
 

 

    

   

 

 

Smlouva o poskytnutí podpory SW licencí Oracle  

(dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany:  

TESCO SW a.s. 

se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 

IČO: 25892533 

DIČ: CZ699000785 

Bank. spojení: xxx 

 

zastoupený RNDr. Josefem Tesaříkem, předsedou představenstva 

dále jen „poskytovatel“ 

 
a 
 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 

IČO: 04095316 

DIČ: CZ04095316 

Bank. spojení: xxx  

 

zastoupeno Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem 

dále jen „uživatel“ 

 

se dnešního dne dohodly, že podle ust. § 1746 odst. 2 a podle ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu:  

Článek I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout uživateli licenční podporu SW 

produktů Oracle v rámci jejich obnovy po expiraci stávajících podpor pro období od 1. 1. 2019 

do 31. 12. 2021, a to v rozsahu dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této 

smlouvy.  

2. Poskytovatel tímto výslovně prohlašuje, že je subjektem oprávněným k poskytnutí práv 

specifikovaných v odst. 1. v tam uvedeném rozsahu. 

3. Uživatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za předmět plnění této smlouvy 

dohodnutou smluvní cenu a dále se zavazuje vyvinout stanovenou součinnost k převzetí 

předmětu plnění a dodržování všech omezení užívání stanovených zákonem a touto smlouvou. 

4. Plněním této smlouvy dochází k realizaci projektu „Licence a podpora pro SI SF v CENTRU IV.“, 

reg. č. ………………….., realizovaného v rámci Operačního programu Technická pomoc. 

5. Předmět smlouvy je financován z prostředků Evropské unie. 
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Článek II. 

Místo plnění 

1. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo uživatele.  

Článek III.  

Termín plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje dodat uživateli předmět plnění dle čl. I této smlouvy v následujících 

etapách a termínech:  

a) I. etapa: podpora pro období 1. 1. – 31. 12. 2019,  

b) II. etapa: podpora pro období 1. 1. – 31. 12. 2020,  

c) III. etapa: podpora pro období 1. 1. – 31. 12. 2021. 

Článek IV. 

Smluvní cena a platební podmínky 

1. Celková cena za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy byla dohodou smluvních stran stanovena  

ve výši 16 343 278,09 Kč bez DPH, daň z přidané hodnoty ve výši 21% činí 3 432 088,40 Kč, 

celková cena činí tedy 19 775 366,49 Kč včetně DPH (slovy: devatenáct milionů sem set 

sedmdesát pět tisíc tři sta šedesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů včetně DPH ). 

Tato cena je sjednána jako konečná a nepřekročitelná. Její překročení je přípustné pouze 

v případě, pokud v průběhu plnění předmětu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 

hodnoty. 

2. Cena dle jednotlivých položek je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Úhrada bude prováděna v české měně na základě příslušného daňového dokladu vystaveného 

poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad až po řádném předání a 

převzetí jednotlivých dílčích plnění v souladu s termíny plnění uvedenými v čl. III. této smlouvy, 

resp. po zahájení poskytování požadované podpory na příslušné roční období. Faktury tak budou 

vystaveny a uživateli doručeny následovně: 

- faktura za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019 bude vystavena a doručena v lednu 2019, 

- faktura za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 bude vystavena a doručena v lednu 2020 a 

- faktura za období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 bude vystavena a doručena v lednu 2021.  

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne jeho doručení uživateli.  

5. Daňové doklady budou vystaveny v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví; musí 

obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. V záhlaví každého daňového dokladu-faktury bude výrazně uveden text „OPTP 2014 - 2020“, a 

dále text „Licence a podpora pro SI SF v CENTRU IV.“, registrační číslo projektu ………………., v 

jehož rámci je zakázka realizována. 
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7. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

uživatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení poskytovateli s uvedením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a 

nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury uživateli. 

Článek V. 

Práva a povinnosti uživatele  

1. Uživatel je povinen ihned po dodání předmětu této smlouvy zkontrolovat úplnost dodání 

předmětu smlouvy, případné nedostatky je povinen poskytovateli písemně vytknout. 

2. Uživatel je oprávněn užívat předmět smlouvy pouze v souladu s jeho určením a za podmínek 

touto smlouvou stanovených. 

3. Uživatel získává od poskytovatele na základě této smlouvy k předmětu smlouvy nevýhradní, 

časově neomezené – perpetual právo užití bez povinnosti hradit další licenční poplatky. 

4. Uživatel není oprávněn bez předcházejícího písemného souhlasu poskytovatele jakýmkoliv 

způsobem postoupit, přenechat, zapůjčit, umožnit užívání, či jinak dočasně ani trvale poskytnout 

oprávnění tvořící součást předmětu smlouvy třetím osobám.  

5. Uživatel není povinen předmět smlouvy využít. 

6. Předmět smlouvy poskytnutý na základě této smlouvy, resp. práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající, přecházejí na případného právního nástupce uživatele. 

Článek VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Poskytovatel poskytuje záruku na funkčnost předmětu plnění v souladu s popisem, který je 

uveden v příslušné programové dokumentaci dodané společně s předmětem plnění, případně 

dostupné na www.oracle.com, a to od chvíle jeho poskytnutí. 

2. Uživatel je povinen oznámit uplatnění záruky písemně poskytovateli v průběhu záruční doby, 

nejpozději do 90-ti dnů ode dne zjištění vady předmětu plnění. 

3. V případě zjištěných vad v rámci záruky má uživatel právo a poskytovatel je současně povinen: 

a) opravit chyby předmětu plnění, které způsobují jeho vadnost a v případě, že toto není možné, 

může poskytovatel ukončit užívání předmětu plnění s právem na vrácení části zaplacené smluvní 

ceny vážící se k vadnému plnění; b) znovu poskytnout chybějící nebo vadné částí předmětu 

plnění a v případě, že toto není možné, může poskytovatel ukončit užívání předmětu plnění 

s právem na vrácení části zaplacené smluvní ceny vážící se k vadnému plnění. 

Článek VII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a 

této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k 

minimalizaci vzniklých škod. 

http://www.oracle.com/
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2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran 

není odpovědna za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany. 

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany 

s jejím vlastním plněním.  

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 

okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

Článek VIII. 

Sankce 

1. V případě, že poskytovatel bude v prodlení s plněním předmětu smlouvy v termínech dle této 

smlouvy a v souladu s pravidly pro poskytování příslušné podpory stanovenými společností 

Oracle, zavazuje se, že uhradí uživateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění, s nímž se 

dostal do prodlení, za každý i započatý den prodlení. V případě nemožnosti určení hodnoty 

plnění, s nímž se poskytovatel dostal do prodlení v konkrétním případě, sjednávají smluvní strany 

sazbu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč denně. Výsledná částka smluvní pokuty může být 

uplatněna formou slevy ze sjednané ceny za plnění poskytovatele podle této smlouvy.  

2. V případě, že uživatel bude v prodlení s úhradou faktury za poskytnuté plnění dle této smlouvy, 

může poskytovatel uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny za každý započatý 

den prodlení uživatele. Sankci nemůže poskytovatel uplatnit, pokud je uživatel v prodlení z 

důvodů spočívajících na straně poskytovatele. 

Článek IX. 

Platnost smlouvy 
  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 

uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nejdříve však 1. 1. 2019. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – do 31. 12. 2021, ode dne účinnosti této smlouvy. 

3. Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit odstoupením od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou, které je účinné dnem doručení písemného 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, nebo v dalších případech stanovených v této 

smlouvě či v občanském zákoníku. 

4. Uživatel tak je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě prodlení poskytovatele s 

plněním závazků podle této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a v případě, kdy 

poskytovatel nedodrží požadovanou kvalitu a rozsah plnění dle této smlouvy a nezjedná nápravu 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě dané mu k tomu uživatelem. 

5. Uživatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít zajištěny finanční 

prostředky na úhradu plnění dle této smlouvy na další kalendářní rok, v takovém případě je 
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oprávněn od smlouvy odstoupit vždy ke dni zahájení následující etapy (tj. vždy k 1.1. příslušného 

kalendářního roku). 

6. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že uživatel je v prodlení s plněním 

peněžitých závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) dní po písemném 

upozornění. 

7. Uživatel je rovněž oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, s výpovědní 

lhůtou v délce 3 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

výpověď poskytovateli doručena. 

8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z 

prodlení, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a 

ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před 

účinností odstoupení).  

Článek X. 

Ostatní ujednání 

1. Poskytovatel se zavazuje zachovat mlčenlivost o informacích, které mu byly uživatelem 

v souvislosti s touto smlouvou poskytnuty jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. Tyto 

povinnosti trvají i po skončení této smlouvy. 

2. Pro účely této smlouvy se za důvěrné pokládají veškeré informace, které si účastníci před 

podpisem této smlouvy i do budoucna vymění ve formě písemné či ústní, příp. technickými 

prostředky a které budou některou ze stran výslovně písemnou formou jako důvěrné označeny. 

Stejně tak se za „důvěrné informace“ pokládají informace a údaje týkající se činnosti, postupů, 

strategických plánů, záměrů a know-how, které budou některou ze stran výslovně jako důvěrné 

označeny. Všechny důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví strany, která je poskytuje druhé 

straně. 

3. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací dle této smlouvy 

se vztahuje na smluvní strany i na všechny třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve 

s předchozím písemným souhlasem strany druhé, byť i k parciálnímu jednání, nebo které se 

vzájemně se sdělovanými skutečnostmi jinak seznámí. 

4. Poskytovatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, resp. Obecným nařízením o 

ochraně osobních údajů (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 

k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití a bude při nakládání 

s takovými údaji postupovat v souladu s příslušnými předpisy.   

5. Poskytovatel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

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

předpisů (dále „ZFK“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, tj. 

poskytovatel je povinen podle § 13 ZFK poskytnout požadované informace a dokumentaci 

kontrolním orgánům (Řídicímu orgánu Operačního programu Technická pomoc Ministerstva pro 
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místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Evropskému úřadu pro boj proti podvodům, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 

finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům) a vytvořit kontrolním orgánům podmínky 

k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

6. Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací předmětu 

této smlouvy po dobu uvedenou v závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání 

veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však 

alespoň do 31. 12. 2029. Po tuto dobu je poskytovatel povinen umožnit osobám oprávněným 

k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s realizací předmětu této 

smlouvy. 

7. Poskytovatel je povinen opatřit každý výstup z této smlouvy, pokud je určen pro informování 

veřejnosti nebo pro cílové skupiny o podpořené operaci včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo 

jiného potvrzení, znakem EU spolu s názvem fondu/fondů a programu.  

8. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy je s povinnostmi dle předchozích 

odstavců 5., 6., 7. a dle čl. IV. odstavce 6. seznámen. V případě, že v průběhu plnění smlouvy 

dojde ke změně těchto povinností, je uživatel povinen o této skutečnosti poskytovatele 

bezodkladně informovat.   

9. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy podle povinností, které se na 

uživatele vztahují ve smyslu ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy 

v registru smluv zajistí uživatel. 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

které nejsou v této smlouvě upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 

nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Tuto smlouvu 

je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této 

smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy 

Příloha č. 2 – Licenční a servisní smlouva společnosti Oracle 

 

5. Tato smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž uživatel obdrží dvě (2) a poskytovatel 

jedno (1) vyhotovení. 
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V Olomouci dne 6. 12. 2018      V Praze dne 4. 12. 2018 

 

 

 

 …………………………………    ………………………………… 

RNDr. Josef Tesařík    Ing. Zdeněk Vašák 

předseda představenstva    generální ředitel 

TESCO SW a.s.       Centrum pro regionální rozvoj  

          České republiky 


