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Smlouva č. 60012/XX 

 
o poskytnutí práv k užívání software 

 

 

I. Smluvní strany 
Objednatel:   

   XXXXXXXXXXX 

Sídlo:   XXXXXXXXX 

          XXXXX XXXXX 

IČO:   XXXXXXXX 

DIČ:   XXXXXXXXX 
Zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v ……, oddíl …, vložka ……. 

Zastoupený  XXXXXXXXXXXXX, jednatel 

(dále jen Objednatel) 

 

Poskytovatel: 

    ComArr, spol. s r.o. 

Sídlo:   Tolarova 291 

   533 51 Pardubice 

IČO:   15050084 

DIČ:   CZ15050084 
Zapsaný v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 447 

Zastoupený:  RNDr. Pavel Heřman, jednatel 

(dále jen Poskytovatel) 

 

 

II. Doba platnosti práv k užívání  
Doba platnosti práv k užívání software:   na dobu neurčitou 

 

III. Definice pojmů užitých ve smlouvě 
„Obchodní a provozní podmínky“ – Dokument vydaný Poskytovatelem, přístupný 

Objednateli, s popisem činností a ujednání souvisejících s touto smlouvou, který definuje 

povinnosti smluvních stran této smlouvy v rámci jejího plnění, přiložený jako příloha této 

smlouvy. 

„Licenční ujednání“ – Dokument vydaný Poskytovatelem, přístupný Objednateli, s popisem 

ujednání souvisejících s touto smlouvou, který definuje povinnosti smluvních stran této 

smlouvy v rámci jejího plnění, přiložený jako příloha této smlouvy. 

„Ceník systému TaskPool“ – Dokument vydaný Poskytovatelem, přístupný Objednateli 

s uvedením cen za jednotlivé druhy prací související s předmětem této smlouvy. 

 

IV. Předmět smlouvy 
Poskytnutí nevýhradního a nepřenosného práva k užívání software v rozsahu daném přílohou 

číslo 1 této smlouvy. 

Práce spojené s nasazením software do provozu specifikované v příloze číslo 1 této smlouvy. 

Práce spojené s přizpůsobením software potřebám objednatele specifikované v příloze číslo 1 

této smlouvy. 
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V. Cena a platební podmínky 
Smluvní cena za poskytnutí práv k užívání software a případné další služby dle bodu IV. této 

smlouvy se stanovuje na Kč xxxxxxx bez daně z přidané hodnoty. 

Cena prací nad rámec smluvního ujednání:  dle „Ceníku systému TaskPool“  

Platební podmínky:     dle „Obchodních a provozních podmínek“ 

 

VI. Místo a čas plnění 
Místo plnění je určeno „Obchodními a provozními podmínkami“, pokud není zněním bodu 

VII této smlouvy stanoveno jinak. 

Termín dokončení prací uvedených v bodě IV. této smlouvy:     XX.XX.XXXX  

Termínem dokončení se rozumí datum, kdy byl Objednatel vyzván Poskytovatelem 

k akceptaci. Proces akceptace je popsán „Obchodními a provozními podmínkami“.  

Datem zdanitelného plnění je datum akceptace dle znění „Obchodních a provozních 

podmínek“. 

 

 

VII. Změny sjednané proti znění „Obchodních a provozních podmínek“ a 

„Ceníku systému TaskPool“ 
Nejsou sjednány. 

 

 

VIII. Osoby určené k věcnému jednání dle „Obchodních a provozních 

podmínek“ 
Za Objednatele: XXXXXXXXXXXX 

Za Poskytovatele: Novák Pavel, pavel.novak@comarr.cz, +420 724 040 343 

 

 

IX. Smluvní pokuty 
Pokud Poskytovatel nedodrží termín dokončení prací dle znění této smlouvy, je Objednatel 

oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši stanovené „Obchodními a provozními 

podmínkami“. 

Pokud Objednatel bude v prodlení s platbou dle této smlouvy a „Obchodních a provozních 

podmínek“, případně s platbou za dodávky bezprostředně související, je Poskytovatel 

oprávněn účtovat mu jedno procento z dlužné částky za každý započatý den prodlení platby.  

 

X. Ostatní ujednání 
Pokud Objednatel odstoupí od smlouvy před akceptací (dle obchodních podmínek), uhradí 

Poskytovateli vynaložené náklady spojené s implementací systému (instalace, konfigurace, 

cestovné apod.). 

 

XI. Závěrečná ujednání 
Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

Ostatní práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí obecně závaznými 

právními předpisy. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným, 

nebo protiprávním, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Taková 

ustanovení budou nahrazena novými, která budou odpovídat původnímu smyslu ustanovení 

neplatných, neúčinných nebo protiprávních.  

mailto:pavel.novak@comarr.cz
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Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou 

smluvní stranu. 

 

 

XII. Podpisy smluvních stran 
Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že se se zněním smlouvy důkladně seznámily a že se 

zněním smlouvy souhlasí, dále prohlašují, že smlouvu uzavírají ze své svobodné vůle, nikoli 

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

Za Objednatele:    Za Poskytovatele: 

 

Dne:      Dne: 

 

 

 

 

 

 

……………………………..   ………………………………… 

  XXXXXXXXXX    RNDr. Pavel Heřman 

        jednatel              jednatel   
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Příloha č. 1 

 

„tabulka z nabídky“ 

 


