIII. Ukončení Smlouvy

1) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpov ědí dle podmínek
uvedených níže.

2) Nabyvatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících
případech:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele;

b) Poskytovatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku
Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými účinky;

c) Poskytovatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský
trestný čin.

3) Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákom'ku.

4) Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem ve smyslu § 2002 Ob čanského zákoníku
se považuje zejména:

a) prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu Smlouvy o více než 15 kalendářních dní
po termínu plnění;

b) porušení povinnosti Poskytovatele odstranit vady předmětu Smlouvy ve lhůtě 15
kalendářních dní od jejich oznámení Nabyvatelem;

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti s pln ěním
Smlouvy;

d) jakékoliv porušení povinností Poskytovatelem, které nebude odstran ěno či napraveno
ani do 30 kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná.

5) Za podstatné porušení Smlouvy Nabyvatelem ve smyslu § 2002 Ob čanského zákoníku se
považuje zejména prodlení Nabyvatele s úhradou faktury o více než 30 kalendá řních dní.

6) Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku a
Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této
Smlouvy.

za
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7) Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud už dosp ěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po
odstoupení od této Smlouvy.

8) Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v p řípadě, že Nabyvatel neuhradí
Cenu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě .

9) Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě, že Nabyvatel opakovaně
porušuje své povinnosti nebo závažným zp ůsobem poruší svoji povinnost vyplývající z
této Smlouvy nebo jiných obecně závazných právních p ředpisů .

10)V tomto případě licence zaniká doručením písemné výpovědi Nabyvateli.

11)Zanikne-li licence výpovědí před uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta, nemá
Nabyvatel právo na vrácení odm ěny nebo části odměny, kterou zaplatil Poskytovateli na
základě této Smlouvy.

12)Zánikem licence výpovědí nejsou dotčena práva na náhradu škody a práva na vydání
bezdůvodného obohacení.

XIV. Závěrečná ustanovení

1) Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém
jazyce. Jakékoliv úkony sm ěřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé
Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo
jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou
doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci nebo
na jinou adresu, kterou p říslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé
Smluvní straně .

2) Účinnost oznámen: nastává v pracovní den následující po dni doru čení tohoto oznámení
druhé Smluvní straně .

3) Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vylou čení
pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí subsidiárně ustanoveními Občanského
zákoníku o Smlouvě o dílo.

4) Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo
nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanoveni, obsahu
Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvo řeno, že toto ustanovení
nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.

5) Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná právo podle této
Smlouvy, nebo je vykoná se zpožd ěním či pouze částečně , nebude to znamenat vzdání se
těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na
nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno
písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání se činí.

6) Žádná ze Smluvních stran není oprávn ěna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit
Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto
Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo
k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
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7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá
ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

8) Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemn ě a
podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listin ě .

9) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními
stranami.

10) Součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy:

Příloha č . 1 - Obecné licenční podmínky Poskytovatele programového vybavení

(SW produktů)

11)V případě rozporu mezi ustanovením p řílohy č . 1 a Smlouvy mají vždy p řednost
ustanovení Smlouvy.

V Praze dne

	

`E -09- ZU15 V Praze dne

	

-u3- tE!]

Minlsterstvt) financí
118 10 Praha l - L etenská 15

IC:0000

	

r

	

,0006947

,OCItIn C CVA.

S,a.
sodatlská46,50100Ptahel0

^ O45 rčs. cz63911035
^

Nabyvatel Poskytovatel

Česká republika - Ministerstvo financí GOPAS, a.s.
Ing. Božena Zděnková Ing. Petr Daniel
ředitelka odboru 38 Statutární ředitel

9



,;J GOPAS

Příloha č.1

I. Smluvní strany

Poskytovatel: GOPAS, a.s.
se sídlem: sídlem Praha 10, Koda ňská 1441/46, PSČ 10100, Česká republika,

IČ : 63911035, UIČ CZ63911035

zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze odd1 B, vložka 7753

zástupce: Ing. Petr Daniel, statutární ředitel

Nabyvatel: Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem: Letenská 15,118 00 Praha 1, Česká republika,

IČ :00006947,
zástupce:

IL Parametry licence

Registrační číslo licence: CZ-001-001352

Typ licence: Užití v autonomním systému (LMS) podle 61. 4.3 Obecných licenčních podmínek

Trvání licence: Na dobu neurčitou od nabytí účinnosti smlouvy

Místní vymezení licence Česká republika

Specifikace produktu 1: MS Office 2010 - knihovna 15 výukových kurzů (CS)

Specifikace produktu 2: MS Office 2007 - knihovna 15 výukových kurz ů (CS)

Specifikace produktu 3: MS Office 2013 - knihovna 15 výukových kurz ů (CS)

Upřesnění: Opce na dodání produktu v pr ůběhu roku 2016

Omezení licence pro všechny produkty: 200 uživatelů

Cena licence: 291 552 Kč bez DPH

Splatnost: 21 dnů od podpisu této smlouvy

Termín dodání produktu: Produkt bude dodán do 7 dn ů po podpisu této smlouvy

Forma dodání produktu: SCORM balíčky dostupné ke stažení ze serveru poskytovatele licence
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OBECNÉ LICENČNÍ PODMÍNKY

Tyto obecné licenční podmínky jsou součástí licenční smlouvy, kterou poskytovatel udě !uje nabyvateli licenci k užívání produktu,
a to výhradně těmi způsoby užití a v rozsahu, jež jsou uvedeny v licen ční smlouvě .

1.	Způsoby vzniku licenční smlouvy

1.1. Je-li smlouva uzavírána mezi nep řítomnými písemným stykem, je uzav řena okamžikem, kdy přijetí návrhu dojde
navrhovateli. Přijetí návrhu, které obsahuje změny či dodatky, je novým návrhem.

1.2. Licenční smlouvu lze uzav řít i tak, že nabyvatel vyjád ří souhlas s jejím obsahem bez vyrozum ění poskytovatele
uskutečněním určitého úkonu, jehož specifikace je uvedena v návrhu licen ční smlouva' a/nebo v dokumentaci produktu. V tomto
případě se smlouva uzavírá s účinností k okamžiku, kdy byl tento úkon u činěn.

2.	Prohlášení poskytovatele a označení nositele autorských práv k produktu

	2.1.

	

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s produktem ve smyslu licenční smlouvy a je oprávněn udělit licenci
nabyvateli v rozsahu a způsobem, který vyplývá z licen ční smlouvy včetně těchto obecných licenčních podmínek.

	

2.2.

	

Nositelem autorských práv k produktu je subjekt, jehož jméno či název produkt obsahuje s uvedením výhrady copyright
(©).

3.	Vymezení produktu

3.1. Produktem se pro ú čely licenční smlouvy rozumí elektronický samostudijní kurz pro uživatele výpočetní techniky.
Produktem je p řitom jak jednotlivý kurz (dále jen jednotlivý produkt), tak i soubor t ěchto kurzů v jakémkoliv rozsahu (dále jen
knihovna nebo sada kurzů).

	

3.2.

	

Produkt podléhá ochran ě autorským právem.

4.	Typy licencí

Licenční smlouva stanoví, který z následujících typ ů licence poskytovatel nabyvateli ud ěluje, a to přímým odkazem na konkrétní
ustanovení těchto obecných licenčních podmínek. Jednotlivé typy licencí lze kombinovat navzájem i s odchylnou úpravou
v licenční smlouvě . Neobsahuje-li licenční smlouva žádný takový odkaz nebo zvláštní úpravu licence, která je odchylná od
ustanovení těchto obecných licenčních podmínek, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým zp ůsobům užití a
v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení ú čelu smlouvy.

4.1. Užiti pro osobní nebo vnitřní potřebu

Nabyvatel je oprávn ěn produkt užít pro svoji osobní nebo vnit řní potřebu nebo pro potřehu svých individuálně určených
zaměstnanců či spolupracovníků zhotovením rozmnoženiny produktu, která je nezbytná k zavedení a uložení produktu
do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení a provoz. Licenční smlouva stanoví nejvyšší počet počítačů, na kterých je
nabyvatel oprávněn produkt takto užít, nebo nejvyšší po čet uživatel ů, kterým je nabyvatel oprávn ěn produkt zp řístupnit.

	

4.2.

	

Užití ve vnitřní síti

Nabyvatel je oprávn ěn produkt užít pro pot řebu svých zaměstnanců či spolupracovníků zhotovením rozmnoženiny produktu,
která je nezbytná k zavedení a uložení produktu do pam ěti počítače - sd1eného lokálního serveru, jakož i pro jeho zobrazení,
provoz a přenos ve vnitřní počítačové síti nabyvatele, za účelem zpřístupnění produktu svým zam ěstnancům č i
spolupracovníkům. Licenční smlouva stanoví nejvyšší p řípustný počet počítačů ve vnitřní síti nabyvatele, jejichž prostřednictvím
lze produkt tímto způsobem zpřístupnit, nebo nejvyšší počet uživatelů, kterým je nabyvatel oprávněn produkt zp řístupnit.

4.3. Užití v autonomním systému

Nabyvatel je oprávněn učinit taková technická opat ření, která umožní fungování produktu v rámci jím vytvá řeného autonomního
systému v souladu s účelem produktu, aniž však jakkoliv zasáhne do produktu samého, pozm ění jeho funkci, způsob
komunikace s uživatelem či obrazové nebu obrazově zvukové vyjádření nebo odstraní označení nositele autorských práv
k produktu. Za tímto ú čelem je nabyvatel oprávněn produkt rozmnožovat a rozmnoženiny produktu v rámci jím vytvo řeného
autonomního systému též rozši řovat. Nabyvatel m ůže autonomní systém vytvá řet sám nebo prostřednictvím třeli osoby, jestliže
ji zaváže k dodržování podmínek vyplývajících z licen ční smlouvy. Licenční smlouva stanoví nejvyšší přípustný počet počítačů
připojených k autonomnímu systému nabyvatele, jejichž prost řednictvím lze produkt tímto zp ůsobem zpřístupnit, nebo nejvyšší
počet uživatelů, kterým nabyvatel je oprávněn produkt zpřístupnit.

5.	Místní vymezení licence

Nestanoví-li licen ční smlouva jinak, licence se ud ěluje celosvětově . V případě, že je licence v licen ční smlouvě místně vymezena,
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je užití produktu, byr v rozsahu a zp ůsobem odpovídajícím ujednání licenční smlouvy, mimo území vymezené ustanovením
licenční smlouvy porušením autorských práv ve smyslu autorské io zákona.

6.

	

Časové vymezení licence

Licenční smlouva stanoví, který z následujících typů časového vymezení se pro ud ělovanou licenci uplatní. Jednotlivé typy
časového vymezení lze kombinovat navzájem i s odchylnou úpravou v licen ční smlouvě .

6.1. Licence na dobu stanovenou jednotkou času

Licence se poskytuje na dobu, kterou prost řednictvím jednotek času stanoví licenční smlouva.

6.2. Licence na dobu trvání majetkových práv

Licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv k produktu. Ustanovení tol loto odstavce se použije též tehdy,
neobsahuje-li licenční smlouva žádný odkaz na konkrétní ustanovení t ěchto obecných licen čních podmínek tykající se časového
vymezení licence ani zvláštní úpravu časového vymezení licence, která je odchylná od ustanovení těchto obecných licen čních
podmínek.

7.	Společná ustanoveni

Ustanovení tohoto oddílu se použijí bez ohledu na to, jaký typ nebo typy licence poskytovatel nabyvateli ud ělí. Použití
ustanovení tohoto oddílu může licenční smlouva vyloučit, a to přímým odkazem na konkrétní ustanovení tohoto odd1u, p řípadně
odchylnou úpravou.

7.1. Obecné povinnosti nabyvatele

Nabyvatel není oprávněn produkt užít nad rozsah, který mu poskytovatel licen ční smlouvou poskytl, tedy zejména není
oprávněn produkt ani jeho rozmnoženinu nad tento rozsah rozmnožovat, rozši řovat ani sdělovat ve řejnosti ani není oprávněn
produkt nebo jeho rozmnoženinu pronajímat, půjčovat ani vystavovat. Nabyvatel je povinen u činit cbvyklá technická i právní
opatření za účelem ochrany práv k produktu, zejména zavázat osoby, jimž bude produkt zp řístupněn, k jednání v souladu
s licenční smlouvou a se zákonem s nejvyššími ohledy na práva poskytovatele a nositele autorských práv.

7.2. Využití funkcí produktu uživatelem

Osoba, jíž byl produkt poskytovatelem nebo nabyvatelem oprávn ěně zpřístupněn, a to jak počítačovou nebo jinou obdobnou sítí,
tak i jiným oprávněným způsobem, je oprávněna využít funkce produktu v souladu s jeho ú čelem a dle podmínek stanovených
tím, kdo produkt oprávněně zpřístupnil. Není oprávněna k užití produktu ve smyslu autorského práva, tedy zejména není
oprávněna produkt ani jeho rozmnoženinu rozši řovat, rozmnožovat. pronajímat, p ůjčovat, vystavovat ani sdělovat veřejnosti.
Taková osoba není oprávněna vytvářet záložní rozmnoženinu produktu ani rozmnoženinu nezbytnou k zavedení a uložení
produktu do paměti počítače.

7.3. Technické rozmnoženiny produktu a záložní rozmnoženiny produktu

7.3.1. Do práv nositele autorských práv k produktu nezasahuje ten, kdo provádí do časné úkony rozmnožování produktu, které
jsou pomíjivé nebo podružné, tvo ří nedílnou a nezbytnou sou část technologického procesu, nemají žádný samostatný
hospodářský význam a jejichž jediným ú čelem je umožnit p řenos produktu počítačovou nebo obdobnou sítí mezi t řetími
stranami uskutečněný prostředníkem, nebo oprávn ěné užití produktu.

7.3.2. Nabyvatel je oprávněn ke zhotovení záložní rozmnoženiny produktu.

7.4. Účinné technické prost ředky ochrany práv

Nabyvatel i osoba, které byl produkt zp řístupněn za účelem využití jeho funkcí, jsou povinny se zdržet každého jednání
směřujícího k odstraňování či obcházení účinných technických prostředků ochrany práv nositele autorských práv k produktu.

7.5. Opravy a revize

Nestanoví-li licenční smlouva jinak, vztahuje se licence k užití produktu též na opravy a revize produktu, které v dob ě trvání
licence poskytovatel zpřístupní, a to výhradně v tomtéž rozsahu a ke stejným způsobům užití.

	

7.6.

	

Podlicence

Nabyvatel nesmí za žádných okolností a žádným zp ůsobem oprávnění udělená mu licen ční smlouvou nebo jejich část poskytnout
třetí osobě . Právní úkon sm ěřující k poskytnutí těchto práv třetí osobě je právním úkonem neplatným, jímž nabyvatel zároveň
porušuje autorská práva k produktu.

	

7.7.

	

Postoupení licence

Nabyvatel není oprávněn postoi'pit licenci, která mu byla ud ělena licenční smlouvou, třetí osobě. To neplatí, jde-li o prodej
podniku, jehož sou částí je i licence, či takové části podniku, která tvo ří jeho samostatnou organizační složku, kdy je nabyvatel
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oprávněn licenci postoupit, aniž by k tornu pot řeboval další souhlas poskytovatele. Nabyvatel, který licenci v rámci prodeje
podniku dle p ředchozí věty tohoto článku postoupil, je povinen poskytovatele bez zbyte čného odkladu informovat o postoupení
licence a o osobě postupníka.

	

7.8.

	

Nevýhradnost licence

Licence se poskytuje jako nevýhradní. Poskytovatel je tak nadále oprávn ěn k výkonu práva užít produkt způsobem, ke kterému
licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence t řetím osobám.

	

7.9.

	

Zánik licence

7.9.1. Licence zaniká uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta, nebo výpov ědí.

7.9.2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět licenční smlouvu v p řípadě, že nabyvatel opakovaně porušuie své povinnosti nebo
závažným způsobem poruší svoji povinnost vyplývající z licen ční smlouvy včetně těchto obecných licen čních podmínek, ze
smlouvy o dodání produktu, na jejímž základ ě mu byl produkt zp řístupněn, mezinárodních smluv nebo jiných obecně závazných
právních předpisů .

7.9.3. lde-li o opakované mén ě závažné porušení povinností nabyvatele, m ůže poskytovatel licenční smlouvu vypovědět tehdy,
nezjednal-li nabyvatel nápravu ani po písemné výzvě poskytovatele. Licence v tomto p řípadě zaniká uplynutím posledního dne
kalendářního měsíce, v němž byla písemná vypověd' doručena nabyvateli.

7.9.4. Jde-li o závažné porušení povinností nabyvatele nebo i jen jedné z nich, může poskytovatel licenční smlouvu vypovědět
okamžitě bez předchozí výzvy. V tomto p řípadě licence zaniká doru čením písemné výpovědi nabyvateli.

7.9.5. Zanikne-li licence výpov ědí před uplynutím aoby, na kterou byla poskytnuta, nemá nabyvatel právo na vrácení odm ěny
nebo části odměnu, kterou zaplatil poskytovateli na základě licenční smlouvy.

7.9.6. Zánikem licence výpov ědí nejsou dotčena práva na náhradu škody a práva na vydání bezdůvodného obohacení.

7.9.7. Zánikem nabyvatele, který je právnickou osobou, p řecházejí práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního
nástupce. Nemá-li takový nabyvatel právního nástupce, licen ční smlouva zánikem nabyvatele zaniká.

7.9.8. Smrtí nabyvatele, který je fyzickou osobou, p řec) iázejí práva a povinnosti z licenční smlouvy na dědice. Nemá-li takový
nabyvatel dědice, jeho smrtí licen ční smlouva zaniká.

7.10. Vlastnictví nosiče

Byl-li produkt nebo jeho rozmnoženina nabyvateli zp řístupněn poskytovatelem na nosi či dat, přechází vlastnictví nosi če na
nabyvatele okamžikem účinnosti licenční smlouvy.

7.11. Vymezení některých pojm ů
Pro účely licenční smlouvy se rozumí
autorem fyzická osoba, která do vytvořila;
dílem jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, které je vyjád řeno v jakékoli objektivn ě vnímatelné podobě včetně podoby
elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, ú čel nebo význam;
majetkovými právy k produktu právo do užít a právo udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu práva do užít.
Majetková práva k produktu trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti a v p řípadě spoluautorství 70 let po smrti
spoluautora, který ostatní spoluautory p řežil;
právem produkt užít právo na rozmnožování produktu, jeho rozši řování, pronájem, půjčování, vystavování a sdě lování
veřejnosti;
pronájmem originálu nebo rozmnoženiny produktu zpřístupňování produktu za ú čelem přímého nebo nep římého
hospodářského nebo obchodního prosp ěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny produktu k do časné osobní potřebě ;
půjčováním originálu nebo rozmnoženiny produktu se rozumí zpřístupňování produktu za řízením přístupným veřejnosti
nikoli za účelem přímého nebo nep římého hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo
rozmnoženiny produktu k dočasné osobní potřebě;
rozmnožováním produktu zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nep římých rozmnoženin d1a, a to jakýmikoli
prostředky a v jakékoli formě, za účelem zp řístupňování produktu prostřednictvím těchto rozmnoženin. Za rozmnožování
produktu se považuje i zhotovení rozmnoženiny, která je nezbytná k zavedení a uložení produktu do pam ěti po čítače, jakož i pro
jeho zobrazení, provoz á přenos;
rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny produktu zpřístupňování produktu v hmotné podob ě prodejem nebo jiným
převodem vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženin ě d1a, včetně jejich nabízení za tímto účelem;
sdělováním produktu veřejnosti zpřístupňování produktu v nehmotné podob ě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo
bezdrátově . Sdělováním produktu veřejnosti je také zpřístupňování produktu způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na
místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí;
účinnými technickými prostředky ochrany práv podle tohoto zákona se rozumí jakákoli technologie, za řízení nebo
součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabra ňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k produktu,
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ke kterým nositel autorských práv k produktu neud ělil oprávnění, jestliže užití produktu může nositel autorských práv k produktu
kontrolovat uplatn ěním kontroly přístupu nebo ochranného procesu, jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava produktu, nebo
uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.
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