I. Účel Smlouvy
Účelem smlouvy je upravit využití vybraných výukových stránek systému „Umíme to“, které jsou umístěny na
internetových
stránkách
www.umimeto.org,
www.umimecesky.cz,
www.umimematiku.cz,
www.umimefakta.cz,
www.umimeprogramovat.cz,
www.umimeanglicky.cz,
www.umimenemecky.cz
(„Systém“) pro individuální výukové účely. Tato Smlouva především upravuje práva a povinnosti, které
vznikají smluvním stranám při využívání systému. Systémem označujeme podmnožinu vyjmenovaných
webových stránek, kterou si nabyvatel objednal.
II. Úvodní ustanovení
1) Poskytovatel je majitelem veškerých majetkových autorských práv k Systému, tj. především ke všem
textům, cvičením, příkladům užitým v Systému, které podléhají ochraně autorského práva. Poskytovatel je
rovněž majitelem veškerých majetkových autorských práv k samotným internetovým stránkám, co se týče
jejich zdrojového kódu i grafické podoby.
2) Poskytovatel na základě této Smlouvy poskytuje Nabyvateli právo užívat Systém pro individuální výukové
účely a to na dobu určitou.
3) Právo užívat Systém („Licence“) se poskytuje jako nevýhradní a za odměnu. Poskytovatel je tedy oprávněn
stejná práva poskytnout i jiným osobám než Nabyvateli.
4) Poskytovatel má právo Systém v průběhu trvání Smlouvy inovovat, pozměňovat a vylepšovat, vždy při
zachování jeho účelu a funkčnosti. S touto skutečností byl Nabyvatel seznámen a souhlasí s ní.
III. Povinnosti Poskytovatele
1) Poskytovatel je povinen umožnit Nabyvateli plné využití Systému po celou dobu trvání Smlouvy, kromě
přiměřených technických odstávek, které Poskytovatel vždy předem avizuje Nabyvateli vhodným způsobem a
které omezí využití Systému na rozumnou dobu.
2) Poskytovatel není oprávněn trvale zcela zásadním způsobem zasáhnout do obsahu Systému. Smluvní
strany se dohodly na tom, že za zcela zásadní zásah se považuje zásah, který uvede Systém do stavu, v němž
by nebylo možné Systém využít k účelům, pro něž byla uzavřena tato Smlouva.
3) V případě, že Poskytovatel zcela zásadním způsobem zasáhne do obsahu Systému, může Nabyvatel do
jednoho měsíce od provedení tohoto zásahu odstoupit od Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě
takového platného odstoupení vypořádají svá vzájemná práva a povinnosti ze zaniklé Smlouvy tak, že
Poskytovatel vrátí Nabyvateli poměrnou část odměny s ohledem na dobu, po níž Nabyvatel nemohl využívat
Systém pro provedení zcela zásadního zásahu do Systému.
4) Poskytovatel je povinen Nabyvateli umožnit plné využití Systému do pěti dní od zaplacení odměny.
IV. Povinnosti Nabyvatele
1) Nabyvatel je povinen využívat Systém pouze a jen v rámci vlastní vzdělávací činnosti. Poskytovatel si je
vědom, že toto využití zahrnuje i přímé využití Systému osobami, kterým Nabyvatel bezprostředně poskytuje
vzdělávací nebo jiné obdobné služby.
2) Nabyvatel zejména nesmí Systém ani jeho jakoukoliv část využívat pro tvorbu obdobných systémů, bez
ohledu na to, zda by takový systém podléhal ochraně autorského práva, nebo ne.
3) Nabyvatel není oprávněn jakkoliv nakládat se Systémem, zejména není oprávněn poskytnout podlicenci
k Systému nebo jeho části.
4) Nabyvatel nemůže v žádném případě využití Systému, které je samo o sobě v souladu se Smlouvou, zatížit
jakýmikoliv zvláštními platbami třetích osob, které by se vztahovaly výlučně, převážně nebo i
z nezanedbatelné části právě k využití Systému.
5) Nabyvateli je zakázáno využívat Systém jakýmkoliv způsobem, který by mu generoval jiný prospěch než
zlepšení jeho odborné, výukové a jiné obdobné činnosti.
6) V případě porušení povinností stanovených v části IV. Smlouvy je Poskytovatel oprávněn od smlouvy
odstoupit a vzniká mu právo na zaplacení smluvní pokuty, která se rovná výši smluvené odměny. Právo na

zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká práva na vymáhání případně vzniklé škody nebo újmy, a to ani
zčásti.
V. Prohlášení Nabyvatele
Nabyvatel prohlašuje, že se důkladně, podrobně a dostatečným způsobem seznámil se Systémem tak, jak je
přístupný na stránkách zmíněných v kapitole I, a to bezprostředně před uzavřením této Smlouvy. Právě stav
Systému v době uzavření Smlouvy je stavem rozhodným pro posuzování eventuálního podstatného zásahu do
obsahu Systému ze strany Poskytovatele. Nabyvatel prohlašuje, že uzavřením této Smlouvy dává najevo, že
považuje Systém za zcela vhodný pro účely jeho užití na základě Smlouvy.
VI. Odměna za poskytnutí licence a platební podmínky
1) Smluvní strany se dohodly na tom, že poskytnutí licence je úplatné.
2) Smluvní cena se řídí aktuálním ceníkem přístupným na internetových stránkách Poskytovatele, s nímž se
Nabyvatel seznámil a s uvedenými cenami souhlasí.
3) Poskytovatel vystaví fakturu na odměnu za poskytnutou licenci do deseti dnů od podpisu Smlouvy. Fakturu
je Poskytovatel oprávněn zaslat na adresu poskytnutou Nabyvatelem.
4) V případě, že Nabyvatel neinformuje Poskytovatele nejpozději 20. den od uzavření smlouvy o tom, že mu
nebyla doručena faktura, platí, že objednateli byla faktura doručena právě desátý den po uzavření Smlouvy.
5) Odměna je splatná do 15 dní od doručení faktury.
6) V případě, že bude Nabyvatel v prodlení s úhradou odměny alespoň měsíc od vystavení faktury, je
Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
VII. Doba trvání Smlouvy
1) Smlouva se uzavírá na dobu jednoho, dvou nebo tří let v rozsahu stanoveném platným ceníkem.
2) Smlouva může být prodloužena na základě dohody stran.
VIII. Závěrečná ujednání
1) Nabyvatel prohlašuje, že Smlouvu uzavřel v rámci své výukové, vzdělávací, podnikatelské, veřejně
prospěšné nebo jiné činnosti a že si je vědom, že v rámci obchodního vztahu s Poskytovatelem není slabší
stranou.
2) Smluvní strany se dohodly na tom, že případné spory ze Smlouvy budou řešit smírným způsobem a zdrží se
jakéhokoliv jednání, které by mohlo nepřiměřeným způsobem zasáhnout do práv a oprávněných zájmů druhé
strany bez právního důvodu.
3) Pokud by se ukázalo, že některé z ustanovení této smlouvy je neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních
ujednání. V případě potřeby jsou strany povinny smlouvu doplnit takovým způsobem, aby byl zachován její
účel za šetření práv obou smluvních stran nabytých v dobré víře.
4) Smlouva může být uzavřena písemně, nebo elektronicky prostřednictvím webového formuláře
Poskytovatele. Smlouva nabývá platnosti i dnem přijetí smluvního návrhu, tj. podpisu druhé ze stran v případě
uzavření Smlouvy písemně, nebo potvrzením webového formuláře Poskytovatelem v případě elektronického
uzavření smlouvy.
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