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(spo le čně též "Smluvní strany") 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
"občanský zákoník"). 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. a II Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v sou ladu s právn í skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní st ra ně. 

Smluvní strany proh lašují, že osoby podepisující tuto Sm louvu jsou k tomuto úkonu oprávněny . 

I. Účel Smlouvy 

Úče lem této Smlouvy je zajistit dodávání a nahrání aktual izací a da lších služeb technické podpory (ma

intenance) licencí produktů VMware pro virtuální desktopovou infrastrukturu Nejvyššího kontrolního 

ú řadu podle potřeb Objed natele. 

II. Předmět Sm louvy 

Předmě tem této Smlouvy je závazek Poskytova tele zaj istit a dodat pro Objednatele prodloužen í tech

nické podpory licencí produktů VMware formou Production Support Covarage dle uvedené specifikace 

na dobu 1 roku do 28. 9. 2016. 

Part number Název Počet 

VU4-PR-100-P-SSS-C Production Support Coverage VMware View 4 Pre- 5 

mier Bundle: 100 Pack 

VU4-PR-10-P-SSS-C Production Support Coverage VMware View 4 Pre- 2 

mier Bundle: 10 Pack 

III. Místo plnění 

(1) Místem plnění je síd lo Objednatele - Jankovcova 1518/2, 17004, Pra ha 7. 

IV. Platební a cenové podmínky 

(1) Celková cena za předmět plnění je 699 480,60 Kč bez DPH, tj. 846 371,53 Kč včetně DPH. 

(2) Cena za předmět plnění bude uhrazena po řádném převzetí předmětu plnění na základě fak

tury (daňového dokladu), jehož součástí bude dodací list podepsaný kontaktní osobou Objedna

tele. 

(3) Cena za plnění předmětu Smlouvy je konečná a bude uhrazena jednorázovou platbou na zá 

kladě faktury, která musí obsahovat číslo Smlouvy a veškeré údaje podle právních předpisů. 

(4 ) Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu ceny za předmět plnění. 
(5 ) Cena za předmět plnění může být změněna pouze v případě změny da ňových předpisů týka
jících se daně z přidané hodnoty, a to pouze v rozsahu, v jakém dojde ke změně daně z přidané 
hodnoty. 
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(6) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené ná ležitosti a náležitosti stanovené 
právními předpisy, je Objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním Poskytovateli k dop l něn í. V 

takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a l hůta sp latnosti začne plynout až 
dnem doručení daňového dokladu obsa hujícího všechny náležitosti dle této Smlouvy Objedna

teli. 

(7) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena na 15 ka l endářních dní od jejich doručen í 

Objednateli, faktura bude splacena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednate le 

ve prospěch účtu Poskytovatele. 
(8) Úrok z prod lení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky bude 

ve výši stanovené n ařízením vlády č . 351/2013 Sb. 

V. Obecná součinnost Smluvních stran 

(1) Objednatel se zavazuje zaj is tit Poskytovate li nezbytnou součinnost k plnění předmětu této Smlouvy 

a za poskytnutí technické podpory Poskytovateli řádně uhradit cenu uvedenou v článku IV. této 
Smlouvy. 

VI. Mlče nlivost 

(1) Poskytovatel se zaváže zachovat mlčen l ivost o osobních údajích osob činných u Objednatele, 
o bezpeč n ostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele, a to až do doby, kdy se před

mětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušen ím povin
nosti mlčen l ivosti dle tohoto č l ánku . 

(2) Za porušení povinnosti mlčenlivos ti se nepovažuje, je·li Smluvní strana povinna předmětnou 
informaci sdělit na zák l adě zákonem stanovené povinnosti. 

(3) Za důvěrnou informaci ani za obchodn í tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména 
rozsah plněn í a cena . 

VII. Náhrada škody 

(1) Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právn ích 

předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvn í strany se zavazují k vyvinutí maximál ního úsilí k předchá
zení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

(2) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila· li j í v jejich splnění nějaká z 
překážek , vylučující povinnost k úhradě ve smys lu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku . 
(3) Sm luvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučuj ící odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. 

VIII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

(l)Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku. 
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(2) Od této Smlouvy lze odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených touto Smlouvou a záko

nem. Za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatelem se mj. považuje prodlení Po

skytovate le s plněním dle této Smlouvy, kdy toto porušení nebude odstraněno ani do 15 kalen

dářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele. 

(3) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní 

straně, pokud v oznámení není uvedena lhůta pozdější nebo pokud není v této Smlouvě uvedeno 

jinak. 

(4) Odstoupením od této Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této Smlouvy, 

která se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé poru~ním Smlouvy, ná

roku na zaplacení sm luvní pokuty a řešení sporů. 

IX. Závěrečná ujednání 

(1) Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění a je schopen tento před

mět plnění dodat. 

(2) Poskytovatel prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem plnění, má příslušná (po

třebná) oprávnění. 

(3) Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy 

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele . 

(4) Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 

(5}Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. 
Všechny spory mezi Smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto Smlouvou 

nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, 

případně bude řešení sporů podléhat jurisdikc i soudů České republiky. 

(6) Poskytovatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kon

trole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění poz

dějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontro ly prováděné v sou

vislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů . 

(7) Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

(8)Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží jedno (1) vyho

tovení a Objednatel dvě (2). 

(9) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na dů

kaz dohody o celém obsahu této Sm louvy připojují své podpisy. 

V praz;;?/. ~ : .. 1.1: ... 2015 

;)n 
•.... . .. . .. ~ .~. ~~. ~ ......... , .. ... " .. , ... ". 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
Mgr. Zdeněk Šír 

Ředitel odboru informatiky 
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V Praze dne 26.10.2015 

AutoCon .. ·~C .. · .. . .. 
• I I 

J lng. Vlastimil ' (llata 

místopředseda předsta enstva 

AutOCo;t~zcaq~!ahal li ----
Lfba~ova í /2348, 149 co Praha 4 

To!. : 910 972111 , f;'!x: !J1Q 970 102 
OIC: GZ4 767a?3~ 


