
KÚPNI SMLOUVA 
uzavŕená v souladu s ust. § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve 

znení pozdéjších predpisu 
(dále také jako „kupní smlouva") 

I. Smluvní strany 

StatSoft, Inc. 

společnost registrovaná v Delaware s místem podnikaní v 2300 East 14th Street, Tulsa, 
Oklahoma 74104-4429, USA 

zastoupená spoločností 

StatSoft CR s.r.o. 

na základe plné moci ze dne 9. 4. 2013 
se sídlem : Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 
zastoupená : Michaelou Modálkovou, jednatelkou společnosti 
zapsaná : u Mestského soudu v Praze dne 2. 11. 1999 v odd. C, vložka 72379 
IČ :26125609 
DIČ : CZ26125609 
bankovní spojení : ČSOB a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, číslo 

účtu: 800629333/0300 

(dále také jako „prodávající") 

a 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
se sídlem 
jednající 
IČ 
DIČ 
bankovní spojení 

Študentská 2, 911 50 Trenčín 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektorem TNUAD 
31118259 
2021376368 
Štátna pokladnica Slovenskej republiky, IBAN - SK82 8180 0000 0070 

0015 4052 

(dále také jako „kupující") 

II. Predmet smlouvy 

2.1. Pfedmétem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu, pro projekt 
„Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné 
vzdelávanie" ITMS: 26110230099, predmet koupé špecifikovaný v čl. III této kupní 
smlouvy a závazek kupujícího zaplatit za predmet koupé kupní cenu uvedenou v čl. 
V této kupní smlouvy v souladu s podmínkami uvedenými niže v této smlouvé. 

2.2. Prodávající na základe této smlouvy zároveň poskytuje kupujícímu nepŕevoditelné, 
nepŕenosné a nevýhradní oprávnení k výkonu práva užít (licenci) programové 
produkty dle podmínek stanovených v licenčních podmínkách programových 
produktu špecifikovaných v článku 3.1.1. této smlouvy. 



III. Predmet koupe 

3.1. Prodávající se touto smlouvou zaväzuje dodat počítačové programy pro operační 
systém Windows, a to: 

3.1.1. Počítačový program STA TISTICA Standard 12 - Academic Year Edition 
(výše uvedené počítačové programy společné dále také j ako „programové produkty"). 

3.2. Programové produkty jsou chránený autorským právem, mezinárodními dohodami o 
autorských právech jakož i dalšími zákony a mezinárodními dohodami na ochranu 
duševního vlastnictví. 

IV. Místo, termín a zpúsob dodaní programových produktu 

4.1. Místo plnení: 
Programové produkty búdou dodány najednou do místa plnení: Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín. 
Osobou oprávnenou k pfevzetí programových produktu je Ing. Katarína Zeleníková, 
projektový manažér, tel: +421 327 400 181, e-mail: katarina.zelenikova@tnuni.sk. 
Predaní a pŕevzetí programových produktu potvrdí osoba oprávnená k j ej ich pfevzetí 
na pfedávacím protokole vystaveném prodávajícím. 

4.2. Termín plnení: 
Smluvní strany se dohodly na záväzku prodávajícího dodat programové produkty v 
české jazykové verzi do 30. 4. 2015. 

4.3. Zpúsob dodaní: 
Programové produkty búdou dodány v českém jazyce. 
Programové produkty búdou dodány elektronicky emailem obsahujícím aktivační 
kódy a odkaz na stažení programových produktu. 
Programové produkty búdou dodány ve forme krabicového produktu, tj. jedná se o 
tzv. krabicový software. 

V. Cena a platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na nasleduj ící celkové cene za dodaní programových 
produktu: 

13.172 EUR (slovy trinácttisícstosedmdesátdvaeur) bez DPH 

(dále také jako „kupní cena"). 

DPH v zákonné výši bude dopočítáno ke dni fakturace. 

5.2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena jednorázové na základe daňového dokladu 
(faktúry) vystavené prodávajícím. 

5.3. Smluvní strany sjednaly splatnost faktúry na 30 dnu ode dne prokazatelného predaní 
nebo doručení faktúry kupujícímu. 

5.4. Faktúra musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 
Sb., a dle § 13a zák. č. 513/1991 Sb. Pokud tyto náležitosti obsahovat nebude, je 
príslušná smluvní strana oprávnená faktúru vrátit a lhúta splatnosti začne béžet den 
nasleduj ící po dni doručení radné faktúry. 

- 2 -

mailto:katarina.zelenikova@tnuni.sk


VI. Záruka 

6.1. Jestliže do 30 dní od data dodaní programových produktu kupuj ící zjistí, že 
programové produkty nejsou schopný plnit jakoukoliv ze svých hlavní ch (tj. 
základních) funkcí popsaných explicitné v propagačních materiálech publikovaných 
prodávajícím na svých webových stránkach (dále také jako „propagační materiály 
prodávajícího") prodávající dodá kupujícímu náhradní komponenty, které je možné 
stáhnout z webové stránky prodávajícího. Právo volby zpúsobu nápravy vzniklé 
situace popsané vpfedchozí vete tohoto odstavce pfísluší prodávajícímu, který se 
zaväzuje zvolit takový zpúsob fešení situace, který je pro kupujícího komfortnejší a 
z technického a funkčního hlediska dostupný a možný. Náhradními komponenty, 
které je možné stáhnout z webových stránek prodávajícího, se rozumí dostupné 
updaty, které by opravovaly a vylepšovaly funkčnost dodaných programových 
produktu. 

Jestliže nebude možné zajistit výmenu programových produktu do 90 dní od data, 
kdy poskytovatel uzná oznámení kupujícího o vade, kupující obdrží refundaci kupní 
ceny programových produktu (viz čl. V.). Prodávající uzná pouze taková oznámení 
kupujícího o vadé, která jsou popsaná v propagačních materiálech prodávajícího. 
Pokud oznámení kupujícího odkazuje na (ne)funkčnost, která není popsaná 
v propagačních materiálech prodávajícího, je toto oznámení bezpredmetné. 

VII. Rozsah programových produktu 

7.1. Množstevní rozsah programových produktu: 
Programové produkty jsou touto smlouvu poskytnutý následujícím zpúsobem: 
7.1.1. 20-krát plovoucí síťová verze. 

Plovoucí síťovou verzí se rozumí možnost užití programových produktu 
současné pristupuj ícími uživateli nabyvatele licence. Plovoucí síťová verze 
tedy umožňuje instalaci na neomezený počet stanic, nicméné dovolí současný 
prístup max. pro 20 téchto stanic/plovoucích uživatelú. 

7.1.2. Pro každou plovoucí síťovou verzi platí: Programové produkty v plovoucí 
síťové verzi sméjí být užívaný na síťovém počítačovém systému nejvýše 
takovým počtem osob najednou, který odpovídá počtu stanic uvedenému v 
bodé 7.1.1. této smlouvy. Síťovým počítačovým systémem se rozumí souhrn 
technických prostŕedkú pro pro voz počítačové síté - servery, síťové kabely, 
routery, switche a pracovní stanice/uživatelská PC. 

7.2. Časový rozsah programových produktu: 
7.2.1. Časové omezení užití programových produktu je stanoveno následovné: 

Od: 1. 5. 2015 
Do: 30. 4. 2020 
(dále také jako „doba účinnosti programových produktu"). 

7.2.2. Doba účinnosti programových produktu platí také pro software tretí strany 
zahrnutý do programových produktu nebo distribuovaný s programovými 
produkty. 

VIII. Opravy a nové verze programových produktu 

8.1. Veškerá technická podpora, všechny inovace a doplnky či opravy programových 
produktu vydané prodávajícím po celou dobu účinnosti programových produktu 
podlé této smlouvy jsou obsaženy v kupní cene. 



IX. Omezení odpovednosti 

9.1. Zŕeknutí se odpovednosti 

I když výroba softwaru bez chyb je zrejmé cílem každého výrobce softwaru, nikdy 
není možné zaručit, že softwarový program skutečné nemá žádné chyby. Software 
obchodní ch a vedeckých aplikací je v zásade složitý (a je možné ho používat se 
skutečné neomezenými počty dat a nastavení príkazu, kdy vznikají idiosynkratická 
operační prostredí pro software); proto je kupující upozornén prodávajícím, aby si 
overil výsledky své práce. Programové produkty jsou dodávaný „tak, jak jsou" bez 
záruky jakéhokoliv druhu. Prodávající ani distributofi softwarových výrobku 
prodávajícího nečiní žádná prehlásení ani záruky ve vztahu k obsahu téchto 
programových produktu a špecificky se zfíkají jakýchkoliv implikovaných záruk 
prodejnosti nebo vhodnosti pro jakýkoliv konkrétni účel. V žádném prípade nebude 
prodávající odpovédný za jakékoliv škody vzniklé z používaní, nemožnosti používaní 
nebo chybného fungovaní programových produktu. Prodávající nezaručuje, že 
programové produkty búdou splňovat požadavky kupuj ícího nebo že pro voz 
programových produktu bude neprerušený nebo bezchybný. 

9.2. Prodávající není povinen informovat kupujícího o nových updatech, vylepšeních, 
modifikacích a/nebo opravách chyb zavedených do programových produktu a jeho 
dalších softwarových systému, které nejsou obsaženy v kupní cene (viz čl. 12.1. této 
smlouvy). V žádném prípade nebude prodávající odpovédný za žádné škody 
jakéhokoliv druhu vzniklé z neinformovaní kupujícího o známe vadé programových 
produktu. 

X. Doba trvaní smlouvy 

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1.5. 2015 do 30. 4. 2020. 

XI. Záverečná ujednání 

11.1. Prodávající je povinný strpét výkon kontroly/auditu/ovéŕování souvisícího s dodávaným 
zbožím kdykoliv v prúbéhu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí nenávratného 
finančního príspevku k príslušnému projektu, a to oprávnenými osobami, kterými jsou 
zejména poskytovatel nenávratného finančního príspevku a ním poverené osoby, 
Nejvyšší kontrolní úrad SR, príslušná Správa finanční kontroly, Certifikační orgán a nimi 
poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracuj ící orgány a nimi poverené osoby, 
zplnomocnéní zástupci Evropské Komise a Evropského dvora auditoru, osoby prizvané 
orgány, které jsou uvedené j ako oprávnené osoby v souladu s príslušnými právními 
predpisy SR a ES, a poskytnout jim všechnu potrebnou součinnost. 

11.2. Záväzkový právni vztah založený kupní smlouvou se v otázkach j í výslovné 
neupravených ŕídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znení pozdéjších 
predpisu. Na jeho použití se smluvní strany výslovné dohodly dle jeho ustanovení 
262 odst. 1. 

11.3. Tato smlouva a všechny faktúry vztahující se k programovým produktúm tvorí 
kompletní ujednání mezi kupujícím a prodávajícím vztahující se k programovým 
produktúm a nahrazují všechny objednávky, komunikace nebo prehlásení ohledné 
programových produktu. 

11.4. Jestliže bude nejaké ustanovení této smlouvy právne neúčinné, bude považováno za 
oddélitelné od této smlouvy a neovlivní právni účinnost ostatních ustanovení. 
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11.5. Tato smlouva múze byt ménéna pouze písemnými datovanými poradové číslovanými 
dodatky podepsanými obéma smluvními stranami. 

11.6. Tato smlouva se poŕizuje ve dvou stejnopisech, z nichž prodávající i kupující obdrží 
jeden stejnopis. 

11.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obéma smluvními stranami a 
účinnosti dnem následujícím po dni zverejnení v Centrálním registru v smyslu § 47a 
ods.l Občianskeho zákonníka SR. 

V Praze dne: V Trenčíne dne: 

doc. Ing. Jozef rlabánik, PhD. 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne 


