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SMLOUVA č. ………………….. O DODÁVCE 
programového vybavení CODEXIS®

 a jeho AKTUALIZACÍ 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

Výstavní 292/13, 709 16  Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36600761/0100 
e-mail: obchod@atlasconsulting.cz 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti   
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

 

………………………………………………………………………… 
IČ: ………………., DIČ: …………………………. 
Bankovní spojení: ………………………………….., č.ú.: ……………………………… 
e-mail: ………………………………………. 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném ……………. soudem v ………., oddíl …, vložka….. 
zastoupená: ………………………………….. 
(dále jen „uživatel“) 

2. Předmět smlouvy 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje uživateli zasílat, a uživatel se zavazuje od poskytovatele odebírat 
aktualizace odborné edice právního informačního systému CODEXIS

® 
 (dále jen „produkt“) v rozsahu dle níže 

uvedené specifikace, ve zvoleném režimu, a to měsíčně se stavem dat k 1. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Uživatel se zavazuje za tyto aktualizace uhradit poskytovateli cenu dle článku 3 této smlouvy. 

Aktualizovaný produkt Verze Počet licencí 
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3. Cenové a platební podmínky 

Cena aktualizací je stanovena na ………………,- Kč bez DPH ročně. Celková cena za celé období trvání 
smlouvy dle prvního odstavce článku 5 je ………………,- Kč (slovy: …………………). Úhradu aktualizací 

provede uživatel na základě elektronického platebního dokladu zaslaného poskytovatelem se splatností do 8 dnů 
ode dne jeho doručení uživateli na jeho e-mailovou adresu: ………………. Doručením elektronického platebního 
dokladu se tak rozumí jeho odeslání na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu. 

Kontaktní osoba odběratele pro fakturaci: .................................... 

Uživatel má právo na odběr aktualizací pouze v případě, že všechny závazky vůči poskytovateli byly splněny, 
a že všechny odebrané aktualizace byly zaplaceny. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o míru roční inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen 
(ISC) Českého statistického úřadu, oficiálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok. 
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4. Práva a povinnosti smluvních stran 

Poskytovatel garantuje, že aktualizovaný produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské dokumentaci 
(příručkách a manuálech), jak jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele a v uživatelské 
dokumentaci.  

Uživatel je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastností či funkcí, které 
nejsou v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné 
nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od této smlouvy. 

Na data poskytnutá v rámci aktualizací se vztahují Všeobecné obchodní a licenční podmínky základní dodávky 
ve stejném rozsahu. Jejich znění je umístěno na internetových stránkách poskytovatele www.atlasconsulting.cz a 
uživatel je povinen se jimi řídit. 

5. Platnost smlouvy 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou – do …………………. 

Po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána, 
obnovuje o dalších …………….., pokud poskytovatel nebo uživatel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, 
nejméně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším pokračování. 

Smlouvu lze před uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit, a to: 
- na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,  
- odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, že uživatel porušuje povinnosti, vyplývající 

z ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této smlouvy. Právní účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení uživateli. 

6. Přechodná a závěrečná ujednání 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci smluvních 
stran. 
Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.č. 
89/2012 Sb.) a autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.) 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od dne …………………… 

Poskytovatel touto smlouvou nepřipouští přijetí dalších obchodních podmínek. 

Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky nebo uzavřením této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.  

Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran 
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí 
a jejich podpisy jsou projevem jejich vážné a svobodné vůle a dokládají pravost vzniku závazků z této smlouvy. 
 
 
 
V Ostravě, dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................ ......................................................... 
 poskytovatel uživatel 

 razítko a podpis zástupce razítko a podpis zástupce 
   
 
 


