AMBIS vysoká škola, a. s.
IČ: 61858307,
se sídlem Praha 8, Lindnerova 575/1
zastoupená členem představenstva _________________,
(dále jen „poskytovatel licence“)
a
___________
IČ:
se sídlem
jednající _______________
(dále jen „nabyvatel licence“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
licenční smlouvu:
Čl. I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel licence touto smlouvou poskytuje nabyvateli licence oprávnění k užití
certifikačních schémat, které jsou přílohou této smlouvy, a nabyvatel licence se zavazuje
zaplatit poskytovateli licence odměnu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
Čl. II.
Časové omezení licence
Poskytovatel licence uděluje nabyvateli licence oprávnění dle této smlouvy na dobu ode dne
podpisu této smlouvy do _______________.
Čl. III.
Územní rozsah licence
Územní rozsah licence dle této smlouvy je omezen na území České republiky.
Čl. IV.
Odměna
Nabyvatel licence se tímto zavazuje zaplatit poskytovateli licence odměnu za poskytnutí
práva užít certifikační schéma dle této smlouvy ve výši 100.000,- Kč zvýšených o DPH
splatnou do 30 dnů od podpisu této smlouvy a částku 50.000,- Kč zvýšených o DPH za každý
rok účinnosti této smlouvy s tím, že tato částka je splatná jednou ročně vždy do 30 dnů po
uplynutí roku, za něž se tato část odměny platí.

Čl. V.
Nepřevoditelnost smlouvy
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy není možno převést na třetí osobu bez souhlasu
druhé smluvní strany.
Čl. VI.
Ochrana informací
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání této
smlouvy, dále informace, tvořící tento obsah a informace, které si sdělí nebo jinak
vyplynou z jejího plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny.
2. Smluvní strany se tedy dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková
opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se
nevztahuje na případy, kdy
a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem a/nebo
b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona povinnost mlčenlivosti a/nebo
c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými.
Čl. VII.
Salvátorská klauzule
V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu
obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů,
nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se
smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude
shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této
smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a
smyslu smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které
bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny či doplňky k této smlouvě je možné činit pouze prostřednictvím
písemných dodatků.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz
pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V _______________, dne _______________

______________________________

______________________________

