
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
v souvislosti s provozem programu IS PePa (nástroje pro evidenci činnosti sociálních služeb)

číslo smlouvy: 20000/2018 
jméno databáze: databaze

Václav Juchelka 
Adresa: Vranovská 1169/108, 614 00 Brno-Husovice 
IČ: 73 929 433 
tel: +420 777 808 826, web: www.ispepa.cz 
bankovní spojení: Banka CREDITAS, číslo účtu: 109 675 0010 / 2250 
neplátce DPH 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

................................. 
Adresa: ................................. 
IČ: ................................. 
(dále jen „uživatel“) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu inominátní o
poskytování služeb v souvislosti s provozem programu PePa (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem a držitelem autorských práv k aplikaci PePa (dále jen „aplikace“). Poskytovatel
poskytuje tímto uživateli nepřevoditelnou, nevýhradní licenci aplikaci užít pro obvyklou činnost uživatele po dobu trvání
této smlouvy pro území České republiky.

2. Poskytovatel se zavazuje uživateli zajišťovat po celou dobu platnosti této smlouvy nepřetržitý provoz (zejména funkčnost
aplikace, datový prostor, dostupnost aplikace a serveru s výjimkou údržby v rozsahu stanoveném touto smlouvou, správu
DNS záznamu apod.), údržbu (zejména zálohování dat aplikace apod.), aktualizaci a uživatelskou podporu pro aplikaci.

3. Uživatel se zavazuje za poskytované služby zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu v souladu s touto smlouvou.

II. PLNĚNÍ SMLOUVY
1. Poskytovatel se zavazuje uživateli zřídit databázi v aplikaci do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma
smluvními stranami, poskytovat jiné servisní služby spočívající v zabezpečení přístupu k aplikaci pomocí sítě internet a
správy aplikace dle této smlouvy.

2. K naplnění předmětu této smlouvy je uživateli přiděleno jméno databáze, administrátorský účet a heslo k aplikaci
a komunikační kód. Tyto údaje jsou v příloze A této smlouvy.

III. TRVÁNÍ SMLOUVY
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a je platná ode dne ..................................

IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Za přidělení jména databáze, a tedy samostatné databáze v aplikaci, umístěné na internetu, se uživatel zavazuje zaplatit
poskytovateli jednorázový poplatek 6 000 Kč. Tento poplatek je povinen uživatel uhradit na bankovní účet poskytovatele
nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Za poskytnutí licence k užití aplikace, provoz, údržbu, aktualizaci a uživatelskou podporu, jakož i jiné servisní služby
spočívající v zabezpečení přístupu k aplikaci se uživatel zavazuje platit poskytovateli poplatek ve výši 4 800 Kč ročně (dále
jen „poplatek za provoz“). Tento poplatek je povinen uživatel hradit na bankovní účet poskytovatele nejpozději 1. února
roku následujícího po roce, během kterého program využíval. Za dobu využívání programu je považována doba trvání této
smlouvy. V případě nefunkčnosti nebo nedostupnosti aplikace po dobu delší než 1 pracovní den se výše udržovacího
poplatku za příslušný rok snižuje o 0,5 % za každý další celý pracovní den nefunkčnosti nebo nedostupnosti. V případě, že
bude smlouva ukončena některou ze smluvních stran v průběhu kalendářního roku, je uživatel povinen uhradit poskytovateli
poplatek v plné výši.

3. Podmínky slev na poplatcích jsou uvedeny na stránkách poskytovatele: http://www.ispepa.cz/ceny-a-slevy.html.

4. V případě servisního zásahu na základě žádosti uživatele je uživatel povinen uhradit veškeré náklady na cestu a servisní
práci. Přičemž cestovní náklady budou hrazeny dle platného ceníku pro služební cesty. Cena servisních prací je 780 Kč/hod.
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V. SKONČENÍ SMLOUVY
1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní
lhůta je tříměsíční a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Poskytování služeb končí uplynutím posledního dne výpovědní lhůty.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší
tuto smlouvu. Za porušení této smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména prodlení se splněním jakéhokoliv
peněžitého závazku smluvní strany o více než 14 dnů nebo porušení závazku mlčenlivosti. Za porušení smlouvy podstatným
způsobem uživatelem se považuje, pokud uživatel nereaguje na výzvu ke komunikaci, kterou poskytovatel odeslal kontaktní
osobě po dobu delší, než 2 týdny od odeslání takové výzvy.

3. Kterákoliv smluvní strana je dále oprávněna od smlouvy odstoupit pokud: a) bude vydáno rozhodnutí o likvidaci druhé
smluvní strany bez právního nástupce; b) bude shledán úpadek druhé smluvní strany dle insolvenčního zákona; c) bude na
její majetek druhé smluvní strany nařízena exekuce.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku jednání či opomenutí třetích osob zajišťujících přenos dat.

2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazují při jakémkoliv sporu vynaložit maximum snahy a součinnosti k nalezení vzájemně schůdného
a spravedlivého řešení.

4. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemným číslovaným dodatkem k této smlouvě.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom.

7. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení smlouvy souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky poskytovatele zveřejněné na adrese
http://www.ispepa.cz/nove-obchodni-podminky.html, které blíže specifikující práva a povinnosti obou smluvních stran.
Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, jednostranně změnit. Změnu
Obchodních podmínek je povinen poskytovatel uživateli oznámit ve lhůtě pěti pracovních dnů od změny, a to vhodným
způsobem (např. i elektronickou zprávou obsahující odkaz na text Obchodních podmínek dostupný na veřejně přístupné
internetové stránce). Den účinnosti nových Obchodních podmínek nastane nejdříve ve lhůtě 3 kalendářních měsíců od
obdržení výše uvedené informace o jejich změně. Pokud uživatel nejpozději patnáct dnů přede dnem účinnosti nových
Obchodních podmínek písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovou změnou, považují se nové Obchodní podmínky za
uživatelem odsouhlasené a jsou vůči němu účinné dnem stanovené účinnosti. V případě nesouhlasu s novými Obchodními
podmínkami mají obě smluvní strany právo tuto smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

V .............................................................. dne .....................................

za poskytovatele .................................................................

V .............................................................. dne .....................................

za uživatele statutární zástupce ............................................................ podpis .................................................................


