Licenční smlouva k softwaru APSi
uzavřená mezi autorem a poskytovatelem licence
Autor: Milan Kotek
Sídlem: U Hada 16E, České Budějovice, 37005
IČ:
43850839
DIČ:
CZ6002160879
Kontaktní e-mail: apsi@apsi.cz
(Dále jen Autor)
a jejím nabyvatelem
Společností:
Sídlem:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
(Dále jen Nabyvatel)

I.
Úvodní ustanovení, specifikace softwaru, účel smlouvy
1. Autor je fyzickou osobou, jejímž předmětem podnikání je mj. poskytování software. V rámci tohoto je
autorem a výrobcem softwaru APSi. (Dále jen APSi)
2. APSi je určen pro vedení obchodu, zejména pak se týká evidence zákazníků, skladové evidence,
objednávek, příjmu a výdeje zboží ,fakturace a prodeje zboží za hotové.
3. Účelem smlouvy je umožnit Nabyvateli užívat Apsi při dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou.
II.
Právo a způsob užití APSi
1. Licence je udělena za účelem užívání APSi pro vlastní potřebu Nabyvatele v oblasti logistiky obchodu a
bez možnosti jeho využívání třetími osobami, či jeho šíření.
2. Licence není převoditelná na jinou osobu bez písemného souhlasu Autora.
III.
Rozsah licence
1. Licence je omezena na používání APSi na území členských států EU.
2. Licence se poskytuje na dobu neurčitou, za podmínky dodržení všech povinností Nabyvatele daných
touto smlouvou.
3. Licence je omezena pro použití APSi na omezeném množství počítačů stanoveném v čl. XIV této
smlouvy.

IV.
Odměna za licenci, cena, poplatky a platební podmínky
1. Autorovi náleží odměna za poskytnutí licence ve formě pravidelných licenčních poplatků.
2. Výše licenčních poplatků je dána aktuálně platným ceníkem v okamžiku účtování poplatku. Tento ceník
je uveřejněn na internetových stránkách www.apsi.cz. O změně ceníku bude Nabyvatel upozorněn vždy
nejméně 6 měsíců předem. Poplatky jsou účtovány měsíčně.
3. Nabyvateli bude zaslána výzva k úhradě a po jejím zaplacení daňový doklad.
4. Splatnost všech faktur je 14 dnů ode dne jejich doručení Nabyvateli. Výzvy k úhradě a faktury budou
zasílány na předem dohodnutý e-mail.
5. Jestliže bude Nabyvatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury déle než 30 dnů, je oprávněn Autor
odstoupit od této smlouvy nebo použít prostředky k blokování užití Softwaru Apsi. Zpětné odblokování
na písemnou žádost Nabyvatele (zaslanou též emailem) je vázáno na zaplacení dlužných částek a smluvní
pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V.
Doba trvání smlouvy a platnost licence
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Smlouvu lze vypovědět oboustranně bez udání důvodu.
3. Při vypovězení smlouvy ze strany Autora může Nabyvatel využít ochrannou lhůtu v době trvání 6
měsíců. Tím není dotčeno právo Autora na licenční poplatky za celou dobu ochranné lhůty.
4. Zánikem smlouvy automaticky zaniká i licence.
5. Licence dále zaniká automaticky vždy posledním dnem předplaceného období. Je znovu poskytnuta na
další předplacené období po uhrazení licenčního poplatku a za podmínky, že Nabyvatel nemá vůči
Autorovi neuhrazené pohledávky po splatnosti.
6. Licence zaniká také z důvodu porušení licenčních omezení Nabyvatele uvedených v čl. VI. této smlouvy
nebo porušením ustanovení autorského zákona Nabyvatelem. Autor je v takovém případě oprávněn
použít automatickou blokaci APSi a není povinen dodržet žádné povinnosti vůči Nabyvateli, vyplývající
z této smlouvy ani z dalších smluv uzavřených s Nabyvatelem.
7. Zakoupením/instalací nové verze APSi (upgrade/měsíční/roční licenční podpory) jsou původní licenční
podmínky nahrazeny aktuálně platnými licenčními podmínkami poskytovatele, které jsou platné v době
instalace nové verze software. Tyto licenční podmínky jsou zveřejněny na www.apsi.cz.

VI.
Licenční omezení Nabyvatele
Nabyvatel licence není oprávněn bez výslovného a písemného souhlasu Autora zejména:

1. Udělit podlicenci, postoupit licenci či práva k APSi nebo jejich výkon ani APSi zpřístupnit jiným
způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu
ust. §66a obchodního zákoníku.
2. Hmotný nosič či hardware obsahující APSi nijak prodat či pronajmout nebo přenechat k užívání třetí
osobě bez výslovného písemného souhlasu Autora.
3. Rozmnožovat APSi za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím
osobám, pronajímat ani půjčovat.
4. Provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny APSi, jeho částí či databází v něm
obsažených a to ani za účelem odstranění vad či zajištění interoperability ve smyslu ust. §66 autorského
zákona.
5. Vytvářet software, který bude odvozen od APSi, či rozmnožovat jakékoliv materiály vztahující se k APSi.
6. Zpětně projektovat, rozebírat, rozkládat či jinak přeměňovat zdrojové kódy APSi nebo jeho částí.
7. V případě ukončení smluvního vztahu je Nabyvatel povinen ve lhůtě do 30-ti dnů zničit veškeré kopie
APSi a odstranit APSi ze všech počítačů a jiného hardware. To se týká také veškerých databází, které jsou
součástí APSi. Uvedená lhůta se sjednává proto, aby umožnila Nabyvateli provést výstup dat tištěnou
formou z databáze APSi (např. za účelem splnění evidenčních nebo archivačních povinností daných
legislativou).
V případě každého jednotlivého porušení licenčních podmínek uvedených v této smlouvě, nebo
ustanovení autorského zákona, je Nabyvatel povinen zaplatit Autorovi smluvní pokutu ve výši zaplacené
ceny licence bez DPH (tj. ceny za nákup APSi bez služeb) nebo ceny pronájmu programu za dobu 24
měsíců. Tím není dotčen nárok Autora na náhradu škody.

VII.
Odpovědnost Autora za vady, za škodu a odstoupení od smlouvy
1. Autor poskytuje 12-ti měsíční záruku na čitelnost instalačních médií pokud byl APSi jejich formou
dodán a instalován.
2. Přes veškerou péči a snahu Autora o dokonalost a bezchybnost Apsi nelze zaručit, že Apsi bude
Nabyvateli vyhovovat ve všech funkcích, bude prostý všech chyb a bude funkční na libovolném počítači v
libovolné konfiguraci. Funkčnost APSi je zaručena jen na hardware doporučeném Autorem.
3. Vadou software není, jestliže software neplní funkci dle představ či očekávání Nabyvatele. APSi není
vyráběn na zakázku Nabyvatele. Podpisem kupní smlouvy, zaplacením licenčního poplatku nebo instalací
nové verze APSi Nabyvatel potvrzuje, že se předem seznámil se všemi pro něj potřebnými moduly a
funkcemi APSi a souhlasí s jejich funkčností.
4. Autor upozorňuje, že APSi odpovídá aktuálnímu stavu legislativy České republiky v době vývojové
přípravy dané verze a doporučuje průběžně aktualizovat software na poslední verze.
5. Autor zveřejňuje na svých webových stránkách známé nedostatky APSi a tyto nedostatky jsou
vyloučeny z reklamace, pokud je lze vyřešit náhradním postupem, který je v souladu s platnou
legislativou.
6. Autor nepřejímá odpovědnost za funkčnost napojení jiných softwarových produktů. Nabyvatel nese
všechny náklady spojené s vytvořením komunikačních vazeb, zákaznických Nabyvatelských výstupů a SW
doplňků a v případě poskytnutí nové verze (upgrade) software náklady s jejich přizpůsobením, příp. i s
nezbytnou změnou formátů dat v software.

7. Autor neodpovídá za škody vzniklé nesprávnou obsluhou APSi nebo za škody vzniklé nedodržováním
nebo neznalostí platných zákonů na straně Nabyvatele.
8. Autor neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním software v rozporu s dokumentací
nebo doporučeními Autora.
9. APSi není odolný vůči poruchám a není navržen, vyráběn a určen pro opětovný prodej jako řídící
vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující bezchybný provoz, ve kterých by selhání mohlo vést k
úmrtí, zranění osob, poškození zdraví nebo vážné hmotné škodě či poškození životního prostředí. Autor
se v této věci výslovně zříká veškerých záruk a Nabyvatel pro tyto účely nesmí APSi využívat.
10. Okamžikem instalace každé nové verze APSi nastává 30-ti denní přejímací a zkušební doba, ve které
je Nabyvatel oprávněn reklamovat vady nové verze. V případě zjištění vad Nabyvatel tyto neprodleně
reklamuje v místě, kde byl APSi zakoupen, nebo u Autora. Vadou software bude uznáno pouze takové
závadné chování APSi, které předchozí verze APSi nevykazovala a které lze kdykoliv prokazatelně a
opakovaně vyvolat.
11. Nebude-li vada do 30-ti dnů od jejího nahlášení ze strany Autora odstraněna, má Nabyvatel právo
provést bezplatně zpětný přechod na předchozí verzi nebo odstoupit od smlouvy. Nabyvatel nemá nárok
na uplatnění náhrady za škodu, která mu vznikla v souvislosti s vadou APSi.

VIII.
Postup při reklamaci
1. Nabyvatel oznámí závadu písemně nebo e-mailem Autorovi nebo příslušnému prodejci APSi, který
dohodne další postup při reklamaci.
2. Není-li jiná dohoda, doručí Nabyvatel instalační nosiče software spolu s podrobným popisem závady
a podrobným popisem hardwarového vybavení, na němž byl APSi instalován, do sídla Autora nebo do
provozovny prodejce, kde byl APSi zakoupen (Autor/prodejce může Nabyvatele vyzvat, aby doručil i
hardware, na němž je APSi instalován. V takovém případě je Nabyvatel povinen tak učinit). Autor
(prodejce) po prověření závady vyrozumí Nabyvatele o způsobu vyřízení reklamace.
3. V odůvodněných případech lze sjednat návštěvu odborného pracovníka Autora (prodejce)
v provozovně Nabyvatele, kde bude závada prověřena a odstraněna nebo bude software vyměněn.
4. Všechny náklady spojené s návštěvou pracovníka Autora (prodejce) v provozovně Nabyvatele nese
Nabyvatel dle platného ceníku (cestovní výdaje, poplatek za výjezd, náhrada času stráveného cestou).
5. V případě uznání reklamace bude Nabyvateli předáno APSi s odstraněnou závadou.
6. V případě neodstranitelných vad bránících provozování software, nebude-li jiné dohody a dojde-li
k odstoupení od smlouvy, bude Nabyvateli vrácena cena licence za období od oznámení vady/zahájení
reklamace (to se netýká ceny poskytnutých služeb, např. implementace).
7. Prokáže-li se reklamace jako neoprávněná, je Nabyvatel povinen uhradit všechny náklady Autora
(prodejce) s reklamací spojené, včetně provedených servisních prací dle ceníku Autora (prodejce).
8. Bude-li reklamace vyřízena poskytnutím novější verze software, nese Nabyvatel všechny náklady
přizpůsobení s tím spojeného. To nemá vliv na běh záruční doby, která pouze dobíhá.

IX.
Úpravy APSi

1. Nabyvatel může požádat o úpravu programu. Požadavek s úpravou zašle na dohodnutý email
(apsi@apsi.cz), nebo zapíše do fronty ostatních požadavků přímo pomocí APSi. Autor zhodnotí možnost
provedení úpravy a zašle Nabyvateli zprávu o termínu a ceně úpravy. Pokud Nabyvatel souhlasí s
podmínkami, zaplatí požadovanou zálohu. Úprava bude zahrnuta do nové vývojové verze APSi a může
být bezplatně a bez omezení užívána ostatními licencovanými uživateli APSi. Naopak platí, že úpravy
zahrnuté do programu na žádost ostatních licencovaných uživatelů APSi může Nabyvatel sám bezplatně
a bez omezení užívat.
2. Nabyvatel může také požádat o bezplatnou úpravu programu, např. pokud může být úprava ve
prospěch velké části uživatelské základny. V takovém případě rozhoduje o provedení a termínu
provedení úpravy výhradně Autor.
3. Autor má právo úpravu odmítnout, pokud její provedení není možné z jakéhokoliv důvodu.

X.
Platební podmínky
1. Splatnost všech faktur je do 14 dnů ode dne jejich doručení Nabyvateli.
2. Faktury budou zasílány na předem dohodnutý e-mail.
3. Jestliže bude Nabyvatel v prodlení s úhradou jakékoliv faktury déle než 30 dnů, je Autor oprávněn
odstoupit od této smlouvy nebo použít prostředky k blokování užití Softwaru APSi. Zpětné odblokování
na písemnou žádost Nabyvatele je vázáno na zaplacení dlužných částek a smluvní pokuty ve výši 0,1 % z
dlužné částky za každý den prodlení.

XI.
Důvěrnost
1. Smluvní strany výslovně dohodly, že informace, údaje a data získaná stranami v době trvání
obchodního vztahu na základě této smlouvy nejsou veřejně přístupná, jsou a budou smluvními stranami
považovány za obchodní tajemství, pokud nebudou zpřístupňující stranou výslovně označeny za veřejně
přístupné.
Strany nezveřejní také informace a údaje žádné 3. straně, s výjimkou profesionálních poradců a
konzultantů za účelem plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
Strany se zavazují, že nezpřístupní obsah této smlouvy žádné třetí straně a že kopie této smlouvy budou
použité jen za účelem plnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
Strany přijmou veškerá důležitá opatření, a to mezi svými zaměstnanci, profesionálními poradci
a konzultanty tak, aby ustanovení tohoto článku byla dodržena.
2. Tato ujednání stran důvěrnosti zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu.

XII.
Další ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že vztah vzniklý z této smlouvy se řídí českým právem, konkrétně pak
ustanoveními obchodního zákoníku a autorského zákona vše v platném znění.
2. Implementace APSi, jeho instalace, zprovoznění a nastavení se řídí zvláštní implementační smlouvou.
3. Servis APSi, hotline, součinnost Autora nebo prodejce APSi na správě a zabezpečení bezporuchového
provozování APSi Nabyvatelem se řeší zvláštní servisní smlouvou.
4. Ustanovení této smlouvy mohou být upravena přílohou ke smlouvě.
5. Tato smlouva je vyhotovená ve 2 nebo 3 vyhotoveních, všechny s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží jeden exemplář. V případě zastupování Autora distributorem obdrží tento třetí exemplář.
6. V případě, že by některá ustanovení této smlouvy byla nebo se v budoucnu stala z jakýchkoliv důvodů
neplatná, nezpůsobí tento fakt neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní stany se zavazují
bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu
zrušeného ustanovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
9. Smluvní strany se dohodly, že jestli v budoucnu dojde při realizaci této smlouvy ke sporům ohledně
práv a povinností jejích účastníků, budou tyto spory přednostně řešit smírnou cestou.

XIII.
Zastoupení Autora, distributoři APSi
1. Při komunikaci s Nabyvatelem, vybírání licenčních poplatků pro Autora, zasílání licenčních klíčů,
implementaci a servisu APSi mohou Autora zastupovat tito zástupci (distributoři):
Společnost: Call us s.r.o.
Sídlem: Rybářská 1222/7, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
IČ: 26873559
DIČ: CZ26873559
Jednající: Pavel Kalus
Kontaktní telefon: +420737211062
Kontaktní email: kalus@callus.cz

Společnost: APSi s.r.o.
Sídlem: Horní Slověnice 7, Lišov, 37372
Adresa pro zasílání korespondence: U Hada 16E, České Budějovice, 37005
IČ:
28072502
DIČ:
CZ28072502
Jednající: Milan Kotek
Kontaktní email: apsi@apsi.cz

XIV.
Rozsah licence, korespondenční adresy

1. Pro veškerou komunikaci mezi stranami, zasílání oznámení, žádostí, faktur v elektronické podobě atd.
se určují výhradně tyto emailové adresy.

Autor:
Nabyvatel :
Distributoři:

apsi@apsi.cz

Call us s.r.o.
APSi s.r.o.

kalus@callus.cz
apsi@apsi.cz

2. Licence je omezena pro tento počet počítačů:
pracoviště:
pracoviště:
pracoviště:
pracoviště:
pracoviště:
pracoviště:
pracoviště:
pracoviště:

počet počítačů:
počet počítačů:
počet počítačů:
počet počítačů:
počet počítačů:
počet počítačů:
počet počítačů:
počet počítačů:

3. Přílohy smlouvy. Tato smlouva má ....... příloh.

Nabyvatel

v: . . . . . . . . . . . . . . . . . dne: . . . . . . . . . . . . . . . podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Autor

v: . . . . . . . . . . . . . . . . . dne: . . . . . . . . . . . . . . . podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distributor

v: . . . . . . . . . . . . . . . . . dne: . . . . . . . . . . . . . . . podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . .
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_

