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Licenční smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník“)

SMSdata s.r.o.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení: 
č. ú,:
(dále jen „autor") 

a

Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu pověřen: 
IČO:
bankovní spojení: 
č.ú.:
(dále jen „nabyvatel")

Smluvní strany

Národní 973/41, 110 00 Praha 1
Ing. Pavel Macounem a Mgr. Pavlem Felcánem, jednateli 
06708722

2601352211/2010

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana
70890749
Sberbank CZ, a.s.,
4050005000/6800

II.
Prohlášení autora

1) Autor prohlašuje, že je autorem geoinformačního mapového systému AGIS SMS ČR a to 
včetně příslušných úrovní dat (dále jen „dílo") a že užitím jakékoliv části díla podle této 
smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní p|edpis.

2) Autor hodlá přenechat nabyvateli oprávnění k výkonu práva na užití zdrojových dat 
pořízených zpracováním terénního šetření v rámci projektu Mapování veřejné 
infrastruktury venkova, realizovaným v letech 2017 - 2018 v rozsahu uvedeném v příloze 
č. 1 této smlouvy a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

III.
Předmět smlouvy

Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práv část díla uvedenou 
v čl. II. odst. 2 této smlouvy užít původní nebo zpracovanou či v jinak změněné podobě 
ke všem způsobům užití ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (dále jen „licence"). Autor zároveň touto smlouvou poskytuje nabyvateli 10 
licenčních oprávnění k užívání systému AGIS SMS ČR.

IV.
Cena

1) Smluvní strany se dohodli, že licence bude poskytnuta za cenu 242 000 Kč včetně DPH.
2) Cenu uhradí nabyvatel autorovi do 14 dnů po prokazatelném předání díla, a to 

bezhotovostním převodem na účet uvedený v čl. I. této smlouvy.
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v.
Podmínky licence

1) Nabyvatel je oprávněn využít poskytnutou licenci k dílu pouze v souladu s jejím určením.
2) Nabyvatel není povinen licenci využít.

VI.
Nakládání s licencí

1) Nabyvatel není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence, nebo licenci 
třetím osobám.

2) Licence je poskytnuta jako licence nevýhradní.
3) Územní rozsah licence je neomezený.
4) Nabyvatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.
5) Nabyvatel se touto smlouvou zavazuje k dodržování omezení užívání stanovených 

autorským zákonem a touto smlouvou.

VII.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze jen z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Vlil.
Platnost a účinnost smlouvy

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání majetkových práv k dílu.
2) Platnost smlouvy může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

IX.
Závěrečná stanovení #

1) Část díla uvedená v čl. II. odst. 2 této smlouvy včetně licenčních oprávnění k užívání 
systému AGIS SMS ČR bude autorem nabyvateli předána nejpozději do 5 pracovních 
dnů od podpisu této smlouvy v elektronické podobě. Za nabyvatele je oprávněna k 
převzetí kontaktní osoba Mgr. Miloš Molák, tel.: 564 602 542, e-mail: molak.m@kr- 
vysocina.cz.

2) Práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, které v ní 
nejsou výslovně upraveny, se řídí platnými právními předpisy České republiky zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákona a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani zá nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, pro každou smluvní stranu je určeno 
jedno vyhotovení.
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Kraj Vysocma
6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv.

1 XI 2019
dne V dne

za nabyvatele za autora
Mgr. Pavel Pacal Irig. Pavel Mácoun

náměstek hejtmana Kraje Vysočina jednatel

Mgr. Pavel Felcán 
jednatel j .
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Kraj vysočina
Příloha č. 1: Specifikace datové sady uživatele, k němuž je poskytována licence
specifikace lokalizace prvek vlastnosti
komunikace linie .shp linie stav
mosty GPS /.shp bod stav
brownfields (mapování) GPS /.shp bod stav
sportoviště GPS /.shp bod stav/typ
dům pro seniory GPS /.shp bod stav
dům s pečovatelskou službou GPS /.shp bod stav
vodojem GPS /.shp bod stav
čistírna odpadních vod GPS /.shp bod stav/typ
trafostanice GPS /.shp bod stav/typ
pošta GPS /.shp bod Jyp
skladový areál GPS /.shp bod
sběr recyklovatelného odpadu GPS /.shp bod typ
policejní stanice GPS /.shp bod JYP
infocentrum GPS /.shp bod
obchod potravinami GPS /.shp bod stav
restaurace GPS /.shp bod
sběrný dvůr GPS /.shp bod
hasičská zbrojnice GPS /.shp bod
kulturní objekt GPS /.shp bod stav
bankomat GPS /.shp bod
obecní úřad GPS /.shp bod stav
herna GPS /.shp bod
parkoviště GPS /.shp bod
lékárna GPS /.shp bod
hospic GPS /.shp bod

i*
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