Licenční smlouva o šíření počítačového programu
v souladu s § 65 a násl. a §46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), v platném znění.
I.
Smluvní strany
MOJE INTELIGENTNÍ ADMINISTRATIVA systém s.r.o.
IČ 065 07 425, Údolní 18 a, 602 00 Brno
Zapsáno:
Obchodní rejstřík Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 102192
Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č.ú.:
2701307186/2010
zastoupená:
Libor Picek, jednatel
e-mail:
lpicek@mia-system.cz
(dále jen jako „poskytovatel“)
Poskytovatel:

a
Nabyvatel:
Adresa:
IČ/RČ:
Bankovní spojení:
E-mail:
(dále jen jako „nabyvatel“)
uzavírají s přihlédnutím k ochraně autorských práv poskytované právními předpisy tuto
Licenční smlouvu
II.
Předmět smlouvy
1.
Poskytovatel prohlašuje, že je dle ust. § 58 z.č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat svým jménem
a na svůj účet majetková práva k autorskému dílu, kterým je aplikace, on-line systém SÁRA správa
rodinného cashflow (ve smlouvě dále jen „Software“), který byl vytvořen Poskytovatelem.
2. Předmětem této licenční smlouvy je poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva Software užít
(licenci) za odměnu a způsobem a v rozsahu dle licenčních podmínek dále v této smlouvě stanovených,
včetně dokumentace a instalace (dle varianty licence) nutné k užívání Software v souladu s poskytnutou
licencí.
3.
Licence na Software je poskytnuta Nabyvateli jako licence nevýhradní a nepřevoditelná, pokud k
tomuto převodu nedá Poskytovatel písemný souhlas.

III.
Doba, rozsah a způsob poskytnutí licence
1.

Licence se poskytuje Nabyvateli na dobu neomezenou.

2.

Rozsah užívání Software v rámci poskytnuté licence se vymezuje v souladu se zákonem č.121/2000
Sb. takto:
- užití Software Nabyvatelem jen pro vlastní vnitřní či osobní potřebu
- Nabyvatel může pro svoji vnitřní potřebu Software používat, zobrazovat, spouštět, vytvářet a ukládat
záznamy a s těmito záznamy a jejich daty dále nakládat, či tyto záznamy odstraňovat (dále jen
„Záznamy“) pod svými přihlašovacími údaji až do množstevního limitu evidovaných analýz, který činí v
základu 150. V průběhu platnosti této smlouvy lze tento limit zvýšit v souladu se Sazebníkem cen.
3.

Územní rozsah licence je omezen na území České republiky.

4.
Záznamy, které Nabyvatel do Software zadá, se ukládají na serverech společnosti MOJE
INTELIGENTNÍ ADMINISTRATIVA systém s.r.o.
IV.
Čas a místo plnění
1.
Poskytovatel umožní Nabyvateli on-line přístup k Software po uhrazení odměny Poskytovatele za
poskytnutí licence, a to tak, že zašle Nabyvateli údaje nutné k přihlášení do systému na Nabyvatelem
uvedenou adresu.
2.

Přístup Nabyvatele k Software je z webových stránek https://saraonline.cz/

V.
Odměna za poskytnutí licence
1. Nabyvatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli měsíční odměnu za poskytnutí licence ve výši 700,Kč bez DPH na účet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy. Tato částka představuje měsíční
odměnu za licenci, tedy za právo dílo užívat po autorské ochrany v souladu s podmínkami uvedenými v
této smlouvě. Tato odměna je stanovena dle základního počtu evidovaných analýz, které Nabyvatel
může do Software zadat. Výše odměny za vyšší počet evidovaných analýz, než je stanovené touto
Licenční smlouvou se řídí Sazebníkem cen.
2. Měsíční odměna za poskytnutí licence zahrnuje cenu i za Správu aplikace a Webhosting či rozšíření
funkcí Software. Cena se hradí měsíčně, a to vždy k 15 dni v měsíci předem.
VI.
Povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit Nabyvateli nerušené užívání Softwaru v rozsahu licenčních
podmínek, který bude pro Nabyvatele přístupný https://saraonline.cz/.
VII.
Povinnosti nabyvatele
1. Nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli první odměnu dle čl. V nejpozději do 5 dnů od
uzavření této Smlouvy.
2. Nabyvatel se zavazuje užívat Software pouze v souladu s jejím určením a za podmínek touto
smlouvou stanovených.

3.
Nabyvatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoliv
způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout
oprávnění tvořící součást licence nebo licenci třetím osobám. Není rovněž oprávněn zasahovat do
Software jinak, než formou zákaznického nastavení, které dokumentace Software připouští. Zásah do
Software nutný k vytvoření rozhraní nutného k výměně dat s jiným počítačovým programem či databází
je povolen jen s písemným souhlasem Poskytovatele.
4. Licence udělená na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti, přecházejí při zániku Nabyvatele
na jeho právního nástupce.
5.

Nabyvatel není povinen licenci využívat.

VIII.
Vyhrazení práv a vlastnictví
1. Poskytovatel si vyhrazuje všechna práva, která nejsou Nabyvateli výslovně udělena v této smlouvě.
Poskytovaný Software je chráněn jako autorské dílo v souladu s platnou a účinnou legislativou ČR.
Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.
IX.
Odpovědnost za vady
1.
Poskytovatel výslovně odpovídá za to, že Software je spuštěn z webových stránek
https://saraonline.cz/.
2.
Nabyvatel může požadovat po Poskytovateli bezplatné odstranění vady. Vada musí být objektivně
zjištěna; existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat Poskytovatel-pokud není dohodnuto jinak.
3.
Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění,
nejpozději však do 5 dnů poté, co byla vada zjištěna Nabyvatelem.
4.
Poskytovatel se zavazuje odstranit případné vady Software bez zbytečného odkladu od jejich
uplatnění Nabyvatelem.
X.
Odpovědnost za škodu
1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci
vzniklých škod.
2.
Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak
chybného záznamu do Software, které do Software zadal Nabyvatel.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků
druhé smluvní strany.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s
jejím vlastním plněním.

5.

Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou Nabyvateli výpadkem internetového připojení.

6. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost, které brání řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
7. obě smluvní strany konstatují na základě vzájemné dohody, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by
mohla vzniknout, může činit maximálně částku 15.000,-Kč.
XI.
Sankce (smluvní pokuty)
1. V případě porušení kterékoli povinnosti týkající se užívání licence ve smyslu čl. III, VII, VIII a XII
této smlouvy je Poskytovatel oprávněn po Nabyvateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
10.000,-Kč, a to za každé porušení povinnosti.
2.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k
jejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.
XII.
Mlčenlivost
1. Smluvní strany, včetně svých zaměstnanců, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním poskytovaným dle Licenční smlouvy, ledaže
by šlo o skutečnosti obecně známé.
2. Povinnosti mlčenlivosti může být smluvní strana zproštěna pouze na základě písemného prohlášení
druhé smluvní strany. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení Licenční smlouvy, a to po
dobu 10 let od tohoto ukončení.
3. Žádná ze smluvních stran nesmí bez písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout třetím
osobám, nebo pro sebe použít jakékoliv informace, které získá při plnění Licenční smlouvy nebo v
souvislosti s jejím plněním, kromě skutečností obecně známých. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje
na případy, kdy je smluvní strana povinna poskytnout chráněné informace z důvodů stanovených
zákonem. Porušení povinnosti mlčenlivosti je porušením Licenční smlouvy podstatným způsobem, které
zakládá právo druhé smluvní strany od Licenční smlouvy odstoupit. Povinnost Nabyvatele uhradit
Poskytovateli smluvní pokutu dle odstavce XI. těchto Licenčních podmínek není odstoupením od Licenční
smlouvy dotčena.
4. Poskytovatel může používat informace, která získá při plnění Licenční smlouvy nebo v souvislosti s
tímto plněním pouze k plnění Licenční smlouvy, případně k dalším účelům stanovených v Licenční
smlouvě. V případě, že Poskytovatel použije tyto informace jiným způsobem, dopustí se tím porušení
Licenční smlouvy podstatným způsobem, které zakládá právo Nabyvatele od Licenční smlouvy odstoupit.
Povinnost Poskytovatele uhradit Nabyvateli smluvní pokutu v těchto Licenčních podmínkách není
odstoupením od Licenční smlouvy dotčena.
5.
Všechny skutečnosti, které si smluvní strany sdělily při jednání o uzavření Licenční smlouvy,
skutečnosti tvořící obsah Licenční smlouvy a skutečnosti, které se smluvní strany dozví v rámci jejího
plnění, v případě, že se nejedná o skutečnosti obecně známé nebo tyto skutečnosti nenaplňují znaky
obchodního tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, budou
považovány za důvěrné a smluvní strany se zavazují zajistit jejich utajení. Porušení této povinnosti je
porušením Licenční smlouvy podstatným způsobem, které zakládá právo druhé smluvní strany od

Licenční smlouvy odstoupit.
6.
Povinnost mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství se rovněž vztahuje
na právní nástupce smluvních stran nebo jiné osoby, pokud k takovému převodu dal Poskytovatel
písemný souhlas.
7.
V případě porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká druhé smluvní straně nárok na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 10.000,- Kč, a to za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Smluvní strana, která
tuto povinnost porušila je povinna zaplatit smluvní pokutu druhé smluvní straně do patnácti (15) dnů
ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné
smluvní strany na náhradu škody.
XIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Nabyvatel má právo s výpovědní lhůtou v délce dvou měsíců, která počíná běžet ode dne doručení
písemné výpovědi Poskytovateli.
2. Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě podstatného
porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem
doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3.
Nabyvatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
Poskytovatelem spočívajícího v prodlení Poskytovatele s plněním závazků podle této smlouvy po dobu
delší než 10 dní, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu do 10 dnů od písemného doručení oznámení
Nabyvatele.
4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Nabyvatel je v prodlení s plněním
peněžitých závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než 20 dní po písemném upozornění.
5. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Nabyvatel užívá přes písemné
upozornění Software tak, že svým jednáním podstatně porušuje smlouvu. Odstoupením Poskytovatele
od této smlouvy z tohoto důvodu není dotčena povinnost Nabyvatele zaplatit odměnu za poskytnutí
licence a Poskytovatel není povinen přijatou odměnu vracet Nabyvateli.
6. Dnem účinnosti odstoupení od smlouvy je Poskytovatel povinen předat Nabyvateli na nosiči dat
všechna data, která měl Nabyvatel v rámci užívání Software k datu odstoupení od smlouvy.
7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení,
ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající
se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména povinnost
poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

XIV.
Jiná ujednání
1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní,
které nejsou upraveny v zákoně č. 121/2000 sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem
autorským (autorský zákon), se řídí platnými zákony České republiky.
2.
Poskytovatel je oprávněn tyto Licenční podmínky v přiměřeném rozsahu kdykoliv změnit. Novou
verzi Licenčních podmínek s novým datem platnosti je však Poskytovatel bez zbytečného odkladu po
provedení jejich změny povinen zaslat prostřednictvím elektronické pošty kontaktní osobě Nabyvatele.
Nabyvatel je povinen se s novou verzí Licenčních podmínek seznámit. V případě nesouhlasu Nabyvatele

s provedenými změnami má Nabyvatel právo ve lhůtě jednoho týdne od doručení nové verze Licenčních
podmínek Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou v délce dvou měsíců, která počíná běžet ode dne
doručení písemné výpovědi Poskytovateli.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že
jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
4. S osobními údaji Nabyvatele a jeho klientů, bude nakládáno v souladu s příslušnými právními
předpisy, zejména v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením
Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen
„GDPR“). Poskytovatel garantuje Nabyvateli, že data jeho klientů, které zaznamená do
Software, nebudou jakkoliv zneužita, ani využita ve prospěch Nabyvatele, ani třetích osob.
5.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu smlouvy z obou stran.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá má platnost originálu. Jedno vyhotovení
obdrží Poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží Nabyvatel.
7. Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného dodatku ke
smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
8. (rozhodování sporu jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti): Smluvní strany se podle zákona
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré
jejich spory vzniklé z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před
jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení
ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž
rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto
výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení,
založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování
všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí
smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o
nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást
této rozhodčí smlouvy.

V Brně

dne

Za dodavatele....................................

V

dne

Za objednatele......................................

