Licenční smlouva pro užití Poskytovatelského díla
Mezi:
AMI Computers s.r.o., IČ: 62956043, DIČ: CZ62956043
se sídlem Brandýs nad Labem, Stará Boleslav 2, Okružní 910, PSČ 25002
zastoupena Robertem Pechou, jednatelem
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41187
jako „Poskytovatel“ na straně jedné
a
............................., advokát ......................
IČ: ................., DIČ: CZ.....................
se sídlem ..............................
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl ...., vložka .....
email: ............................
jako „Nabyvatel“ na straně druhé
I.
Licence k Programu ISAK
1.
2.

Poskytovatel poskytuje Nabyvateli časově omezenou a nevýhradní licenci k Programu ISAK ve verzi [3.24 – BASIC CLOUD],
jehož softwarové moduly jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy (dále také „Program ISAK“).
Nabyvatel potvrzuje, že rozsah funkčností Programu ISAK odpovídá jeho požadavkům a je shodný se zkušební verzí, která
byla Nabyvateli k dispozici prostřednictvím přihlašovacích údajů zaslaných přes www.isak.cz před podpisem této Smlouvy.

II.
1.

2.

Služba CLOUD

Pokud není sjednáno, že Program ISAK bude provozován na serverech Nabyvatele, Poskytovatel s licencí licenci k Programu
ISAK ve verzi [3.24 – BASIC CLOUD] poskytuje rovněž svou službu CLOUD, a to na adrese [www.isak.cz] a jejich
subdoménách.
Službou CLOUD se rozumí zpřístupnění Programu ISAK pro ukládání dokumentů a navazující služby Nabyvateli.

III.
1.

Rozsah licence

Počet připojených uživatelů ke cloudovému serveru Poskytovatele ve verzi [3.24 – BASIC CLOUD] je omezen na [1] uživatele.

IV.

Podpůrné služby

1.

Poskytovatel bude poskytovat po dobu účinnosti této Smlouvy technickou podporu Programu ISAK. Technická podpora je
poskytována na telefonním čísle [312 315 349] a e-mailové adrese [podpora@isak.cz].

2.

S požadavky na technickou podporu Programu ISAK se může obracet nejen Nabyvatel, ale i případní další uživatelé,
oprávnění k užití Programu ISAK dle této Smlouvy.

3.

Poskytovatel zajistí:
a.

instalaci a zprovoznění Programu ISAK pro Nabyvatele na svých technických prostředcích v prostředí cloud;

b.

aktualizace Programu ISAK (jeho update a upgrade na případné novější verze [BASIC CLOUD]).

V.

Odměna

1.

Nabyvatel se zavazuje hradit za užívání Programu ISAK a poskytování podpůrných služeb pravidelnou odměnu stanovenou
dle platného ceníku (dále jen „Ceník“), jehož aktuální znění je přiloženo jako příloha č. 2 této Smlouvy. Odměna se nehradí
za Zkušební Dobu, po kterou je Program ISAK nabízen Poskytovatelem zdarma.

2.

Nabyvatel bere na vědomí, že součástí sjednané odměny není případná migrace dat Nabyvatele do/z rozhraní Programu
ISAK.

3.

Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat Ceník. Taková změna či doplnění Ceníku je účinné vůči Nabyvateli za podmínky,
že
a.

byl o změnách cen nebo cenových podmínek uvedených v Ceníku informován nejméně dva (2) měsíce předem, a
to doporučeným dopisem nebo elektronickou zprávou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem; a zároveň

b.

tuto Smlouvu ke dni účinnosti takové změny Ceníku písemně nevypověděl.

VI.

Obchodní Podmínky

1.

Další práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se řídí Obchodními Podmínkami Poskytovatele, které jsou připojeny jako
příloha č. 3 této Smlouvy („Obchodní Podmínky“) a které jsou též dostupné na adrese: www.isak.cz. Nabyvatel uzavřením
této Smlouvy potvrzuje, že se s Obchodními Podmínkami důkladně seznámil a akceptuje je v jejich aktuální podobě včetně
úpravy ohledně ochrany autorských práv, licence, podmínek aktualizace Software, limitace odpovědnosti za vady a za újmu
a ochrany osobních údajů jako nedílnou součást Smlouvy.

2.

Není-li stanoveno jinak, pojmy uvozené v této Smlouvě velkými písmeny mají význam uvedený v Obchodních Podmínkách.

3.

Poskytovatel je v návaznosti na změny legislativních a jiných podmínek oprávněn Obchodní Podmínky přiměřeně
aktualizovat v ustanoveních, která nezakládají hrubý nepoměr mezi Stranami.

4.

Poskytovatel bude informovat Nabyvatele o takových změnách alespoň 30 kalendářních dnů před účinností změny, a to
písemnou formou. Strany sjednávají, že, pokud Nabyvatel neprojeví do 10 kalendářních dnů před účinností takto
oznámených změn výslovný písemný nesouhlas s danou změnou, platí, že Nabyvatel projevil s navrhovanou změnou svůj
konkludentní souhlas a nové znění Obchodních Podmínek se stává od své účinnosti závazné pro obě Strany.

5.

Pokud Nabyvatel ve výše uvedené lhůtě odmítne navrhovanou změnu, platí, že z tohoto důvodu ke dni navrhované
účinnosti změn zároveň vypovídá Smlouvu.
VII.

Doba trvání licence, ukončení Smlouvy

1.

Licence se uděluje na dobu [účinnosti této Smlouvy].

2.

Nabyvatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Nejedná-li se o Zkušební Dobu, kdy je Nabyvatel
oprávněn vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností, činí výpovědní lhůta tři měsíce a počíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovatelovi.

3.

Poskytovatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a počíná
běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Nabyvateli.

4.

Po ukončení Smlouvy a vypořádání všech závazků Nabyvatele mu budou pod uživatelským účtem administrátora po dobu 1
měsíce zpřístupněna všechna data Nabyvatele řádně uložená v Programu ISAK. Nabyvatel tímto bere na vědomí a souhlasí,
že po uplynutí této doby, mohou být data smazána.

V Praze dne ………………………………….
Poskytovatel:

…………………………………..
AMI Computers s.r.o.

Příloha č.1 – Moduly a parametry Programu ISAK
Příloha č.2 – Ceník
Příloha č. 3 – Obchodní Podmínky AMI Computers

Nabyvatel:

……………………………........……

