Smlouva o užití programového díla
dle §262 odst. 1 a §269 odst. 2obchodního zákoníku
č.MSP/17/2077
uzavřená mezi smluvními stranami:
¨
Uživatel

Sídlo

Zastoupený
DIČ
IČO
e-mail:
(dále jen „Uživatel“)
a
společnost PCS – Software, spol s r.o., Na Dvorcích 18, 140 00 Praha 4, IČO: 49614649, DIČ: CZ49614649
zastoupená Ing. Michalem Dolejškem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č .ú. 2108100504/0600
(dále jen „PCS“)
uzavírají ve smyslu § 14 odst. 1 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, tuto smlouvu:
PCS prohlašuje, že: a) je vlastníkem autorských práv k integrovanému ekonomickému systému ACONTO a
b) na základě OEM smlouvy se společností Centura je oprávněna převádět právo k užívání serveru Centura
na třetí osoby.
Na základě těchto skutečností je PCS oprávněna převádět právo k užívání předmětu smlouvy na třetí osoby.
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je dodávka integrovaného ekonomického systému ACONTO včetně serveru Centura
(dále jen „ACONTO“) pro komplexní řešení informačního systému.
2. Systém ACONTO je funkční pro zpracování dat za kalendářní rok/y pokryté i částečně obdobím platnosti
této smlouvy. V tomto období budou uživateli poskytovány zasílány případné nové verze systému
ACONTO (včetně upgradů serveru CENTURA) a aktualizace reflektující změny v legislativě. Aktualizace
a další podpůrné informace uživatel získá bezplatně na stránce www.aconto.cz.
II.
Cena a platební podmínky
1. Cena za předmět smlouvy dle čl. I. se řídí ceníkem platným v době uzavření smlouvy. Platba bude
provedena uživatelem na základě faktury se splatností 14 dní vydané PCS při podpisu této smlouvy.
2. Platby za podporu systému v dalších letech budou vždy fakturovány v průběhu prosince roku
předcházejícího, se splatností 14 dnů. Cena za předmět smlouvy pro další roky se řídí platným ceníkem.
3. Sankce za prodlevu plateb se sjednávají ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.
III.
Účel užití díla
Uživatel je oprávněn používat programové dílo pouze pro vlastní potřebu a v rozsahu sjednaném touto
dohodou. Zejména není oprávněn provádět kopírování programu, jeho části ani dokumentace nad sjednaný
rámec pro sebe ani pro třetí osoby.

IV.
Záruka a podpora
1. PCS zaručuje základní vlastnosti programu v rozsahu, v jakém jsou popsány v uživatelské dokumentaci,
s ohledem na neustálý vývoj software. Funkčnost systému je podmíněna použitím odpovídajícího
hardwarového vybavení specifikovaného rovněž v uživatelské dokumentaci. Jednotlivé instalace se
mohou lišit dobami odezvy rovněž v závislosti na konkrétních podmínkách nasazení programu. Operační
systém je Microsoft Windows XP SP2 a vyšší.
2. PCS se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy poskytovat uživateli bezplatně technickou podporu
prostřednictvím své hot-line na tel. číslech 241 091 000, v době od 8:00 do 16:30 hod ve státem uznané
pracovní dny. Případné servisní zásahy a odborná konzultační činnost nad rámec této smlouvy jsou
předmětem zvláštní dohody a jsou placenou službou, honorovanou podle platného ceníku PCS.
V.
Zvláštní ujednání
1. Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat a neposkytovat třetím stranám žádné informace, které získaly
v souvislosti s plněním této smlouvy s výjimkou oprávnění PCS uvést uživatele jako referenční instalaci.
2. PCS si vyhrazuje právo změn programu ve vazbě na související právní předpisy jejich novelizace.
3. PCS neručí za vhodnost programu pro konkrétní použití ani za případné škody způsobené provozem
programu.
4. Součástí systému je aktivační klíč. Aktivační klíč je vydán po řádném zaplacení sjednané ceny a podpisu
této smlouvy oběma stranami. V případě, že do uplynutí 42 dnů od prvního spuštění není program
aktivován vložením klíče, jsou funkce programu zablokovány. Aktivační klíč je třeba pečlivě uschovat pro
případné pozdější použití (kompletní reinstalace systému).
5. Uživatel je oprávněn vytvořit si jednu záložní kopii systému ACONTO, a to výhradně pro svoji potřebu.
6. Zpětná analýza, dekompilace a převod ze strojového kódu nejsou povoleny, s výjimkou a v rozsahu
činnosti, které umožňuje Autorský zákon č. 121/2000 Sb. v platném znění.
7. Uživatel bere na vědomí, že tento program je chráněn Autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném
znění. a autorská i vlastnická práva k předmětnému programu náleží PCS, který jej touto smlouvou na
uživatele nepřevádí, nýbrž po ujednanou dobu uděluje uživateli právo k užití tohoto programu.
8. Převod práv a povinností vyplývajících z této smlouvy z uživatele na jeho právního nástupce lze provést
pouze se souhlasem PCS.
9. PCS i uživatel se shodně zavazují zachovat mlčenlivost o všech poznatcích, které získaly v
předmětném smluvním období, a tyto se vztahují vždy k druhé smluvní straně.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Smlouva se sjednává na dobu
určitou do 31.12.2017 a automaticky se prodlužuje zaplacením aktualizace na další období za podmínek
platných v době prodloužení. Užívání předmětu smlouvy nad daty z období platnosti této smlouvy není
časově omezeno. Smlouvu lze kdykoli rozšířit, avšak za podmínek platných v době jednání o tomto
rozšíření.
2. Veškeré změny a dodatky se mohou provádět pouze písemně se souhlasem obou stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
V Praze, dne ..........……2017

...............................………….

za uživatele

za PCS
PCS – Software, spol. s r.o.
Darwinova 553/12, 142 00 Praha 4
www.aconto.cz
IČ: 49614649

...............................………….

DIČ: CZ49614649

Hot-line:

+420 241 091 000

E-mail:

aconto@pcs.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21077

