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Smlouva o dodávce a zpřístupnění maintenance 

zálohovacího SW 
 

(dále jen „Smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 

1. DNS a.s. 

se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Strži 65/1702, PSČ 140 00 

IČ:      25146441 

DIČ:      CZ25146441 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15101  

zastoupená :     RNDr. Rostislav Vocilka, CSc, člen představenstva 

Jan Beneš, člen představenstva  

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“), 

 

a 

2. Psychiatrická nemocnice Bohnice 

příspěvková organizace 

se sídlem: Ústavní 91/7, Praha 8, PSČ 181 02 

IČ:      00064220 

DIČ:      CZ00064220 

zastoupená:    MUDr. Martinem Holým, MBA, ředitelem 

na straně druhé (dále jen „Zadavatel“), 

 

společně označovanými jako „Smluvní strany“ anebo jen „Strany“, jednotlivě též „Smluvní strana“, a to 

v následujícím znění: 
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2. Úvodní ustanovení  

2.1 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou 

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – interní 

evidenční číslo veřejné zakázky Zadavatele ICT022018. 

3. Předmět Smlouvy 

3.1 Dodavatel se zavazuje zajistit pro Zadavatele dodávku a zpřístupnění roční maintenance (technické 

podpory) k již zakoupeným licencím zálohovacího software (dále jen „SW“)  výrobce SW společnosti 

Veeam Software, Annual Basic Maintenance Renewal – Veeam Backup & Replication Enterprise,  pro 

6 serverů, resp. celkem 12 CPU po sjednocení 6+6 licencí do jedné roční maintenance, tak aby 

Zadavateli byly po dobu trvání podpory tj. po dobu 1 roku k dispozici všechny relevantní SW releases 

a verze SW nabízené výrobcem tak, aby zálohovací SW  fungovalo bez závad.  

3.2 Dodavatel se zároveň zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy informovat zadavatele o nových SW 

verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat řešení zálohovacího SW způsobem, který zadavatel 

shledal ve shodě s potřebami dalšího rozvoje zálohovacího SW a sdělil v příloze č. 3 zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce. Dodavatel se dále zavazuje získat maintenance způsobem za 

podmínek stanovených výrobcem.   

3.3 Zadavatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost tj. učinit potřebné kroky k aktivaci 

poskytování maintenance a zároveň následně zaplatit sjednanou cenu plnění. 

4. Cena  

4.1 Zadavatel se zavazuje na základě věcného předání licenčního/aktivační klíče zaplatit Dodavateli za 

plnění předmětu této Smlouvy dohodnutou cenu ve výši: 

92 838,45 ,-Kč bez DPH 

4.2 Cena dle předchozího odstavce Smlouvy je konečná a úplná. Dodavatel garantuje, že do ceny zahrne 

veškeré své náklady včetně nákladů za související služby (práce, doprava, poplatky a jiné náklady 

Dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu plnění této Smlouvy apod.) a vlastní 

zisk.  

4.2.1 Dohodou Smluvních stran se stanoví, že Dodavatel je oprávněn celkovou cenu dle odstavce 4.1 této 

Smlouvy změnit pouze v případě změny sazby DPH týkající se předmětu této Smlouvy; 

4.3 Zadavatel je povinen uhradit cenu plnění včetně DPH dle odstavce 4.1 této Smlouvy bankovním 

převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený na daňovém dokladu, a to do 30 dnů ode dne 

doručení faktury Zadavateli. Platba se považuje za zaplacenou ke dni, kdy je příslušná částka připsána 

na bankovní účet Dodavatele.  

4.4 Pro případ prodlení Zadavatele s úhradou platby dle této Smlouvy Dodavateli se Zadavatel zavazuje 

zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení se 

zaplacením.  
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4.5 Pokud nemá faktura Dodavatele náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 odst. 2 zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, není vystavena podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, obsahuje chyby, případně je neoprávněná, Zadavatel tuto 

fakturu Dodavateli bez prodlení vrátí s požadavkem na opravu nesprávností. Byla-li faktura 

oprávněně vrácena Zadavatelem Dodavateli dle předchozí věty, prodlužuje se lhůta splatnosti faktury 

Dodavatele o dobu, po kterou byly nesprávnosti Dodavatelem odstraňovány (tj. o období mezi 

vrácením faktury a doručením opravené faktury). 

4.6 V případě že: 

4.6.1 Dodavatel, jako poskytovatel zdanitelného plnění (dále jen „ZP“), se dostane do postavení, kdy lze 

předpokládat, že nebude moci daň zaplatit, nebo  

4.6.2 o Dodavateli, jako poskytovateli ZP bude v okamžiku uskutečnění ZP zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo 

4.6.3 úplata za ZP má být poukázána zcela nebo z části na účet Dodavatele, vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 

4.6.4 úplata za ZP má být poukázána zcela nebo z části na jiný účet, než účet Dodavatele, jako 

poskytovatele ZP, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

uhradí Zadavatel jako příjemce ZP Dodavateli jako poskytovateli ZP smluvní částku v úrovni bez DPH. 

Daň z tohoto ZP uhradí Zadavatel přímo správci daně Dodavatele, jako poskytovatele ZP, čímž bude 

závazek Zadavatele vůči Dodavateli, jako poskytovateli ZP, zcela vyrovnán.  

 

5. Způsob  a místo zpřístupnění  maintenance 

5.1 Dodavatel ke splnění svých povinností dle této Smlouvy předá za úplatu Zadavateli licenční resp. 

aktivační klíč a veškeré nezbytné informace k aktivaci maintenance a to do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 12.12.2018. Zpřístupnění samotné maintenance tedy 

probíhá předáním licenčního resp. aktivačního klíče, prostřednictvím kterého Zadavatel dle instrukcí 

Dodavatele maintenance aktivuje.  

5.2 V případě zpřístupnění licenčního resp. aktivačního klíče prostředky veřejné datové sítě se klíč 

považuje za řádně předaný vystavením kopie na přístupný server a předáním přístupových údajů 

k umístění (internetové adresy, přihlašovacích údajů apod.)  

5.3 Pro případ prodlení Dodavatele s předáním licenčního resp. aktivačního klíče a veškerých nezbytných 

informací k aktivaci maintenance Zadavateli se Dodavatel zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení se dodáním.  

5.4 Zadavatel se zavazuje poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost tj. řádně dle instrukcí zaktivovat 

maintenance prostřednictvím dodaného licenčního resp. aktivační klíče a to neprodleně po předání 

nejpozději  do 13.12.2018.  
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6. Prodlení jako podstatné porušení Smlouvy  

6.1 Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže je Dodavatel v prodlení s předáním licenčního 

resp. aktivačního klíče, které trvá déle než 10 kalendářních dní od sjednaného data předání. Zadavatel 

je povinen před odstoupením od Smlouvy Dodavatele písemně vyzvat ke splnění Smlouvy a stanovit 

mu náhradní lhůtu k plnění ne kratší 5 pracovních dní od doručení výzvy Odběratele.  

6.2 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže je Zadavatel v prodlení se zaplacením ceny dle 

odstavce 4.1 této Smlouvy, které trvá déle než 30 kalendářních dní od dne lhůty splatnosti. 

7. Obchodní tajemství a  důvěrné informace  

7.1 Každá ze Smluvních stran se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace o druhé Smluvní straně, 

případně jejích klientech nebo dodavatelích, které mají charakter obchodního tajemství nebo jsou 

mezi stranami považovány za důvěrné, vyjma kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, když Dodavatel 

souhlasí se zveřejněním Smlouvy, jakož i se zveřejněním skutečností a dokumentů, které se právních 

vztahů založených Smlouvou týkají a budou týkat, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, a to včetně případných povinností zadavatele dle předpisů o registru 

smluv.  

8. Doba trvání platnosti Smlouvy a  způsoby jejího ukončení  

8.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.  

8.2 Trvání této Smlouvy lze vedle zákonných důvodů před splněním Smlouvy zcela nebo zčásti ukončit: 

8.2.1 dohodou Smluvních stran této Smlouvy, 

8.2.2 odstoupením jedné Smluvní strany od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy druhou 

Smluvní stranou a dále v případě nepodstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou, přičemž 

v případě nepodstatného porušení lze odstoupit jen v případě, kdy dotčená Smluvní strana vyzve 

druhou Smluvní stranu k řádnému plnění závazků ze smlouvy a ta tak neučiní v přiměřené lhůtě jí 

k tomu stanovené; takto stanovená přiměřená lhůta nesmí být kratší 15 pracovních dnů, výzva musí 

být písemná a vedle lhůty musí obsahovat i upozornění na možnost odstoupení v případě marného 

uplynutí lhůty. 

 

9. Závěrečná ustanovení  

9.1 Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, a to i ty které nejsou ve smlouvě upraveny, se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalších právních předpisů včetně 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 a ostatními právními předpisy 

vztahujícími se k předmětu této smlouvy. 
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9.2 Strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se neuplatní ustanovení § 1756 občanského zákoníku a 

případná změna okolností nezakládá právo jedné ze smluvních stran obnovit jednání o této Smlouvě. 

Smluvní strany se také dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1793 občanského zákoníku. 

9.3 Strany se dohodly na tom, že pokud by se v budoucnu ukázalo, že některé z ustanovení této Smlouvy 

je neplatné, nemá toto za následek neplatnost celé smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou 

spojuje takové účinky zákon. Strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné ustanovení 

Smlouvy jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu původního 

neplatného ustanovení. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, jichž se neplatnost nebude týkat, 

zůstávají nadále platné se všemi právními účinky. 

9.4 Strany prohlašují, že veškeré případné spory z této Smlouvy vyplývající budou mít snahu vyřešit 

smírně.  

9.5 Strany se dohodly na tom, že žádná z nich není oprávněna k převodu svých práv a povinností z této 

Smlouvy vyplývajících na třetí osobu bez předcházejícího písemného souhlasu druhé strany. 

9.6 Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv. 

9.7 Tato Smlouva spolu se všemi přílohami je sepsána a uzavřena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce; 

každé z těchto vyhotovení má platnost originálu. Zadavatel obdrží při uzavření smlouvy jedno 

vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení Smlouvy. 

9.8 Smluvní strany potvrzují, že Smlouva nebyla vyhotovena v tísni ani za jiných jednostranně 

nevýhodných podmínek a že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a s jejím obsahem jsou obeznámeny. 

Za Zadavatele 

 

V Praze dne  

 

 

Za Dodavatele: 

 

V Praze dne  

  

 

 

 

 

MUDr. Martin Holý, MBA 

ředitel 

 RNDr. Rostislav Vocilka, CSc  

člen představenstva 

  

 

 

 

 

  Jan Beneš 

člen představenstva 

  


