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Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210223
TATO PODLICENČNÍ SMLOUVA (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s § 2363 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský
zákoník“), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský
zákon“),
MEZI
Nadací Partnerství
se sídlem:
zastoupenou:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věcná jednání:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Ing. Petrem Kazdou, ředitelem
45773521
CZ45773521
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
994404-449065015/0800

zapsanou v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. N 42
DÁLE JEN „Poskytovatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Tomášem Kažmierskim, ředitelem odboru finančních a dobrovolných
nástrojů a zástupcem náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních
a dobrovolných nástrojů
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Petra Nováková Sádková,
tel.: 267 122 277, email: petra.novakova@mzp.cz
DÁLE JEN „Uživatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
POSKYTOVATEL A UŽIVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
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1. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE A ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.

Poskytovatel prohlašuje, že má na základě licenční smlouvy uzavřené se společností InQool,
a.s. se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 29222389 (dále jen
„společnost InQool“) právo užívat speciální on-line databázový systém GRANTYS, který je
určen pro správu žádostí a podpořených projektů (dále jen „Produkt GRANTYS“) a bez
potřeby dalšího souhlasu je oprávněn udělit Uživateli podlicenci, tedy oprávnění k výkonu práva
Produkt GRANTYS užít v rozsahu a za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.

1.2.

Poskytovatel prohlašuje, že Produkt GRANTYS naplňuje znaky autorského díla ve smyslu § 2
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů,
a know-how v něm obsažené tvoří součást obchodního tajemství společnosti InQool, jež je dle
prohlášení Poskytovatele oprávněna k výkonu veškerých majetkových autorských práv
k Produktu GRANTYS a je tedy oprávněna udělit oprávnění k výkonu autorských majetkových
práv (licenci), jak je uvedeno v odst. 1.1. tohoto článku. Poskytovatel je na základě licenční
smlouvy se společností InQool oprávněn udělit podlicenci bez potřeby dalšího souhlasu
společnosti InQool jednotlivým uživatelům Produktu GRANTYS v souladu s ust. § 2363 a násl.
Občanského zákoníku. Poskytovatel na základě toho uzavírá s Uživatelem tuto Smlouvu.
Poskytovatel odpovídá Uživateli za to, že užitím Produktu GRANTYS nemůže dojít
k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení příslušných právních
předpisů, a že případné nároky třetích osob byly Poskytovatelem řádně vypořádány a Uživateli
tak v souvislosti s užitím Porduktu GRANTYS nemohou vzniknout jakékoliv peněžité nebo jiné
povinnosti vůči třetím osobám. Pro případ, že by byly uplatněny nároky ze strany třetích osob,
je Poskytovatel povinen uhradit Uživateli škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích
osob, a to v celém rozsahu (včetně nákladů vynaložených na ochranu práv Uživatele).

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při poskytnutí
nevýhradního práva k užití (podlicence) Produktu GRANTYS a další podmínky jeho užití.

2.2.

Předmětem této Smlouvy je tedy následující závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli
nevýhradní právo k užití Produktu GRANTYS do 31. 12. 2024 (dále jen „Podlicence“) –
podrobná specifikace rozsahu, způsobu užití a dalších podmínek poskytnutí Podlicence je
upravena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.3.

Poskytovatel na základě této Smlouvy poskytuje Uživateli Podlicenci za podmínek dále
stanovených touto Smlouvou a Uživatel se zavazuje Podlicenci od Poskytovatele přijmout
a uhradit Poskytovateli cenu za poskytnutí Podlicence v souladu s čl. 4. této Smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.

Místem poskytnutí Podlicence je sídlo Uživatele uvedené výše v této Smlouvě, nebude-li mezi
Smluvními stranami stanoveno písemně jinak.

3.2.

Podlicence se uděluje Uživateli ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, a to na dobu trvání této
Smlouvy, konkrétně tedy do 31. 12. 2024.
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4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.

Cena za poskytnutí Podlicence (na kalendářní roky 2022, 2023 a 2024) činí celkem 183 600,Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), DPH ve výši 21 % činí 38 556,- Kč a cena
Podlicence včetně DPH tedy činí 222 156,- Kč (dále jen „Celková cena“). Poskytovatel je
plátcem DPH.

4.2.

Celková cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná,
pevná a nepřekročitelná. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele,
tedy veškeré práce, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu
této Smlouvy.

4.3.

Celkovou cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních
předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu
uskutečnění zdanitelného plnění).

4.4.

Celková cena bude Poskytovateli uhrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě
3 samostatných daňových a účetních dokladů – faktur (dále jen „Faktura“) vystavených
Poskytovatelem následovně. Poskytovatel je oprávněn vystavit první Fakturu na první 12
měsíční období poskytnutí Podlicence nejdříve k 01. 02. 2022, druhou Fakturu na následující
12 měsíční období poskytnutí Podlicence, tedy nejdříve k 01. 02. 2023 a třetí Fakturu
na poslední 12 měsíční období poskytnutí Podlicence, tedy nejdříve k 01. 02. 2024. Každá
Faktura bude vystavena na částku 61 200,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 12 852,- Kč
a cena včetně DPH tedy činí 74 052,- Kč.

4.5.

Každá Faktura vystavená Poskytovatelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního
dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (jedná se především
o označení Faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních stran, předmět Smlouvy,
bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny
dle § 435 Občanského zákoníku. Každá Faktura bude dále označena evidenčním číslem
Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Uživatele: 210223 (viz také záhlaví této
Smlouvy).

4.6.

Každá Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Uživatele ve tvaru:
Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická
1442/65, 100 10 Praha 10 nebo elektronickou cestou, zejména do datové schránky Uživatele.

4.7.

Uživatel je oprávněn vrátit jakoukoli Fakturu do konce doby splatnosti zpět Poskytovateli,
pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje
nebude obsahovat vůbec. V takovém případě počíná běžet nová doba splatnosti ode dne
doručení opravené nebo doplněné Faktury Uživateli. Uživatel není v takovém případě
v prodlení.

4.8.

Splatnost každé Faktury činí 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení Uživateli. Povinnost
Uživatele zaplatit fakturované částky je splněna odepsáním příslušných částek z účtu Uživatele.
Uživatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré
cenové údaje na Fakturách budou v této měně.
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5. OCHRANA DŮVĚRNCÝH INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1.

Poskytovatel a Uživatel považují za důvěrné veškeré informace o druhé Smluvní straně, které
vyplývají z tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě
bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany, nebude-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak.

5.2.

Poskytovatel se zavazuje v průběhu používání Produktu GRANTYS Uživatelem zachovávat
mlčenlivost o všech informacích, o kterých se z Produktu GRANTYS dozví v souvislosti
s plněním této Smlouvy. Tato mlčenlivost se vztahuje i na případné zaměstnance
nebo spolupracovníky Poskytovatele i po skončení této Smlouvy, a to po dobu 3 let po skončení
této Smlouvy.

5.3.

Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
a)
b)
c)
d)

e)

předání podkladů Uživatele k posouzení žádosti a jejímu vyhodnocení;
informaci o tom, že mezi Smluvními stranami byla uzavřena tato Smlouva;
podmínky pro užití Produktu Grantys;
poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem
obchodního tajemství orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního
řízení vedeného mezi Uživatelem a Poskytovatelem;
informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení,
nebo auditory pro zákonem stanovené účely.

5.4.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je jako správce Produktu GRANTYS oprávněn
vstupovat do systému tohoto Produktu GRANTYS, přičemž tak získává přístup k údajům
o Uživateli a k osobním údajům všech subjektů, kteří v systému Produktu GRANTYS figurují
jako žadatelé o grant / dotaci (dále jen „údaje“). Tyto údaje Poskytovatel nezískává ani je
žádným způsobem nezpracovává pro žádnou ze stran této Smlouvy ani pro třetí osobu.

5.5.

Uživatel prohlašuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom,
že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí údajů. Dále prohlašuje, že byl informován
o svých zákonných právech, zejména o tom, že může požadovat informace o zpracování údajů
a také o tom, že může požadovat vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu v případě, že by
zpracování údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele či jiných
osob nebo v rozporu se zákonem.

5.6.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto
informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.7.

Poskytovatel se tímto zavazuje, že o všech údajích získaných přístupem do systému Produktu
GRANTYS zachová mlčenlivost. Zejména se zavazuje, že tyto údaje nepředá ani jinak
nezpřístupní třetí osobě, a že je nezneužije ve svůj prospěch ani ve prospěch jiného. Současně
se zavazuje, že při přístupu do systému Produktu GRANTYS zajistí taková technická
a bezpečnostní opatření, aby přístup k údajům nezískala Poskytovatelem nepovolaná osoba
a aby nedošlo k nežádoucím únikům údajů ze systému Produktu GRANTYS.

5.8.

Uživatel dále bere na vědomí, že opravu, úpravu a vylepšení systému Produktu GRANTYS
(technickou podporu) zajišťuje společnost InQool, která tento produkt vytvořila ve spolupráci
s Poskytovatelem. V důsledku toho rovněž společnost InQool získává v rámci výkonu činností
technické podpory přístup k údajům všech subjektů, kteří v systému Produktu GRANTYS
figurují jako žadatelé o grant / dotaci.

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 210223
5.9.

Poskytovatel prohlašuje, že na základě smlouvy o spolupráci uzavřené se společností InQool
se společnost InQool zavázala zachovávat o všech údajích jí zpřístupněných v rámci činností
technické podpory systému Produktu GRANTYS mlčenlivost, tyto údaje nezneužít pro sebe ani
pro jiného. Uživatel prohlašuje, že takovou záruku ochrany údajů ze strany Poskytovatele
považuje za dostatečnou.

5.10.

Výše uvedená práva a povinnosti Smluvní strany přebírají k ochraně obchodního tajemství
Uživatele a za účelem naplnění zásad ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.11.

Poskytovatel je oprávněn používat název či jméno Uživatele pro marketingové účely jako tzv.
reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto
propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

6. TRVÁNÍ SMLOUVY, SANKCE
6.1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.

6.2.

Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením. Dohoda
Smluvních stran, výpověď i odstoupení musí být provedeny v písemné formě.

6.3.

Tato Smlouva zaniká odstoupením:

6.4.

a)

Uživatele, pokud Poskytovatel neumožní Uživateli užívat Produkt GRANTYS déle než 5
po sobě jdoucích kalendářních dní, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;

b)

Uživatele, je-li Poskytovatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen
proto, že byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;

c)

Poskytovatele, je-li Uživatel v prodlení s úhradou jakékoli Faktury déle než 60
kalendářních dnů;

d)

Uživatele, jestliže zjistí, že Poskytovatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo při realizaci předmětu této Smlouvy;

e)

Uživatele, jestliže zjistí, že Poskytovatel zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem
ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Uživatele, včetně užití
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže;

f)

Uživatele, pokud Poskytovatel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou touto Smlouvou.

Smluvní strany jsou rovněž oprávněny odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených
v Občanském zákoníku a dále z důvodů podstatného porušení této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 2002 Občanského zákoníku, pokud podstatné porušení této Smlouvy, které je
důvodem pro odstoupení od této Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
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6.5.

Obě Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu také písemnou výpovědí i bez udání důvodu
s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni,
ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

6.6.

V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Podlicence je Poskytovatel povinen uhradit
Uživateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.7.

V případě ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany Poskytovatele, má Uživatel nárok
na vrácení poměrné části Celkové ceny za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části
Celkové ceny za nevyužité období Uživateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení poskytnuté
Podlicence z důvodu porušení povinností Uživatele.

6.8.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti zakotvené v čl. 5. této Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Uživateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ
takového porušení.

6.9.

V případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoli řádně vystavené Faktury Poskytovatelem je
Uživatel povinen Poskytovateli uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními
předpisy s tím, že v takovém případě je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli užití Produktu
GRANTYS, a to až do okamžiku uhrazení všech splatných dluhů Uživatele vůči Poskytovateli.

6.10.

Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě do 28 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
zaplacení druhé Smluvní straně. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky
na účet příslušné Smluvní strany.

7. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.

Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat elektronicky, a to doručením dokumentu
či sdělením na kontaktní e-mailovou adresu druhé Smluvní strany uvedenou výše v této
Smlouvě nebo prostřednictvím webových stránek www.mzp.grantys.cz; tím je splněn
požadavek písemnosti formy. Sdělení je považováno za doručené, jakmile Uživatel po jeho
odeslání obdrží potvrzující e-mail. Pokud takovýto e-mail obratem neobdrží, je povinen
neprodleně kontaktovat Poskytovatele. Výjimečně může probíhat komunikace (zejména
vyžaduje-li tak právní předpis) v listinné formě, doručené na kontaktní adresu druhé Smluvní
strany uvedenou výše v této Smlouvě. Změnu kontaktních osob jsou si povinny Smluvní strany
bezodkladně písemně oznámit – není však vyžadováno uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.2.

Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu všech dokladů související s poskytnutím Podlicence,
a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel
se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících
s poskytnutím Podlicence, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými
právními předpisy. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

7.3.

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí zejména
Občanským zákoníkem, Autorským zákonem, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 1102019 Sb., o zpracování osobních
údajů a předpisy souvisejícími.
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7.4.

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy
České republiky.

7.5.

Poskytovatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a plného znění této
Smlouvy, včetně všech cenových údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zveřejnění
obsahu této Smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

7.6.

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží (s výjimkou odst. 7.1. tohoto článku).

7.7.

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá,
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně
nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným,
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako
celku.

7.8.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění
ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

7.9.

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně všech
cenových údajů a veškerých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy,
které se na uveřejnění této Smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7.10.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“), za podmínek
stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění této Smlouvy v ISRS provede Uživatel.

7.11.

Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhoveních, každé s platností originálu, z nichž 1 si ponechá
Poskytovatel a 3 vyhotovení obdrží Uživatel.

7.12.

Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Podlicence a další
technické náležitosti.

7.13.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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POSKYTOVATEL

UŽIVATEL

V Brně, dne ………………………

V Praze, dne ……………………….

Digitálně podepsal
Ing. Petr Ing.
Petr Kazda
Datum: 2021.12.08
Kazda 14:41:44 +01'00'

___________________________________
Nadace Partnerství
Ing. Petr Kazda
ředitel

___________________________________
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Tomáš Kažmierski
ředitel odboru finančních a dobrovolných
nástrojů a zástupce náměstka pro řízení sekce
fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace Podlicence a další technické náležitosti
A) Technické a další náležitosti:
Pro žadatele o dotaci a příjemce – realizátory podpořených projektů má Produkt GRATYS webové
rozhraní na adrese www.mzp.grantys.cz Pro uživatele subjektů poskytujících granty má Produkt
GRANTYS webové rozhraní na www. mzp.grantys.cz/admin.
Registraci Uživatele v Produktu GRANTYS provede Poskytovatel.
Poskytovatel je oprávněn při plnění této Smlouvy využívat třetí osoby.
Webové rozhraní www.mzp.grantys.cz a služby Poskytovatele při provozu a užití Produktu GRATYS
nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob.
Další služby poskytované v rámci Podlicence:













hotline podpora pracovníkům Uživatele po celou dobu platnosti této Smlouvy;
podpora helpdesk 24x7x365 pracovníkům Uživatele po celou dobu platnosti této Smlouvy.
neomezeného počtu žadatelů / příjemců grantů;
neomezeného počtu účtů Uživatele všech typů (administrátor, koordinátor, hodnotitel, host,
uživatel);
zajištění až 1000 grantových žádostí ročně;
poskytnutí místa na diskovém prostoru serveru Poskytovatele až do výše 30 GB po celou dobu
platnosti této Smlouvy;
vytvoření až 6 grantových výzev;
vytvoření až 6 formulářů žádosti;
vytvoření až 6 šablon pro export žádosti do Wordu;
vytvoření až 6 formulářů zprávy;
poskytnutí manuálu pro administrátory a žadatele;
každoroční záloha dat.

B) Specifikace Podlicence:
Podlicencí se rozumí oprávnění k obvyklému užívání Produktu GRANTYS pro vlastní potřebu
Uživatele v souladu s určením Produktu GRANTYS při dodržení stanovených podmínek a podmínek
vyplývajících z právních předpisů po sjednanou dobu. Poskytovatel neodpovídá za vady ani škodu
vzniklou nesprávným provozováním Produktu GRANTYS v rozporu s manuálem produktu
GRANTYS, jenž má Uživatel k dispozici a pokyny zveřejněnými na www.grantys.cz. Uživatel
se zavazuje užívat Produkt GRANTYS pouze v souladu s pokyny a manuálem Produktu GRANTYS.
Uživatel je oprávněn produkt GRANTYS užívat v souladu s touto Smlouvou.
Uživatel není oprávněn provádět jakékoli úpravy Produktu GRANTYS.
Poskytovatel si vyhrazuje všechna práva, která nejsou touto Smlouvou výslovně udělena Uživateli.
Poskytovatel poskytuje Uživateli Podlicenci jako nevýhradní, Uživatel ji není povinen využít.
Podlicence je poskytována na území EU.
Množstevní rozsah Podlicence: Uživatel je oprávněn využít Podlicenci pouze pro své výlučné potřeby,
má se za to, že množstevní rozsah Podlicence byl omezen na jednu Podlicenci.
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Uživatel není oprávněn Produkt GRANTYS jakkoli měnit, dekompilovat, nebo provádět jeho zpětnou
analýzu, ani podnikat obdobné či jiné kroky za účelem získání zdrojového kódu Produktu GRANTYS.
Uživatel není oprávněn provádět úpravy, změny či opravy Produktu GRANTYS a to ani za účelem
odstranění případných vad.
Uživatel není oprávněn Podlicenci nebo oprávnění tvořící součást Podlicence ani zčásti poskytnout
nebo bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit třetí osobě.
Uživatel může využít Produkt GRANTYS pouze pro účely, k nimž je určen. Uživatel není oprávněn
využívat Produkt GRANTYS jiným způsobem, zejména k porušování právních předpisů anebo dobrých
mravů, k vytěžování databáze.
Podlicence se vztahuje též na další díla, která Poskytovatel poskytne Uživateli v době trvání této
Smlouvy v souvislosti s užíváním Produktu GRANTYS Uživatelem.
Omezení Podlicence v průběhu trvání této Smlouvy je možné na základě dohody Poskytovatele
a Uživatele.
Uživatel, kterému Poskytovatel poskytl přístup do on-line rozhraní Produktu GRANTYS, se zavazuje
nesdělovat třetím osobám přístupové údaje do on-line rozhraní Produktu GRANTYS, chránit údaje
o svém uživatelském jménu a přístupovém heslu před zneužitím ze strany třetích osob a nevyužívat online rozhraní Produktu GRANTYS pro jiné účely, než účely podle této Smlouvy. Poskytovatel může
v případě podezření na zneužití kdykoliv přístup do on-line rozhraní Produktu GRANYTS Uživateli
odebrat, omezit jej či změnit jeho heslo. Bude-li se tato situace zneužití údajů opakovat, bude Uživateli
přístup do on-line rozhraní Produktu GRANTYS zrušen bez náhrady.
Uživatel není oprávněn zpřístupnit údaje uvedené v Produktu GRANTYS třetím osobám a/nebo umožnit
využívání služeb třetími osobami, a to ani jako celek, ani po částech, ani v jakékoliv jiné upravené
či neupravené formě.
Uživatel je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které sděluje Poskytovateli. Údaje
je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
Uživatel je oprávněn využívat Produkt GRANTYS, výlučně pro svojí vlastní potřebu. Uživatel nesmí
zejména úplatně či bezúplatně jakékoliv údaje a informace získané na základě této Smlouvy a jiná
případná plnění rozmnožovat, rozšiřovat, poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám.
Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení tvořící Produkt GRANTYS je chráněno autorským
právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, k němuž vykonavatelem
majetkových práv či oprávněným uživatelem je Poskytovatel a dále nebude neoprávněně užívat
či zasahovat do práva k databázi, která bude Uživateli na základě této Smlouvy k dispozici.
Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn činit změny v poskytovaných službách v rámci
Podlicence oproti sjednanému rozsahu či obsahu, a to v případě, že tyto změny budou způsobené
z technických důvodů nebo že budou malého rozsahu. Za vlastnosti uváděné v propagačních materiálech
a jiných podkladech, nesjednané v této Smlouvě Poskytovatel neodpovídá. Z důvodu zachování
standardu kvality poskytovaných služeb v rámci Podlicence a/nebo vzhledem k technickému a
hospodářskému vývoji je Poskytovatel oprávněn služby poskytované v rámci Podlicence rozšiřovat
nebo omezovat.
Uživatel není oprávněný při využívání Produktu GRANTYS používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Produktu GRANTYS. Produkt
GRANTYS je možné využívat jen v rámci běžného provozování činnosti Uživatele, v rozsahu, který je
smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
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Uživatel bere na vědomí, že údaje/informace vložené Uživatelem do Produktu GRANTYS nejsou
kontrolovány z hlediska jejich správnosti, včetně uvedených lhůt, úplnosti, zákonnosti, použitelnosti
nebo přesného grafického zobrazení. Dále bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel se touto Smlouvou
nezavazuje k ověřování náležitostí údajů a neodpovídá Uživateli za újmu či ušlý zisk způsobený
nesprávností údajů vložených Uživatelem nebo žadatelem/příjemcem grantu do Produktu GRANTYS.
Poskytovatel je povinen zálohovat přijatá data od Uživatele pravidelně každých 24 hodin v pracovních
dnech. Každá taková zálohovaná data je povinen uchovávat nejméně po dobu 7 kalendářních dnů.
Povinnost zálohovat data může Poskytovatel splnit i prostřednictvím a za součinnosti třetích osob.
Poskytovatel má právo monitorovat statistické ukazatele prováděných operací na svých zařízeních
za účelem vyhodnocování a zlepšování poskytovaných služeb v rámci Podlicence.
Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Produktu GRANTYS vzniklé
v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní Produktu GRANTYS či v důsledku užití Produktu
GRANTYS v rozporu s jeho určením.
C) Závady a odstávky Produktu GRANTYS
Poruchy je Uživatel oprávněn oznámit na telefonním čísle / e-mailu nepřetržité technické podpory
nebo na kontaktech uvedených na internetových stránkách Poskytovatele.
Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.
Poskytovatel se zavazuje odstranit:




drobné závady do 14 pracovních dní od jejich oznámení,
závažné závady do 7 pracovních dní od jejich oznámení,
kritické závady do 2 pracovních dní od jejich oznámení.

Náklady na odstranění závad nese Poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Uživatel sám
nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.
Poskytovatel má právo na plánované přerušení poskytovaných služeb v rámci Podlicence za účelem
provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru. Toto plánované
přerušení poskytovaných služeb v rámci Podlicence je Poskytovatel povinen oznámit na svých
internetových stránkách nejpozději 24 hod. před zahájením. Je-li provoz serveru v důsledku závady
zaviněné Poskytovatelem přerušen na déle než jeden den, snižuje se Celková cena o poměrnou část,
připadající na počet dní v platebním období, po které nebyl server v provozu.
Celková garantovaná dostupnost Produktu GRANTYS, včetně plánovaných odstávek, je 97 %.
Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu
o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.
Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v rámci Podlicence v důsledku
jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů
(např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení, DDOS útok, živelná pohroma, atd.).
Při poskytováním služeb v rámci Podlicence může docházet bez zavinění Poskytovatele k jejich
dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě nenese Poskytovatel
odpovědnost za škody, které Uživateli nebo třetím osobám vzniknou z důvodu nefunkčnosti
poskytované služby v rámci Podlicence, poškozením dat, jejich ztrátou či únikem.
Smluvní strany se dohodly na omezení náhrady škody vzniklé Uživateli nebo třetí osobě, zaviněné
Poskytovatelem, v souvislosti s produktem GRANTYS maximálně do výše 30 000,- Kč.
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D) Další povinnosti při ukončení Smlouvy
Poskytovatel odstraní z Produktu GRANTYS veškerá data Uživatele do jednoho měsíce ode dne
ukončení smluvního vztahu.
Uživatel je oprávněn požádat Poskytovatele o vyexportování dat vložených Uživatelem do Produktu
GRANTYS, a to nejpozději do jednoho týdne od ukončené smluvního vztahu založeného touto
Smlouvou mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli úplatu za vyexportování dat ve výši 1 500,- Kč bez DPH.
Poskytovatel je povinen vyexportovaná data umožnit převzít Uživateli do jednoho měsíce ode dne
ukončení smluvního vztahu, a to buď písmeně nebo elektronicky anebo na vhodném médiu (např. CD,
flash disk).

