LICENČNÍ SMLOUVA
Poskytovatel :

exid s.r.o.
Se sídlem: Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ : 08271275
Za níž jedná Pavel Nečas, jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 316070
Email: rakova@exid.cz

(dále jen „Poskytovatel“)
a
Nabyvatel :
Se sídlem:
IČ nebo jiné ID:
Jednající
Email:
(dále jen „Nabyvatel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“):

Čl. I
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
1.1

Poskytovatel je oprávněným k výkonu majetkových autorských práv k audiovizuálnímu dílu
vedenému pod obchodním názvem „Restart – stay safe“ (dále v této Smlouvě označováno
jako „RST“).

1.2

RST je pobídka pro hotelové hosty ve formě 3D krátkého filmu k jejich rychlejšímu návratu do
ubytovacích zařízení. Tento projekt podporuje Asociace hotelů a restaurací České republiky.
Možnosti Nabyvatele k distribuci RST ubytovaným hostům jsou zejména:
-

pobídkový email
hotelový wifi systém
interní TV systém
hotelový web
self check-in kiosky
infoscreeny
výtahy
bary
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1.3

RST požívá ochrany ve smyslu práva Evropské unie v oblasti ochrany duševního vlastnictví a
Poskytovatel k RST (jakožto k dílu) vykonává majetková práva.

1.4

Nabyvatel je provozovatelem (poskytovatelem) služeb hotelového typu a má zájem o
zakoupení licence k užívání RST za účelem realizace pobídky pro hotelové hosty.

1.5

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu, a že je oprávněn k poskytnutí
všech práv, která Nabyvateli poskytuje.
Čl. II
Předmět Smlouvy

2.1

Poskytovatel poskytuje Nabyvateli ode dne uzavření této Smlouvy oprávnění k výkonu práva
RST užívat (licenci) v rozsahu, jak je stanoveno v článku III této Smlouvy, a Nabyvatel se
zavazuje uhradit za poskytnutí licence k RST Poskytovateli licenční poplatek, jak je stanoveno
v čl. V této Smlouvy.

2.2

K uzavření této Smlouvy dochází elektronicky na základě objednávky Nabyvatele odeslané
prostřednictvím webových stránek Poskytovatele www.exid.cz/restart na email
Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy, a to potvrzením této nabídky ze strany
Poskytovatele zpět na emailovou adresu Nabyvatele. Uzavření této Smlouvy se vztahuje na
konkrétní počet provozoven Nabyvatele, v nichž bude RST užíván, a jejichž počet Nabyvatel
označil na webových stránkách Poskytovatele nebo v objednávce (v emailu) zaslané
Poskytovateli před uzavřením Smlouvy.
Čl. III
Podmínky užití RST

3.1

Poskytovatel poskytuje Nabyvateli licenci k užití RST jako licenci nevýhradní. To znamená, že
Poskytovatel může licenci poskytnout i dalším osobám bez souhlasu Nabyvatele.

3.2

Nabyvatel není povinen RST využít.

3.3

Nabyvatel je oprávněn užívat RST bez časového omezení.

3.4

Nabyvatel nemůže RST zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě.

3.5

Nabyvatel je oprávněn k užití RST v neomezeném rozsahu pouze pro svou vlastní potřebu,
resp. jako audiovizuální záznam zejm. pro hotelové hosty, a to výhradně v provozovně /
provozovnách vlastněných Nabyvatelem a jeho dceřinými společnostmi.

3.6

Nabyvatel není oprávněn pořizovat kopie RST a ani jeho částí (s výjimkou kopií vytvořených
pro účely užití v jednotlivých provozovnách Nabyvatele a jeho dceřiných společností),
rozšiřovat, půjčovat, pronajímat nebo vystavovat RST, tento produkt dále upravovat,
překládat do jiných národních jazyků, zahrnovat ho do jiných audiovizuálních programových
produktů a šířit audiovizuální programy takto vzniklé.
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3.7

Pro případ, že Nabyvatel bude užívat RST v rozporu s čl. 3.4 až 3.6 této Smlouvy, je
Poskytovatel oprávněn požadovat po Nabyvateli úhradu smluvní pokuty ve výši
5.OOO,- EUR, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených čl. 3.4 až 3.6
této Smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nemá vliv na nárok na náhradu škody přesahující výši
smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne doručení výzvy k její
úhradě.

3.8

Nabyvatel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude
třetím subjektům poskytovat jakékoliv informace o obsahu této Smlouvy, zejména pak
o obsahu RST.

3.9

Nabyvatel není oprávněn k RST implementovat nové prvky či jiné rozšiřující audiovizuální
záznamy nad rámec, v jakém byl RST předán.
Čl. IV
Doba a způsob předání RST

4.1

Po uzavření Smlouvy a po úhradě licenčního poplatku dle ustanovení této Smlouvy (viz níže) se
Poskytovatel zavazuje nejpozději do tří (3) pracovních dnů (ode dne úhrady licenčního
poplatku) zaslat Nabyvateli na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy
elektronický odkaz ke stažení RST pro každou provozovnu Nabyvatele zvlášť. Od doručení
elektronického odkazu má Nabyvatel časově neomezenou možnost stažení RST ve formátu
FullHD. Jelikož možnost stažení RST závisí výhradně na konání Nabyvatele, považuje se za
okamžik předání RST již odeslání elektronického odkazu ze strany Poskytovatele.

4.2

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Nabyvateli potřebnou součinnost ve formě konzultací
vzdálené emailové podpory v případě technických potíží se stažením RST. V případě
prokazatelných technických potíží se stažením RST, delších než deset (10) dnů od odeslání
odkazu ke stažení RST ze strany Poskytovatele, se Poskytovatel zavazuje k tomu, že do dvou
dnů od výzvy Nabyvatele zaslané na emailovou adresu Poskytovatele uvedenou v záhlaví této
Smlouvy zašle Nabyvateli jím požadovanou verzi RST na jeho emailovou adresu uvedenou
v záhlaví této Smlouvy, a to ve stejném formátu, jako je ten uvedený v předchozím odstavci.

4.3

Kontaktní osobou Poskytovatele za účelem poskytnutí technické nebo administrativní podpory
je: paní Ariana Raková, tel. +420 603 889 880, email: rakova@exid.cz
Čl. V
Licenční poplatek

5.1

Smluvní strany si sjednávají, že cena za oprávnění k výkonu práv RST užít je tvořena
jednorázovým licenčním poplatkem pro každou provozovnu (pro každou provozovnu
hotelového typu) Nabyvatele ve výši 135,- EUR na neomezenou dobu. Nabyvateli, který je ke
dni uzavření Smlouvy členem Asociace hotelů a restaurací České republiky, náleží sleva na
licenční poplatek ve výši 15 %.
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5.2

Licenční poplatek je splatný na základě elektronické faktury vystavené Poskytovatelem a
zaslané na email Nabyvatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Splatnost vystavené faktury je pět
(5) dnů. Úhradou licenčního poplatku ze strany Nabyvatele se rozumí připsání odpovídající
finanční částky na účet Poskytovatele. Úhrada licenčního poplatku ze strany Nabyvatele je
současně podmínkou pro vznik povinnosti Poskytovatele k odeslání elektronického odkazu ke
stažení RST Nabyvateli.

5.3

V případě neuhrazení licenčního poplatku nebo jeho části ze strany Nabyvatele je
Poskytovatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení je účinné jeho písemným
sdělením na emailovou adresu Nabyvatele.
Čl. VI
Časový rozsah licence

6.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy Poskytovatel potvrdí elektronickou
(emailovou) formou objednávku učiněnou prostřednictvím webových stránek
www.exid.cz/restart ze strany Nabyvatele.

6.2

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.3

Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit v případě porušení Nabyvatelem povinností
dle této Smlouvy, překročení Nabyvatelem uděleného touto Smlouvou oprávnění rozsahu
užití RST nebo jiného jednání, které je v rozporu s poctivým obchodním stykem nebo
poškozuje dobré jméno Poskytovatele.

6.4

Ukončení Smlouvy dle předchozí věty je možné pouze písemným oznámením o odstoupení
od Smlouvy na emailovou adresu Nabyvatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
Čl. VII
Odpovědnost Poskytovatele

7.1

7.2

V případě reklamace z důvodu nefunkčnosti produktu RST je Nabyvatel oprávněn bez
zbytečného odkladu po zjištění problému obrátit se na Poskytovatele prostřednictvím emailu
rakova@exid.cz nebo telefonicky na kontakt uvedený výše v čl. IV odst. 4.3 této Smlouvy.
Poskytovatel je povinen provést reklamační řízení a sdělit Nabyvateli jeho výsledek
prostřednictvím emailu nejpozději ve lhůtě 30 dnů od sdělení reklamace.
V případě porušení závazku Poskytovatele dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy, zaslat nejpozději
do 3 pracovních dnů Nabyvateli na jeho emailovou adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy
elektronický odkaz ke stažení RST pro každou provozovnu Nabyvatele, je Nabyvatel oprávněn
odstoupit od této Smlouvy. Odstoupení je účinné jeho písemným sdělením na adresu
Poskytovatele rakova@exid.cz
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Čl. VIII
Povinnost mlčenlivosti
Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o skutečnosti, že tato Smlouva byla
uzavřena, o všech ujednáních v této Smlouvě obsažených, a o jakýchkoli dalších informacích a
skutečnostech, o kterých se dozvěděly od druhé smluvní strany nebo jejích zástupců
v souvislosti s vyjednáním, podpisem a plněním této Smlouvy.
Čl. IX
Závěrečná ustanovení
9.1

Jakékoliv změny nebo dodatky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou formou.

9.2

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, a pokud obě smluvní strany nejsou subjekty zřízenými
podle českého práva, řídí se vztahy mezi smluvními stranami této Smlouvy Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy („Nařízení Řím I“).

9.3

V případě, že obě smluvní strany nejsou subjekty zřízenými podle českého práva, případné
spory mezi stranami budou řešeny u orgánu určeného Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1215/2012 z 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) („Nařízení Brusel I bis“).

9.4

Tato Smlouva je uzavřena na dálku v elektronické podobě.

9.5

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným nebo neúčinným v důsledku
okolností, které nastaly po uzavření této Smlouvy a o nichž žádná ze stran nemohla
předpokládat, že nastanou, nebo že budou mít takové účinky, nemá tato skutečnost vliv na
platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy a strany se zavazují takováto neplatná,
resp. neúčinná, ustanovení nahradit ustanoveními platnými a účinnými.

9.6

Účastníci Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a
vážné vůle, a že je jim srozumitelná.
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