Univerzíta Palackého

v Olomouci

Smlouva o zajištění poskytnutí softwarových licencí
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Odběratel:
Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb. , o vysokých školách a o změně
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Rektor:
IČO :
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických :

a

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D.
619 89 592
CZ 619 89 592
Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

na straně jedné (dále jen "odběratel')

a
Dodavatel:
Statutární orgán:
IČO :
DIČ:
Sídlo:
Zapsán u:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

ArciT Consulting s.r.o.
Petr Polák, jednatel
05689651
CZ05689651
Tylova 473/27, 301 00 Plzeň 3- Jižní
Krajského soudu v Plzni
oddíl C
vložka 33739

předměstí

na straně druhé (dále jen "dodavatel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), tuto
Smlouvu o zajištění poskytnutí softwarových licencí (dále jen "smloL<va"), a to v důsledku
skutečnosti , že nabídka dodavatele byla odběratelem vybrána ve výběrovém řízení s
názvem: "Akademické licence TIBCO Statistica (2018 - 2023)" jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější.

Preambule
Dodavatel je oficiálním partnerem společnosti TIBCO Software Inc. (dále jen "autor"), jakožto
držitele softwaru TIBCO Statistica. Dodavatel je tak oprávněn smluvně poskytovat licenční
oprávnění a zprostředkovat servisní a technickou podporu programu TIBCO Statistica.
Současně má dodavatel dostatek odborných znalostí k provádění školení k danému
produktu a k dané problematice.
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I.
smlouvy

Předmět

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit poskytnutí softwarových
licencí TIBCO Statistica Ultimata Academie (Production/Non-Production) Subscription • 5000xNamed User+ 5000xConcurent User (dále též jako "předmět"
nebo "programové produkty") pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého
v Olomouci v anglické verzi (dle aktuálně dostupných verzí oficiálně vydaných TIBCO
Software Inc.), a to na období 01. 08. 2018 - 31 . 07. 2023. Po celou dobu platnosti
licence software dodavatel zajistí přístup vždy k nejnovější verzi software.

ll.
Celková cena

1.

se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za poskytnutí softwarových licencí
této
smlouvy
za
období
2018-2023
ve
vys1:
615 110,- Kč bez DPH (slovy: šestsetpatnácttisícstodeset korun českých bez DPH),

Odběratel

podle

z toho:
cena pro
cena pro
cena pro
cena pro
cena pro

rok
rok
rok
rok
rok

2018:
2019:
2020:
2021 :
2022:

123 022,- Kč bez DPH,
123 022,- Kč bez DPH,
123 022,- Kč bez DPH,
123 022,- Kč bez DPH,
123 022,- Kč bez DPH.

2. Cena pro daný rok je splatná na základě daňového dokladu (faktury) řádně
vystaveného dodavatelem vždy k 01 . 08. daného roku, obsahujícího všechny
náležitosti, ve l hůtě splatnosti do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího
prokazatelného doručení odběrateli. K částce bez DPH bude připočítána daň
z přidané hodnoty v zákonné výši. Na každé faktuře bude vyznačeno číslo této
smlouvy, na jejímž základě bylo plněno. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z
přidané hodnoty v okamžiku fakturace bude stanovena v souladu s účinnými právními
předpisy. Odběratel nebude poskytovat žádnou zálohu na cenu dle této smlouvy.
3. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše
uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí
odběratel daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho
proplacení. L h ůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a
poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného čl nově vyhotoveného
daňového dokladu na adresu odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
4. Nebude-li faktura vystavená dodavatelem obsahovat některou povinnou náležitost
nebo dodavatel chybně vyúčtuje cenu nebo DPH, je odběratel oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu dodavateli k provedení opravy s vyznačením
důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání
vadné faktury odběrateli přestává běžet původn í lhůta splatnosti a nová lhůta
splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury odběrateli.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit smluvní cenu je splněn dnem
odepsání příslušné částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného
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v záhlaví této smlouvy. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat v české
měně.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odběratel je oprávněn započíst vůči jakékoli
pohledávce dodavatele za odběratelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za
dodavatelem, i nesplatnou. Pohledávky dodavatele a odběratele se započtením ruší
ve výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy odběratel
doručí prohlášení o započtení dodavateli.

111.

Zajištění

poskytnutí softwarových licencí

1. Dodavatel prohlašuje, že je dodavatelem s oprávněním nabízet, propagovat a dále
šířit software (softwarové licence) autora a je schopen zajistit náležitou podporu
(zejména dostupné aktualizace dodaného programového vybavení) a závislé servisní
služby.
2. Dodavatel se zavazuje zajistit
uvedeného
v čl.
I.
této

odběrateli

smlouvy

dodání licenčních klíčů k předmětu plnění
elektronickou
formou
na
adresu:

3. Softwarové licence k software pocházejícímu od autora budou uděleny odběrateli
autorem na základě příslušné licenční smlouvy (licenčních podmínek), kterou se říd í
veškeré podmínky užívání software. Licenční podmínky autora jsou dostupné na
https://docs.tibco.com/pub/stat/13.3.1/license/TIB stat 13.3.1 license.pdf (dále jen
" licenční podmínky autora").
4.

Odběratel

5.

Odběratel je oprávněn
potřebu, tj. zhotovovat

je

oprávněn

užít programové produkty v souladu s jejich

určením.

zhotovovat rozmnoženiny programových produktů pro svoji
rozmnoženiny programových produktů a tyto rozmnoženiny
poskytovat svým zaměstnancům a studentům zejména pro vzdělávání , výzkumnou
práci, publikování a řešení grantových úloh odběratele, avšak jen těm zaměstnancům
a studentům , kteří jsou odběratelem určeni k užívání programových produktů .

6. Odběratel se zavazuje vést seznam všech zaměstnanců a studentů, kterým bude
rozmnoženina programových produktů předána , ať již v elektronické či listinné
podobě. Seznam musí u každého zaměstnance či studenta obsahovat, jakou verzi
programových produktů bude užívat včetně počtu těchto verzí. Odběratel umožní
nahlédnutí do tohoto seznamu dodavateli v případě podezření na zneužití
programových produktů.
7. Osobou

odpovědnou za komunikaci ve vztahu k uživatelům , za správu programových
produktů na straně odběratele, tedy za jeho užívání v prostředí odběratele a za
Tímto
vedení seznamu uživatelů je na straně odběratele
nejsou dotčena práva a povinnosti odběratele z této smlouvy (včetně jeho
odpovědnosti). Případnou změnu osoby předem oznámí odběratel dodavateli; pro
účely tohoto oznámení postačí e-mailové podání.

8. Za zhotovení rozmnoženin programových produktů pro své zaměstnance a studenty
je od nich odběratel oprávněn požadovat úhradu. Oprávněním odběratele zhotovovat
rozmnoženiny programových produktů pro svoji potřebu není dotčeno ustanovení této
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smlouvy
produktů
základě

ohledně práv a povinností odběratele pro jednotlivé verze programových
a ohledně počtu těchto verzí programových produktů poskytovaných na

této smlouvy.

9. Nedohodne-li se

odběratel s dodavatelem
oprávnění tvořící součást licence, ať zcela
(sublicence) nebo postoupit licenci třetí osobě

písemně jinak, nemůže odběratel
nebo zčásti, poskytnout třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu

dodavatele a autora. Tato smlouva výslovně vylučuje pronajímání nebo půjčování
programových produktů nebo jakýchkoliv jejich částí či šíření nebo předávání
programových produktů libovolné třetí osobě , ať již v pozměněné , či nepozměněné
podobě , nebo užití programových produktů jako část služeb poskytnutých na jiná
místa či zařízení , než na kterých mají být nainstalovány a pro které je poskytnuta
licence (nebo jejich užití jako součást služeb poskytnutých třetí straně) .
1O. Odběratel ne ní oprávněn programové produkty
nemohou být exportovány.

rozšiřovat

a programové produkty

11. Zdrojový kód , ze kterého je odvozen kód objektů programových produktů, je obchodní
tajemství autora. Odběratel nesmí zpětně sestavovat, zpětně konstruovat ani
dekompilovat programové produkty ani se jinak pokusit znovu vytvořit zdrojový kód
nebo jeho ekvivalent.
12. Odběratel licence není oprávněn zhotovovat rozmnoženiny dokumentace k
programovým produktům (včetně elektronických rozmnoženin této dokumentace).
Odběratel licence bere na vědomí, že není oprávněn ani k j inému způsobu užití
dokumentace k programovým produktům , např. půjčováním či sdělováním veřejnosti.
13. Na

předmět

smlouvy je poskytována záruka dle

licenčních

podmínek autora.

14. Dodavatel

zajistí poskytnutí služby technické podpory (včetně dostupnosti
nejnovějších verzí software) na předmět smlouvy po celou dobu platnosti licence.

15. Technická podpora k před mětu plnění je služba s názvem Tibco Maintenance Bronze. Rozsah a forma poskytované služby jsou popsány v dokumentu Service
Leve/s Guide dostupném na: https:llterms. tibco. comlposts/848144-service-/eve/sguide.
16. Dodavatel není povinen informovat nabyvatele o nových verzích, updatech,
vylepšeních, modifikacích a/nebo opravách chyb zavedených do programových
produktů a jeho dalších softwarových systémů. V žádném případě nebude dodavatel
odpovědný za žádné škody jakéhokoliv druhu vzniklé z neinformování odběratele o
známé vadě programových produktů .

IV.

Doba

plnění

1. Dodavatel zajistí poskytnutí softwarových licencí podle této smlouvy do 15
kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
2. časové omezení užití programových produktů je stanoveno následovně :

od: 01.08. 2018
do:31.07.2023
(dále také jako "doba

účinnosti

licence")

Univerzita Palackého
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v.

Místo plnění

1. Místem plnění všech závazků dodavatele stanovených touto smlouvou je: Univerzita
Palackého v Olomouci, Centrum výpočetní techniky, Biskupské nám. 1, 771 11
Olomouc, Česká republika.
Odpovědnost

Vl.

za vady a odpovědnost za škodu

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady § 2099 a násl.
občanského zákoníku.
2. Oznámení vady je odběratel povinen provést
písemně u dodavatele na email:
vymezení vady.
3. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k
vzniklých škod.

po zjištění vady a to
a spolupracovat při bližším

neprodleně

předcházení

škodám a minimalizaci

Vll.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny je odběratel povinen zaplatit
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny (bez DPH) za každý
započatý den prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele se zajištěním poskytnutí softwarových licencí
v souladu s touto smlouvou je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové ceny (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
3.

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podm íněna žádnými formálními úkony
ze strany odběratele. Zaplacení smluvní pokuty dodavatele nezbavuje závazku splnit
povinnosti dané mu touto smlouvou. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu
škody způsobenou porušením smluvní povinnosti dle této smlouvy.

4. Platba smluvní pokuty bude povinnou stranou provedena na základě penalizační
faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost se stanovuje na třicet (30)
kalendářních dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní straně.
Vlil.
Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá
smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti dle této smlouvy,
přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.
2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
2.1
prodlení dodavatele se zajištěním poskytnutí softwarových licencí v souladu
s touto smlouvou po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů ,
2.2
zjištění , že parametry funkcionalit neodpovídají požadavkům a účelu
stanovenému touto smlouvou,
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2.3

prodlení

odběratele

se zaplacením ceny po dobu delší

třicet

(30)

kalendářních

dnů.

3. Smlouva zaniká dnem

doručení

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní

straně.

IX.
Závěrečná

ustanovení

1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů. Tyto závazky dodavatele se vztahují i na jeho
smluvní partnery, podílející se na plnění této smlouvy.
2.

Odběratel

si vyhrazuje právo

zveřejnit

obsah

uzavřené

smlouvy.

3. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná Pokud jakákoli část závazku podle
této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se
zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání,
jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné , smluvní
strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy dopl něno .
4.

nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran.

Změnit

dodatků,

5.

doručování zásilek týkajících se plnění této smlouvy odesílaných
dodavatelem s využitím provozovatele poštovních služeb se § 573 občanského
zákoníku nepoužije.
Ohledně

6. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

odběratele

postoupit svá práva a povinnosti

7. Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném
znění.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy odběratelem v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost' některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s povahou originálu
podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž odbě ratel obdrží
tři a dodavatel jedno vyhotovení.
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•

v Olomouci, dne
Za

Jo. ~- J.oU.

odběratele:

prof. Mg . Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor U iverzity Palackého v Olomouci

V Plzni, dne 20.7.2018
Za dodavatele:

Petr Polák,
jednatel

