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Smluvní částka: 1) 66308.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 23.6.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Molák 21.6.2017 C ' . 
Projednáno s: ORR/Fryšová 21.6.2017 (/* ̂ -^7^ 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 21.6.2017 

Předkládá: ORR/Molák 21.6.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 21.6.2017 
(fy-7 •Í-V—/ 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 21.6.2017 \h*n 
Správce rozpočtu: OE/Tulis 22.6.2017 / i l l /  

Poznámka: /f 
Subjekt (IČO: 63078201), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátbů 
MFČR; (ověření provedl: molak, datum ověření: 21.06.2017 12:01:07): 

Licenční smlouva - poskytnutí práv k databázi Albertina online CZ Gold edition 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 66308, Datum Od: , Datum do:, Perioda: , ODPA: 2199, ORJ: 9000, ORG: POL: 5168 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Licenční smlouva 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2358 zákona 6. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník") 

1. Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Jihlava 
č.ú.: 4050005000/6800 
(dále jen „nabyvatel") 

2. Bisnode Česká republika, a.s. 
se sídlem: Siemensova 2717/4,155 00 Praha 
zastoupená: Jiřím Skopovým, předsedou představenstva 

a: Martinem Houdkem, místopředsedou představenstva 
IČO: 63078201 
DIČ: CZ699004055 
zapsána v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 3038 
bankovní spojení: Citibank, a.s. 
č.ú.: 2061220102/2600 
(dále jen „poskytovatel""") 

I. 
Prohlášení poskytovatele 

Poskytovatel prohlašuje, že je autorem databáze Albertina online CZ Gold edition a má 
právo poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva databázi užít v souladu s podmínkami 
této smlouvy. Databáze Albertina online CZ Gold edition je komplexní databáze všech 
registrovaných firem a organizací v ČR, která podchycuje základní údaje o více než 
2,700.000 podnikatelských i neziskových subjektech, kumuluje maximum dostupných 
informací na jednom místě s komfortním programem. Obsahuje kromě základních údajů o 
jméně, sídle a identifikaci firmy také předmět činnosti, počet zaměstnanců, specifikaci právní 
formy, druhu vlastnictví atd. K některým záznamům jsou doplněny telefony, faxy resp. e-
mailové a URL adresy, informace o ročních obratech vč. grafu vývoje, základním jmění, 
informace o stavu firmy, podrobnosti ke konkursům a likvidacím, přehled vlastníků a podílů 
ve firmách. Pravidelně jsou aktualizovány kompletní informace z obchodního rejstříku a u 
všech těchto subjektů jsou k dispozici strukturovaná jména a pozice statutárních zástupců. 
Albertina online obsahuje i texty živnostenského rejstříku s vyhledatelným každým slovem. 
Albertina online je každý měsíc aktualizována (dále jen „dílo"). 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí práv kdílu. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje 
nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo včetně jeho zakoupených aktualizací spolu s 
vyhledávacím programem užít, a to za účelem získávání informací a materiálů 
soustředěných v díle (dále jen „licence"). 

2) Právesm užít dílo se ve smyslu této smlouvy rozumí právo nerušeného užívání díla 
v souladu s omezeními stanovenými autorským zákonem po celou dobu autorské 
ochrany díla. 



3) Dílo bude poskytovatelem nabyvateli zpřístupněno do 5 kalendářních dnů ode dne 
doručení podepsané smlouvy. Dílo bude předáno Mgr. Miloši Molákovi zasláním odkazu 
ke stažení programu a přihlašovacími údaji na emailovou adresu molak.m@kr-
vvsocina.cz . Aktualizace díla bude probíhat automaticky vždy 1x měsíčně po dobu trvání 
této smlouvy. 

4) Poskytovatel se zavazuje aktualizovat dílo a zpřístupnit aktualizované dílo nabyvateli. 

III. 
Cena 

1) Licence kdílu se poskytuje za celkovou a nejvýše přípustnou cenu, která byla dohodou 
smluvních stran stanovena takto: 
cena za dílo včetně aktualizací 
cena bez DPH 54.800,- Kč 
DPH 21% 11.508,-Kč 
cena celkem včetně DPH 66.308,- Kč 
(slovy šedesát šest tisíc tři sta osm korun českých) (dále jen „cena"). 

2) Cenu je nabyvatel povinen hradit formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele 
na základě faktury vystavené poskytovatelem. Fakturu je poskytovatel oprávněn vystavit 
po podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Splatnost faktury 
činí 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení nabyvateli. 

3) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nabyvatel si 
vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením 
faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura 
bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

IV. 
Podmínky licence 

1) Nabyvatel je oprávněn užívat licenci pouze v souladu s jejím určením. 
2) Nabyvatel není povinen licenci použít. 

V. 
Nakládání s licencí 

1) Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence, nebo licenci 
třetím osobám. Nabyvatel smí používat veškerá data a software, která jsou součástí díla, 
výhradně v souladu s účelem této smlouvy. 

2) Licencí kdílu se poskytuje právo toto dílo užít, a to všemi způsoby užití v souladu 
s autorským zákonem, a to zejména získáváním informací a materiálů z DVD na 
obrazovku počítače, a také tiskem jednotlivých stran pro nekomerční použití. Nabyvatel 
není oprávněn dílo reprodukovat, upravovat ani v jakémkoli smyslu komerčně využívat. 
Nabyvatel smí dílo instalovat a užívat na jednom osobním počítači. 

3) Bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není nabyvatel oprávněn zejména: 
a) kopírovat, zveřejňovat, prodávat nebo zpřístupnit jakýkoli obsah díla ani jeho část, 
b) odstraňovat označené copyright nebo obchodní značku z jakýchkoli částí díla, 
c) vytvářet databázi ve formě elektronické nebo tištěné systematickým stahováním a 

ukládáním obsahu díla nebo jakékoli jeho části. 
4) Licence je poskytnuta jako licence nevýhradní. 
5) Územní rozsah licence je neomezený. 
6) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 

autorským zákonem a touto smlouvou. 



VI. 
Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta 

1) Odstoupit od smlouvy lze jen z důvodů uvedených v autorském zákoně. 
2) Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
3) V případě, kdy je poskytovatel v prodlení s předáním díla v termínu uvedeném v čl. II. 

odst. 3 této smlouvy, je nabyvatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny za každý i započatý den prodlení. 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1) Výběr poskytovatele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro 
zadávání veřejných zakázek Kraje Vysočina ze dne 15. 5. 2017. 

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20. 6. 2018. 
3) Práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, které v ní 

nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem 
autorským. 

4) Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5) Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nabyvatel a jedno 
poskytovatel. t 

6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

7) Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva 
byla sepsána dle jejich pravé vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Podmínky využívání produktů a služeb. 
V případě, že vznikne rozpor mezi údaji uvedenými ve smlouvě a v příloze smlouvy, jsou 
rozhodující údaje uvedené ve smlouvě. 

9) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této 
smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. 

10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv. 

V Praze dne 

za poskytovatele: 

JiříSkopo^ 
Předseda představenstva 

ín Houdek 
Místopředseda představenstva 

.Bisnocfe -Si @ 

© 

i T: 4420 274 000 000 IČtt&WÍBOl 
,5}i»ř»ta5 fttofegWawrtw* D1ŮCWOT0040S5 

V Jihlavě dne 2?-6-

za nabýv^tele: 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

Kraj vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Příloha č. 1 licenční smlouvy - Podmínky využívání produktů a služeb 

Podmínky využívání produktů a služeb 
1 Společnost Bisnode Česká republika, a.s., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, IČ 63078201 (dále jen „Bisnode") poskytuje tímto uživateli nevýhradní, 

nepřenosné právo využívat zakoupené produkty Albertina Gold edition CZ (dále jen „Produkty") a jejich zakoupené aktualizace spolu s vyhledávacím 
nroqramem v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel smí používat veškerá data a software, která jsou součástí Produktů, výhradně pro vnitřní potřebu své 
organizace. Použití Produktů nebo jejich částí k dalšímu prodeji není možné bez uzavření zvláštní smlouvy. Všechna práva, která nejsou uživateli vysloveně 
udělena v těchto podmínkách, mu nepřísluší. 

2 Produkty obsahují údaje o právnických osobách a o fyzických osobách podnikajících. Produkty obsahují pouze osobní údaje, které byly shromážděny a 
zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOS"). Bisnode prohlašuje, že údaje získal z 
veřeiných seznamů nebo v souvislosti se svojí činností jakožto správce osobních údajů v souladu se ZOOS. V případě, že uživatel využije Produkty pro direkt 
marketingové účely, zavazuje se vždy postupovat v souladu se ZOOS a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném 
znění, a to zejména v souladu s § 7 upravujícím šíření obchodních sdělení. 

3 Uživatel bere na vědomí, že obsah Produktů je vlastnictvím organizací uvedených v Produktech jako Producenti dat. Uživatel nesmí kopírovat, přenášet či • 
zpřístupnit v jakékoliv formě Produkty nebo jejich části mimo svou organizaci. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv zneužití Produktů nebo jejich částí 
svými zaměstnanci nebo třetí osobou. 

d Uživatel bere na vědomí, že software použitý v Produktech je vlastnictvím organizací uvedených v Produktech jako Producenti software a obsahuje autorská 
práva jež jsou předmětem zákonné ochrany. Uživatel nesmí dekompilovat, zveřejňovat ani prodávat jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě software, data 
a datové struktury, které jsou součástí Produktů. 

5 Bisnode se zavazuje dodat uživateli objednaný počet pravidelných aktualizací Produktů. Bisnode a Producenti dat se usilovně snaží o dodržení termínů 
jednotlivých aktualizací Produktů. Ve výjimečných případech si však vyhrazují právo na rozumné zpoždění v zájmu kvality, funkčnosti a úplnosti dat a 
software obsažených v aktualizacích Produktů. 

6 Bisnode a Producenti dat se trvale snaží o co nejvyšší kvalitu a úplnost dat obsažených v Produktech. Bisnode ani Producenti dat však nenesou odpovědnost 
za správnost dat obsažených v Produktech ani za vhodnost využití Produktů nebo jejich částí k zamýšleným účelům. Uživatel v této souvislosti prohlašuje, že 
byl před objednáním Produktů seznámen s jejich obsahem. 

7 Bisnode nese odpovědnost za rozdíly ve funkčnosti Produktů vzhledem k dodané dokumentaci k Produktům. Záruka na vady Produktů je platná do dodání 
aktualizované verze Produktu. Nemá-li uživatel zakoupeny aktualizované verze Produktu, platí záruka dle tohoto bodu v délce dvanáct měsíců vždy od 
poslední zakoupené verze. Veškerá povinnost Bisnode a jediná a výlučná náhrada pro uživatele se omezuje na náhradní zpřístupnění Produktů, které 
nevyhovují této záruce (např. bezplatné prodloužení předplatného, bezplatné čerpání chybných dokumentů apod.). Bisnode ani Producenti dat nenesou 
odpovědnost za jakoukoliv nesrovnalost, chybu, přerušení nebo zpoždění ve zpřístupnění Produktů čí jejich aktualizací způsobené nepředpokládatelnými 
okolnostmi mimo působení Bisnode včetně (ale nejen) živelných pohrom, válečných akcí, embarg, apod. 

8 Bisnode ani Producenti dat nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené komukoliv důsledkem použití informací obsažených v Produktech. 

9 Uživatel má právo využívat zakoupené Produkty distribuované na CD-ROM nebo DVD po dobu tří měsíců od data dodání poslední zakoupené aktualizace 
Produktů. Produkty na internetu lze využívat po dobu platnosti hesla nebo do vyčerpání zakoupených kreditů. Právo využívat zakoupené Produkty zaniká 
porušením těchto Podmínek ze strany uživatele, a to konkrétně okamžikem, kdy uživatel učiní cokoliv v rozporu s těmito Podmínkami. Jedno heslo u 
Produktů na internetu je pro jednoho uživatele a pokud zákazník chce aplikaci zpřístupnit více uživatelům, musí pro každého objednat samostatné heslo. 

10 Uživatel nesmí: instalovat a/nebo užívat Produkty současně na více počítačích, než je určeno na objednávce; pořizovat rozmnoženiny Produktů a dále je šířit; 
půjčovat, pronajímat, převádět získaná oprávnění či jiným nepovoleným způsobem nakládat s Produkty; obejít systém ochrany Produktů pomocí hesel pro 
instalaci. 

11 Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že přes opakované písemné upozornění Bisnode neuhradí pohledávku Bisnode vyplývající z této objednávky, může jej 
Bisnode zveřejnit v seznamu neplatících firem, a to po celou dobu až do provedení úplné úhrady vzniklé pohledávky. 

12 Uživatel bere tímto na vědomí, že uvedení e-mailových adres v zakoupené databázi neznamená automatický souhlas jejich vlastníků se zasíláním 
nevyžádaných nabídek. Uživatel se zavazuje postupovat při využívání těchto adres v souladu s platnou legislativou. 

13 Uživatel souhlasí s tím, že Produkty anonymně zaznamenávají statistiku svého používání a pravidelně měsíčně tuto statistiku odesílají na server Bisnode. 
Statistiky slouží pouze po interní vyhodnocení za účelem zkvalitnění Produktů v Bisnode. 

V Praze dne 

za poskytovatel 

Jiří SVspoyr/ 
Předsedaoř/d stave nstva 

.Bisrtode 

Martin Houdek 
Místopředseda představenstva 

V Jihlavějdne 9 

za nabv/vatele: 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

Kraj 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 


