Všeobecné obchodní podmínky Future Age, o.s.
I. Úvodní ustanovení
1. Future Age o. s. se sídlem Praha 1, Nerudova 244/25, IČ 22826718, vydává v souladu s ust. §273
obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní
podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:
Future Age o. s. se sídlem Praha 1, Nerudova 244/25, IČ 22826718, založené na zákl. zák. č.
83/1990 Sb., o sdružování občanů, č. ú. 1002755567/2700, na straně jedné,
(dále jen „poskytovatel“),
a
objednatelem, na straně druhé,
(dále jen „objednatel“).
2. Objednatelem je každý subjekt, kterému poskytovatel poskytuje služby na základě uzavřené
smlouvy / potvrzené objednávky.
3. Uzavřením smlouvy / objednávkou a jejím přijetím souhlasí objednatel i poskytovatel s tím, že se
budou řídit těmito platnými a účinnými Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění, jak jsou
uveřejněny na webových stránkách databáze.

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem je závazek poskytovatele zajistit
objednateli možnost užívání produktu, databáze, vytvořené jako autorské dílo poskytovatele
a spravované poskytovatelem, provozované v prostředí hostingu společnosti Unicorn Systems
a v softwarovém prostředí poskytnutém společností Unicorn Systems (dále také „předmět smlouvy“
nebo „databáze“).
2. Databáze obsahuje informace v elektronické podobě, obsahující 3 moduly (I. Databáze dodavatelů,
II. Analytický monitoring tisku a III. Monitoring a výklad dotačních výzev) a zahrnuje počítačový
software a datové soubory. Užívání produktu (příslušného modulu nebo všech modulů
objednatelem) je splněno zřízením přístupu do databáze objednateli (příslušného modulu databáze)
pomocí přístupových údajů, které zasílá poskytovatel objednateli elektronicky, na základě uzavřené
smlouvy / potvrzené objednávky mezi poskytovatelem a objednatelem.
3. Databáze umožňuje pomocí počítače vyhledávat a zobrazovat informace o datech uložených
v připojených souborech. Databáze je průběžně aktualizována a doplňována. Některá uložená data
je možno z databáze tisknout.
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III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit objednateli možnost užívání předmětu smlouvy do 10 pracovních
dní ode dne zaplacení sjednané ceny podle uzavřené smlouvy / objednávky. Datum zpřístupnění
databáze je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Užívací práva, převedená poskytovatelem na objednatele v souladu s touto smlouvou, jsou
omezena výhradně na objednatele s právem využití pro jeho potřeby v rozsahu dle
čl. V. Všeobecných obchodních podmínek.
3. Porušení povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, stejně jako neoprávněné
užívání, předání či zpřístupnění předmětu smlouvy třetí osobě bez změny smlouvy, není přípustné.
V případě porušení těchto povinností má poskytovatel právo odstoupit od smlouvy. Poskytovatel má
právo odstoupit od smlouvy také v případě porušení některých omezení užívacích práv vyplývajících
ze smlouvy nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek.
4. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou
jakýchkoliv svých závazků vůči poskytovateli po dobu delší než 15 dnů.

IV. Cena a platební podmínky
1. Cena předmětu smlouvy je v souladu s platnými právními předpisy dohodnuta a činí částku, která je
stanovena ve smlouvě / objednávce, a to podle rozsahu užívání předmětu smlouvy (modulů
databáze) a postavení (statutu) objednatele s přihlédnutím k době, na kterou se smlouva uzavírá.
2. Cena je uvedena v aktuálním ceníku platném a účinném ve znění, jak je uveřejněn na webových
stránkách poskytovatele, pokud se strany ve smlouvě / objednávce nedohodnou jinak.
3. Cenu předmětu smlouvy zaplatí objednatel poskytovateli na základě řádně vystavených faktur
(daňových dokladů) obsahujících veškeré zákonné náležitosti, a to ve lhůtě splatnosti 14 dnů ode
dne vystavení faktury objednateli.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši
0,05 % denně z dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná na základě vyúčtování se stejnou
splatností, jak je uvedeno v odst. 3. tohoto článku.

V. Licence k užívání předmětu smlouvy
1. Předmět smlouvy je chráněn autorským právem a dohodami o ochraně duševního vlastnictví.
Licence se uděluje pouze k užívání předmětu smlouvy a neopravňuje objednatele s předmětem
smlouvy nakládat jinak. Chráněno je jak programové vybavení, tak databáze a v databázích uložené
informace, včetně grafické podoby vložených souborů, materiálů a loga poskytovatele.
2. Přístup do databáze objednateli je umožněn pouze pro jednoho uživatele – zástupce objednatele,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uživatel není oprávněn přenechat další osobě (ani
jinému zástupci objednatele) údaje umožňující přístup do databáze.
3. Objednatel není oprávněn předmět smlouvy převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat,
či licenci prodat nebo pronajmout jako součást podniku nebo jeho části. Zánikem právnické osoby
nepřechází práva a povinnosti z licence na jejího právního nástupce.
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4. Za neoprávněné užívání produktu se považuje i to, pokud nejsou v termínu uhrazeny veškeré částky
fakturované za užívání databáze, přičemž poskytovatel je v takovém případě oprávněn přístup
objednateli jednostranně zrušit.
5. Objednatel je oprávněn tisknout nebo kopírovat zobrazované texty, materiály, fotografie a ilustrace
z databáze pouze pro svoji potřebu; nemá tedy právo pořizovat jakékoliv další kopie části databáze,
zasahovat do dat a vybrané texty nebo jejich části spojovat s dalšími texty. Při citacích a využívání
databáze je objednatel povinen vždy uvést zdroj a autora a skutečnost, že text nebo informace byly
vyhledány v databázi.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou (na dobu poskytnutí přístupu do databáze). V případě, že
některá ze smluvních stran v době alespoň 30 dnů před uplynutím této lhůty nedoručí druhé smluvní
straně oznámení, že trvá na ukončení smlouvy, smlouva se automaticky prodlužuje vždy o dobu
trvání smlouvy.
2. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem
a autorským zákonem.
3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 01. 09. 2012.

Future Age, o.s.
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