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KUPNÍ SMLOUVA 
(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. ú.:  500022222/0800 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „kupující“) na straně jedné 

 
a 
 
1.2. Prodávající: SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

Sídlo:  Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 
Zastoupený: Petrem Pánkem a Janem Knyttlem, prokuristy 
bank. spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika 
číslo účtu: 64450-6004880006/6300 
IČO:  24207519 
DIČ:  CZ24207519 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188674 
(dále jen „prodávající“) na straně druhé 

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem „Softwarové licence 
a související služby pro osobní počítače, servery a uživatele“ smlouvu následujícího znění: 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu softwarové licence a související služby (dále jen 

„zboží“) a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj 
vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 této 
smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.  

2.2. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu 
způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou. 
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III. 
Doba a místo plnění 

 
3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží dodá kupujícímu ve lhůtě do 10 dnů od podpisu 

této smlouvy. 
 
3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu. 
 
3.3. Místem plnění je sídlo kupujícího tj. Česká zemědělská univerzita v Praze, Odbor 

informačních a komunikačních technologií, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
 

IV. 
Cena a platební podmínky 

 
4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je 

stanovena dohodou smluvních stran. 
 
4.2. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a odvedena v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
4.3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. 2.1. této smlouvy sjednanou kupní 

cenu ve výši 10 027 431,- Kč bez DPH (slovy: desetmilionůdvacetsedmtisícčtyřistatřicetjedna 
korun českých) za každý rok trvání poskytování zboží. Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů 

 
4.4. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 

nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu, instalaci, 
uvedení zboží do provozu a nezbytné zaučení příslušných zaměstnanců kupujícího. Kupní 
cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení 
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, 
pojištění, přepravní náklady apod. 

 
4.5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a 

to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. První fakturu je prodávající 
povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této 
smlouvy na základě předávacího protokolu. Další faktury je prodávající povinen vystavit vždy 
po roce od vystavení předchozí faktury. 

 
4.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu. 

 
4.7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je 

prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický 
odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol nebo elektronicky prostřednictvím 
následující emailové adresy: faktury_oikt@czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné 
s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 
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4.8. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve 
prospěch bankovního účtu prodávajícího. 

4.9. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný 
správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající 
nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění správcem daně, provede kupující úhradu na bankovní účet až po 
jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění 
bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. 

V. 
Práva a povinnosti stran 

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství a provedení. Veškeré zboží 
dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky 
dle této smlouvy. 

5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, 
přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení 
této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí dodávky. Předávací protokol může být 
podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím 
včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou. 

5.3. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným 
okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci. 

5.4. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a 
o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

5.5. Prodávající musí být schopen prokázat kupujícímu, že řádným způsobem uzavřel platnou 
dohodu o podpoře s výrobcem zboží tak, aby v případě závady zboží, kterou prodávající není 
schopen vyřešit sám, bylo možné vyřešit závadu přímo s výrobcem zboží. Zároveň je 
prodávající povinen zajistit po celou dobu trvání záruky přístup k dokumentaci výrobce zboží 
a znalostní databázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje (včetně dokumentace 
v českém jazyce, je-li k dispozici). 

5.6. Prodávající (popř. osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy) je povinen po celou 
dobu účinnosti dle této smlouvy dle čl. 8.2. být držitelem statusu Microsoft Licensin Solutions 
Partner nebo srovnatelným a certifikace AEP Authorized Education Partner nebo 
srovnatelným; CSAM  - IAITAM (IAITAM Certified Software Asset Manager) nebo srovnatelný; 
esigning, Assessing and Optimizing Software Asset Management (SAM)  (např. E310-7542 / 
70-713) nebo srovnatelný a Designing and Providing Microsoft Volume Licensing Solutions to 
Large Organizations (např. 74-678) nebo srovnatelný. 

5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této 
smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem. 
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5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve 
věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je: 
Jméno: 
e-mail:
tel.:

xxxx

5.9. 

5.10. 

Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, 
které se týkají této smlouvy a její realizace je: 
Jméno:  xxxx
email:  
tel.:   

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na 
základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v 
písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem 
či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy. 

VI. 
Záruka na jakost 

6.1. Prodávající přebírá záruku za jakost na dobu 24 měsíců (on-site záruka). Záruční doba počíná 
běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží 
kupujícím. 

6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy 
provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 5 pracovních dní počínaje dnem 
následujícím po písemném ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou 
dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je 
kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a 
to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. 

6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po 
její odstranění prodávajícím.  

6.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6.5. Kupující může místo záruční opravy požadovat odstranění reklamačních vad dodáním 
náhradního zboží za zboží vadné a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy. 

VII.  
Sankční ujednání 

7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení. 

7.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý 
započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy. 

7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči 
kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení 
s úhradou faktury. 
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7.4. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné 
zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl 
prodávající jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto 
zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.), 
odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí nebo 
vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

7.5. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 

7.6. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní 
ceny). 

7.7. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši. 

VIII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 

8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 3 let ode dodání zboží. 

8.3. Smlouvu je možné ukončit: 
a) písemnou dohodu smluvních stran,
b) písemnou výpovědí
c) odstoupením od smlouvy.

8.4. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kterékoliv ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve 
kterém obdržela smluvní strana výpověď. 

8.5. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této 
smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro 
podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy 
se zejména považuje: 
a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po

dni splatnosti příslušné faktury,
b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná

nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této
smlouvy.

c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu
s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními
předpisy.

8.6. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH. 
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8.7. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. 
Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před 
skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

9.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. 

9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, 
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy 

9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 
jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se 
svým nárokem k příslušnému soudu.  

9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

9.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
a) Příloha č. 1 – Kalkulační model

9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž
souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona 
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9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

 
V Praze dne      V Praze dne  
 
Za kupujícího:      Za prodávajícího: 
Česká zemědělská univerzita v Praze   SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Jana Vohralíková      Petr Pánek   
kvestorka       prokurista 

 

 

 
       …………………………………………………………… 

    Jan Knyttl   
       prokurista 
 



Nabídková cena za 

jednotku /rok

Celková nabídková cena 

za požadovaný počet 

jednotek/rok

bez DPH bez DPH poznámka

SW Stolní operační systém Upgrade/Downgrade včetně užívání služby získávání oprav a bezpečnostních záplat uživatel 2138 1 077,76 Kč 2 304 241,01 Kč BALÍČEK A

Kancelářský SW  pro zaměstnance

V poslední existující verzi (textový editor, tabulkový procesor, aplikace pro tvorbu prezentací, 

databázových aplikací, tvorbu marketingových materiálů, realizace příslušných procesů, 

poštovní klient včetně zabezpečení se serverovým SW pro elektronickou poštu )- 

UPGRADE/DOWNGRADE

uživatel 2138 0,00 Kč 0,00 Kč BALÍČEK A

Licence pro připojení stanice k 

následujícím serverovým SW

Základní serverový OS (poskytující služby file server, aplikační server, doménový řadič a 

libovolný členský server), server elektronické pošty včetně zabezpečení, server pro správu a 

management sítě, server služeb intranetu, databázový server, server umožňující komunikaci v 

reálném čase, vč. video a audio konference, antivirové řešení pro stanice

uživatel 2138 0,00 Kč 0,00 Kč BALÍČEK A

Rozšířený balíček onlinových služeb 

obsahující kancelářské aplikace, 

nástroje pro správu, ochranu a 

zabezpečení uživatelů, operační 

systém a vzdělávací herní program.

Rozšížení online služeb o funkcionality audiokonference, telefonní systém, rozšířená ochrana 

před internetovými útoky, advanced eDiscovery, zákaznický lockbox, rozšířené řízení dat, 

šifrování služeb s klíčem zákazníka, Privileged Access Management, nástroj pro pokročilou 

analýzu BI, rozsíiřený interaktivní nástroj pro vitualizuaci dat

uživatel 40 1 235,52 Kč 49 420,84 Kč

Serverový SW pro datová centra 
Serverový SW umožňující správu informačního obsahu, správu obchodních procesů, sdílení 

souborů a ověřování uživatelů, edice pro datová centra. 
počet jader 128 531,56 Kč 68 039,86 Kč

Serverový SW 
Serverový SW umožňující správu informačního obsahu, správu obchodních procesů, sdílení 

souborů a ověřování uživatelů včetně standarně dostupná edice. 
počet jader 400 76,62 Kč 30 648,59 Kč

Serverový SW na řešení správy a 

analýzy dat 

Serverový SW na řešení správy a analýzy dat (databáze) pro vícejaderné stroje v nejvyšší 

dostupné edici.
počet jader 32 15 835,10 Kč 506 723,28 Kč

Serverový SW na řešení správy a 

analýzy dat 

Serverový SW na řešení správy a analýzy dat (databáze) pro vícejaderné stroje ve standardně 

dostupné edici.
počet jader 14 4 129,58 Kč 57 814,09 Kč

SW služba zajišťující zadavateli 

možnost zřídit studentům a 

zaměstnancům emailové a 

souborové schránky a komunikaci

SW služba zajišťující zadavateli možnost zřídit studentům a zaměstnancům emailové schránky 

s kapacitou alespoň 50GB/uživatel, osobní úložiště dat s možností spolupráce s kapacitou 

alespoň 500MB/uživatel s možností přístupu přes internet, zasílání rychlých zpráv, hlasová 

komunikace a video chaty, webové prohlížení a jednoduché úpravy souborů. Zadavatel 

požaduje v rámci nabízené služby možnost zřízení alespoň 20000 účtů (ideálně neomezeného 

množství účtů). 

uživatel 42000 0,00 Kč 0,00 Kč
benefit pro studenty 

zdarma

SW služba zajišťující zadavateli 

možnost zřídit studentům i 

zaměstnancům přístup ke 

kancelářskému balíčku

Poskytnutí SW služby zajišťující zadavateli možnost zřídit studentům i zaměstnancům přístup 

ke kancelářskému SW v poslední existující verzi, ve složení minimálně textový editor, tabulkový 

procesor, aplikace pro tvorbu prezentací, databázová aplikace, aplikace pro tvorbu 

marketingových materiálů včetně realizace příslušných procesů a poštovní klient umožňující 

nejvyšší formu spolupráce včetně zabezpečení se serverovým SW pro elektronickou poštu 

nasazeným v infrastruktuře zadavatele.

uživatel 42000 0,00 Kč 0,00 Kč
benefit pro studenty 

zdarma

Portálový nástroj pro správu, 

monitoring a optimalizaci 

softwarových a cloudových aktiv 

zadavatele

Poskytnutí online služby s moduly pro správu softwarových licencí (licenční knihy s možností 

evidovat veškerý software zadavatele),  modul pro správu cloudových aktiv a modul 

nákupního procesu SW licencí dle požadavků zadávací dokumentace

licence 1 1,00 Kč 1,00 Kč

SW pro výuku SW pro výuku správy IT a softwarového vývoje pro alespoň jednu katedru zadavatele. katedra 1 0,00 Kč 0,00 Kč zdarma aktivace na webu

SW pro vytváření vizualizací

SW pro snadné vytvoření (vizualizaci) vývojových diagramů, organizační struktury, mapy webů 

a databází, prostorových plánů, projektových podkladů a další technických nebo obchodních 

schémat a diagramů v nejvyšší dostupné edici.

uživatel 128 1 299,37 Kč 166 319,66 Kč

Serverový SW pro řízení 

projektového portfolia

Serverový SW, který je technologickou platformou pro pracovní skupiny i řízení projektového 

portfolia, pro projektové informace členům týmu a vedení v reálném čase, prohlížení těchto 

informací, jejich aktualizaci a analýzu, sdílení dokumentů, sledování řešení problémů

licence 1 1 072,70 Kč 1 072,70 Kč

Klientské licence při přístup k 

serverovému SW pro řízení  

projektového portfolia

Klientská licence k SW pro efektivní řízení projektů a programů k zajištění plánování, řízení a 

spolupráci pro jednotlivce, týmy a organizaci. Slouží k popoře projektového řízení, správě 

úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu.

uživatel 100 1 503,70 Kč 150 369,62 Kč

Serverová licence umožňující 

přístup ke vzdálené ploše
Serverové licence pro přístup  zařízení/uživatelů k terminálovým službám serverů. uživatel 25 233,06 Kč 5 826,42 Kč

Celkem licence 3 340 477,08 Kč

Konzultace v oblasti licenční 

podpory produktů - Software Asset 

Management

Tato služba bude poskytovat komplexní licenční poradenství k zakoupeným i plánovaným 

produktům Microsoft v českém jazyce certifikovaným pracovníky dodavatele (dle aktuálních 

certifikačních standardů a požadavků společnosti Microsoft). 

Cena za službu 

celkem bez 

DPH / den

1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Poskytování poradenství v oblasti 

nejvhodnějšího modelu licencování 

v rámci Volume Licensing 

programů

Tato služba bude poskytovat komplexní licenční poradenství k Volume Licensing programům v 

českém jazyce. Vysvětlí odlišné podmínky užití programových produktů s ohledem na efektivní 

a optimální využití finančních prostředků. Kvalifikovaní pracovníci s příslušnou certifikací 

budou poskytovat poradenské služby na místě. Účastník též zpřístupní takové programy 

zadavateli.

Cena za službu 

celkem bez 

DPH / den

1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Konzultační a poradenské služby 

související s uplatněním produktů v 

prostředí zadavatele

Předmětem této služby je zabezpečení odborných prací certifikovanými konsultanty v oblasti 

nasazení softwarových produktů informačních systémů, hardwarového  a cloudového 

prostředí Zadavatele. Jedná se například o analýzu prostředí z hlediska možností nasazení 

vhodných produktů a scénářů, zajištění nasazení nových edic produktů apod.

Cena za službu 

celkem bez 

DPH / den

1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Aktivace, správa, či údržba 

licenčních stránek zadavatele u 

vendora, aktivace a správa 

anuitních benefitů a další

Tato služba zahrnuje tyto činnosti na licenčních stránkách zadavatele (případně v tenantu 

zadavatele) u vendora produktů: aktivovat, spravovat a přidělovat oprávnění přístupu 

jednotlivým uživatelů na, evidence a správa anuitních výhod, vypracování přehledu výhod 

včetně odebraných v reakční době 1 den v rozsahu dle potřeb zadavatele.

Cena za službu 

celkem bez 

DPH / den

1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Název účastníka: SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 6 000,00 Kč  

sídlo: Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4

IČO: 24207519 CELKEM NABÍDKOVÁ CENA 1 ROK 3 346 477 Kč
CELKEM NABÍDKOVÁ CENA 3 ROKY 10 027 431 Kč

poznámka:

Účastník není oprávněn měnit údaje uvedené v tomto kalkulačním modelu. Účastník pouze vyplní jednotkové ceny a své identifikační údaje (všechny buňky označené žlutou barvou)

Pokud účastník nabízí některé funkcionality v balíčku, uvede cenu balíčku jen na jednom řádku a u jednolivých položek, které jsou obsaženy v příslušném balíčku může uvést nulovou cenu. Zároveň označí které položky jsou součástí balíčku

Uvedené počty jsou maximální, zadavatel bude odebírat licence/služby dle svých aktuálních potřeb.

Podpora poskytnutých licencí

Nabídková cena služby

Příloha č. 1 - Kalkulační model

Položka Specifikace Jednotka

Počet jednotek 

za rok 

(předpoklad)




