
 

0 
 

 

SMLOUVA  

o poskytnutí licencí software a technické podpory 

uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

OBJEDNATEL nebo též ZÁKAZNÍK   

Obchodní jméno:     

Sídlo:      

IČ:       

DIČ:     

Zastoupená:  

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:     

Obchodní rejstřík:   

Datum zápisu:      

Kontaktní osoba:     

Telefon:    

E-mail:       

 

POSKYTOVATEL   

Obchodní jméno:   

Sídlo:     

IČ:     

DIČ:     

Zastoupená:    

Bankovní spojení:    

Číslo účtu:    

Obchodní rejstřík:   

Datum zápisu:    

Kontaktní osoba:     

Telefon:    

E-mail:     

 

Tato Smlouva o poskytnutí licencí software a technické podpory (dále jen „Smlouva“), uzavřená mezi 

výše uvedenými smluvními stranami, upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti v rámci smluvního 

vztahu a stanoví podmínky a rozsah poskytování licencí software a technické podpory, které byly 

smluvními stranami sjednány. 

 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu v 

následujícím znění, a to za účelem zajištění příslušných aplikačních a infrastrukturních licencí software 

a související technické podpory  
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I. 

Předmět smlouvy 

 

a) Předmětem této Smlouvy je jednak závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli za 

podmínek uvedených v této Smlouvě licence software a související technickou podporu, a dále 

závazek Objednatele poskytnout za podmínek uvedených v této Smlouvě Poskytovateli ke 

splnění shora uvedeného veškerou potřebnou součinnost a zaplatit za poskytnuté licence 

software a související technickou podporu cenu sjednanou podle této Smlouvy. 

 

b) Poskytovatel i Objednatel tímto prohlašují, že mají veškerá potřebná oprávnění k výkonu všech 

práv a povinností podle této Smlouvy. 

 

II. 

Rozsah a doba trvání licencí software a související technické podpory 

 

a) Poskytovatel se za podmínek uvedených v této Smlouvě zavazuje poskytnout Objednateli 

následující licence software:  

 

i. trvalé licence k software uvedené v Příloze č. 1, a to od okamžiku jejich poskytnutí dle 

článku II. písm. b) této Smlouvy a na dobu trvání majetkových práv k těmto 

softwarovým produktům, jakožto autorským dílům, které jsou předmětem licencí 

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy; a 

ii. trvalé licence k software uvedené v Příloze č. 2, a to od okamžiku jejich poskytnutí dle 

článku II. písm. b) této Smlouvy a na dobu trvání majetkových práv k těmto 

softwarovým produktům, jakožto autorským dílům, které jsou předmětem licencí 

uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

 

b) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli licence software uvedené v článku II. písm. a) 

této Smlouvy na základě zaslání interní objednávky Objednatele anebo na základě této 

Smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve, přičemž plnění dle této Smlouvy 

bude poskytnuto nejpozději do 10 (deseti) dnů po podpisu této Smlouvy. Poskytnutím licencí 

se rozumí okamžik, kdy Poskytovatel umožní Objednateli nakládat s licencemi software 

uvedenými v článku II. písm. a) této Smlouvy v místě plnění dle článku IV. této Smlouvy a tyto 

řádně užívat pro účely uvedené v této Smlouvě. Poskytnutí licencí je možné provést ze strany 

Poskytovatele: 

 

i. prostřednictvím předání vlastního software, dokladů, které se k němu vztahují, 

a případného licenčního čísla na datovém nosiči CD/DVD nebo 

 

ii. elektronickou cestou, prostřednictvím zasláním odkazu ke stažení na emailovou 

adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy pověřené kontaktní osobě Objednatele ve 

věcech technických. 

 

c) Poskytovatel je povinen spolu s licencemi předat Objednateli všechny doklady a průvodní 

dokumentaci, jež jsou nutné k řádnému převzetí a užívání licencí. 
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d) Poskytnutí licencí bude potvrzeno oboustranným podpisem dodacího listu.  

 

e) Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat Objednateli za podmínek uvedených v této Smlouvě 

technickou podporu vztahující se k licencím software, uvedeným v odstavci a) tohoto článku 

II. Smlouvy, a to na dobu od okamžiku poskytnutí těchto licencí Objednateli dle odstavce b) 

tohoto článku II. Smlouvy do xxxxxxxx. Popis, předmět a rozsah technické podpory je detailně 

uveden v Příloze č. 3. Tato podpora je na základě této Smlouvy poskytována jako předplacená. 

 

f) Objednatel se zavazuje užívat licence software v souladu s technickými podmínkami 

Poskytovatele, dle příslušných uživatelských příruček a platných technických norem a dále 

poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při jejich řádném převzetí. 

 

g) V rámci této Smlouvy není Poskytovatel povinen poskytovat Objednateli technickou podporu 

pro takový software, na kterém Objednatel provedl jakékoli změny, které nejsou v souladu se 

specifikací software dodanou Poskytovatelem či s příslušnými podpůrnými materiály. 

 

III. 

Doba trvání Smlouvy 

 
a) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to: 

 
i. ve vztahu k trvalým licencím software dle článku II. písm. a) této Smlouvy na dobu 

trvání majetkových práv k softwarovým produktům, jakožto autorským dílům, které 

jsou předmětem těchto trvalých licencí uvedených v Přílohách č. 1 a 2 této Smlouvy; a 

 

ii. ve vztahu k technické podpoře poskytované Poskytovatelem dle článku II. písm. e) této 

Smlouvy do xxxxxxx. 

 

IV. 

Místo plnění a územní rozsah licencí software 

 

a) Místem plnění této Smlouvy je xxxxxxxxx. Územní rozsah licencí software poskytovaných na 

základě této Smlouvy je omezen územím xxxxxxxxxx. 

 

V. 

Cena 

 

a) Cena (odměna), kterou se Objednatel zavazuje Poskytovateli platit za poskytnutí licencí 

software dle článku II. písm. a) této Smlouvy a poskytování technické podpory dle článku II. 

písm. e) této Smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran, přičemž její takto sjednaná výše 

je stanovena v: 

 

i. Příloze č. 1, položka Software (mezisoučet položek xxxx až xxxx), za poskytnutí trvalých 

licencí software dle článku II. písm. a) bod i. této Smlouvy, a to v období od okamžiku 
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poskytnutí těchto licencí Objednateli dle článku II. písm. b) této Smlouvy po celou dobu 

trvání majetkových práv k softwarovým produktům, jakožto autorským dílům, které 

jsou předmětem trvalých licencí uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy; 

ii. v Příloze č. 1, položka Servis a služby (mezisoučet položek xxxx až xxxx), za poskytování 

technické podpory dle článku II. písm. e) této Smlouvy ve vztahu k trvalým licencím 

software dle článku II. písm. a) bod i. této Smlouvy, a to v období od okamžiku 

poskytnutí těchto licencí Objednateli dle článku II. písm. b) této Smlouvy do xxxxxxxx; 

iii. v Příloze č. 2, položka Software (mezisoučet položek xxxx až xxxx), za poskytnutí 

trvalých licencí software dle článku II. písm. a) bod ii. této Smlouvy, a to v  období od 

okamžiku poskytnutí těchto licencí Objednateli dle článku II. písm. b) této Smlouvy po 

celou dobu trvání majetkových práv k softwarovým produktům, jakožto autorským 

dílům, které jsou předmětem trvalých licencí uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy; a 

iv. v Příloze č. 2, položka Servis a služby (mezisoučet položek xxxx až xxxx), za poskytování 

technické podpory dle článku II. písm. e) této Smlouvy ve vztahu k trvalým licencím 

software dle článku II. písm. a) bod ii. této Smlouvy, a to v období od okamžiku 

poskytnutí těchto licencí Objednateli dle článku II. písm. b) této Smlouvy do xxxxxxxxx. 

 

b) Celková maximální a nepřekročitelná cena (odměna) za celý předmět této Smlouvy je dána 

součtem cen v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2. 

 

c) Všechny uvedené ceny jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude připočítána 

daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. 

 

 

 

 

Místo:        Místo: 

Datum:        Datum: 

 

 

____________________     ____________________ 
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