Licenční smlouva
I.
Smluvní strany

1.Poskytovatel: WR’GTB, Ltd.., se sídlem Not Enough 0, Money, Las Vegas, California, USA
Zastoupený: Aksamitovou Magdou (xaksem01) a Radou Miroslavem (xradm07), jednateli společnosti
(dále jen “poskytovatel”)

2.Nabyvatel: Vysoká škola bud. Bc. Jireše Kamila., s.r.o., se sídlem první krmelec od začátku lesa, okr. Šumperk,
IČO: 1111111111, DIČ: CZ111111111
Zastoupený: Jirešem Kamilem (xjirk10) a tlupou medvědů, jednateli společnosti
(dále jen “nabyvatel”)
II.
Př edmět smlouvy
Poskytovatelem vytvořený univerzální Všeobecný informační systém „VŠESYS“ pro vysoké školy (dále jen
„systém“) k vedení studijní agendy. Poskytovatel uděluje nabyvateli souhlas s užíváním uvedeného informačního
systému po dobu trvání této smlouvy a za podmínek obsažených v této smlouvě.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.Poskytovatel poskytne nabyvateli po dobu trvání smlouvy CD nosič se systémem. Tento nosič je chápán jako
záložní kopie díla.

2.Nabyvatel není oprávněn přenechat ani předat systém komukoli.
3.Poskytovatel se zavazuje, že provede pro odborné pracovníky nabyvatele odborné školení, které bude vysvětlovat

využívání systému . Školení bude uskutečněno nejpozději do měsíce od podpisu této smlouvy. Cena školení je
30 000 Kč, splatných patnáct dnů po vystavení faktury za poskytnuté školení. Faktura musí mít náležitosti popsané
v čl. IV odst. 3 této smlouvy. Toto školení se bude opakovat po dobu trvání smlouvy dvakrát ročně vždy v měsících
červnu a prosinci.

4.Poskytovatel bude nabyvatele informovat o aktualizacích či nových verzích systému nejpozději 30 dnů od jejich
zveřejnění. Nabyvatel má právo užívání nových verzí a aktualizací, aktualizace systému bude provedena nejpozději
do 7 dnů od projevu vůle nabyvatele, kterým dá najevo, že má o aktualizaci zájem, přechod na novou verzi systému
se uskuteční opět na základě analogického projevu vůle, ovšem instalace nové verze bude provedena na začátku
následujícího školení popsaného v odst. 3 tohoto článku.

5.O přechodu na novou verzi musí být oběma stranami přijat písemný dodatek k této smlouvě.
6.Nabyvatel bude hlásit poskytovateli jakékoli závady systému, které zjistí, poskytovatel tyto vady musí opravit od 14
kalendářních dnů. Za vadu se považuje nedodržení funkčnosti systému definované v dokumentaci systému.
IV.
Úplata za poskytnutí licence

1.Úplata za poskytnutí systému bude v prvním roce 400 000 Kč. V každém následujícím roce bude částka upravena

započtením míry inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem.

2.Úplata podle článku IV odst. 1 této smlouvy je splatná na základě faktury, kterou vystaví nabyvatel do 1. ledna
roku následujícího po roce, ke kterému se úplata vztahuje.

3.Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat označení smluvních stran, číslo této smlouvy,
fakturovanou částku, datum splatnosti. Datum splatnosti musí bude 15 dnů od vystavení faktury.
4.Pokud by se instalací nové verze dle odst. 4 článku III zvýšila tržní hodnota systému, má poskytovatel právo na
adekvátní zvýšení úplaty, které musí být popsáno v dodatku dle odst. 5 čl. III této smlouvy.
V.
Smluvní pokuty
1.V případě, že bude nabyvatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení.

2.V případě, že poskytovatel nedodrží některou z povinností vyplývající z této smlouvy, je nabyvatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu ve výši jedné dvanáctiny úplaty uplynulého kalendářního roku za každý započatý měsíc,
ve kterém bude některá z povinností nesplněna.
3.V případě, že nabyvatel nedodrží některou z povinností vyplývající z této smlouvy, zejména předá nějaké třetí
osobě systém, má poskytovatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.
4.Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní
pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokutu.
VI.
Trvání smluvního vztahu
1.Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.

2.Poskytovatel může odstoupit od smlouvy za předpokladu, že nabyvatel je v prodlení s úhradou svých závazků vůči
poskytovateli déle než 30 kalendářních dnů.
3.Poskytovatel nebo nabyvatel mohou od smlouvy odstoupit také v případě, že druhá strana porušuje ustanovení této
smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů.
4.Výpovědní lhůta pro výpověď bez udání důvodu činí 6 měsíců a začíná běžet dnem doručení výpovědi.
5.V případě zániku jedné ze smluvních stran smlouva pozbývá platnosti.
VII.
Ostatní smluvní ujednání
1.

Tato smlouva je uzavírána podle českého právního řádu.

2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne ...
Poskytovatel

Nabyvatel

