
Příloha č. 3 ZD vedené pod č. j. SZR‐  1389‐11/Ř‐2019 

 Strana 1

 
 
č. j. SZR‐    1389‐xx/Ř‐2019 

 

Smlouva na dodávku licencí pro zálohování DC  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a  roku ve smyslu ustanovení § 1746 zákona  č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále  jen “Občanský zákoník”), a dále v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ) 
mezi 

Zadavatelem 

Správa základních registrů 

zastoupená:       Ing. Michalem Peškem, ředitelem  
se sídlem:        Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 
IČO:         72054506 
DIČ:         CZ72054506 
plátce DPH:      NE 
bankovní spojení (číslo účtu):   5600881/0710 vedený u České národní banky 

kontaktní osoba:     
telefon:       
e‐mail:        
(dále jen „Zadavatel“) 

a 

Poskytovatelem 

AUTOCONT a.s. 

zastoupená:      
se sídlem:        Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:         04308697 
DIČ:         CZ04308697 
plátce DPH:      ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl B, 11012 B 
bankovní spojení (číslo účtu):  6563752/0800, vedený u České spořitelny a.s. 
telefon:       
e‐mail:       
(dále jen „Poskytovatel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě (dále jen „Smlouvě) obsažených a s úmyslem 
být Smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění: 
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Úvodní ustanovení 

Smlouva je uzavírána mezi Zadavatelem a Poskytovatelem na základě výsledků zadávacího řízení pro 
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 3 
písm. b) a § 56 a násl. ZZVZ (dále jen „Zadávací řízení“) s názvem „Nákup licencí pro zálohování DC“ 
(systémové číslo veřejné zakázky vedené v NEN: N006/19/V00006089; evidenční číslo veřejné zakázky 
ve Věstníku veřejných  zakázek: Z2019‐008473). Nabídka Poskytovatele podaná v  rámci Zadávacího 
řízení byla Zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.  
 
Poskytovatel tímto čestně prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným a že 
splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené, a že tedy Smlouvu uzavřel po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 
 
Při  výkladu  Smlouvy  budou  smluvní  strany  přihlížet  k zadávacím  podmínkám  vztahujícím  se 
k Zadávacímu  řízení  dle  předchozího  odstavce,  k účelu  Zadávacího  řízení  a  dalším  úkonům  stran 
učiněným dle ZZVZ v průběhu Zadávacího řízení jako k relevantnímu jednání před uzavřením Smlouvy. 
Ustanovení právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena. 
 
Poskytovatel čestně prohlašuje, že 

a) splňuje  veškeré  podmínky  a  požadavky  ve  Smlouvě  stanovené,  nejsou mu  známy  žádné 
okolnosti, které by bránily uzavření Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících,  

b) ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje 
Zadavatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat,  

c) není  předlužen  a  není mu  známo,  že  by  bylo  vůči  němu  zahájeno  insolvenční  řízení. Dále 
prohlašuje,  že  vůči  němu  není  vydáno  žádné  soudní  rozhodnutí  či  rozhodnutí  správního, 
daňového  či  jiného orgánu nebo  rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem  soudní 
exekuce na majetek Poskytovatele, nebo by mohlo mít  jakkoliv negativní vliv na schopnosti 
Poskytovatele splnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a že  takové  řízení nebylo vůči němu 
zahájeno.  

 
Poskytovatele bere na vědomí, že Zadavatel na shora uvedená prohlášení a závazky spoléhá a bere je 
do úvahy při uzavírání Smlouvy. 
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Článek  1. Účel a předmět 

1.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje:  

1.1.1. poskytnout Zadavateli  licence zálohovacího SW v rozsahu definovaném v příloze č. 1 
Smlouvy (dále také jen „zálohovací SW“), 

1.1.2. poskytnout  Zadavateli  licenční  klíče produktové podpory  výrobce  zálohovacího  SW 
(produktová  podpora  dále  též  také  jako  „maintenance“)  v  rozsahu  definovaném 
v příloze č. 1 Smlouvy na období červen 2019 až prosinec 2022 v režimu 7x 24,  

1.1.3. provést instalaci, implementaci a customizaci zálohovacího SW napříč datovými centry 
Zadavatele podle oběma stranami odsouhlaseného dokumentu Strategie zálohování, 

1.1.4. vyhotovit  dokumentaci  realizace  plnění  (v  písemné  i  elektronické  podobě),  jejíž 
nedílnou součástí jsou:  
a) popis instalace zálohovacího SW a jeho konfigurace na jednotlivých zálohovaných 

komponentách (dokument jasně definuje, co se kam instaluje; odpovídá na otázku 
jak bude prováděna instalace, v jakém časovém sledu, definuje rizika a opatření k 
eliminaci rizik);  

b) popis  implementace  centrální  správy  a  managementu  zálohování,  jeho 
customizace a vytvoření potřebných zálohovacích schémat a jobů; 

c) postupy  nastavení  příslušných  zálohovacích  schémat  a  jobů  jednotlivým 
zálohovaným komponentám podle zálohovacích plánů dle Strategie zálohování; 

d) metodika a postupy pravidelného monitoringu a kontroly bezchybného průběhu 
zálohovacích jobů a ověřování čitelnosti uložených záloh; 

e) recovery  plány  –  plány  a  postupy  obnovení  zálohovaných  systémů  ze  záloh 
vytvořených pořizovaným zálohovacím SW; 

f) metodika a postupy pravidelného ověřování obnovitelnosti všech  zálohovaných 
systémů nebo jejich komponent ze záloh a ověření funkčností takto obnovených 
systémů. 
(dále také jen „Dokumentace“) 

1.1.5. provést  proškolení  v délce  nejméně  16  hodin  pro  minimálně  3  zaměstnance 
Zadavatele v administraci a provozu implementovaného zálohovacího systému, 

dále též plnění dle odst. 1.1.3. až 1.1.5 označováno jako „Činnosti“. 

 

Článek  2. Doba a místo plnění 

2.1. Místem plnění je sídlo Zadavatele, datové centrum České pošty, s. p., na adrese Sazečská 598/7, 
100 00 Praha – Malešice, a datové centrum Státní pokladny Centrum sdílených služeb, s. p., na 
adrese Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. 

2.2. Do 3 dnů od účinnosti Smlouvy předá Poskytovatel soupis požadavků na potřebnou součinnost 
ze strany Zadavatele při realizaci plnění a doplňující dotazy k dokumentu Strategie zálohování, 
jejichž zodpovězení považuje za potřebné pro realizaci plnění Smlouvy; 

2.3. Do 7 dnů od účinnosti Smlouvy si odsouhlasí Poskytovatel a Zadavatel požadavky na potřebnou 
součinnost ze strany Zadavatele při realizaci plnění a odpovědi Zadavatele na doplňující dotazy 
Poskytovatele ke Strategii zálohování; 
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2.4. Do  7  dnů  od  účinnosti  Smlouvy  dopracuje  Poskytovatel  Zadavatelem  poskytnutá  rámcová 
akceptační kritéria do detailní  specifikace kritérií pro akceptaci plnění Smlouvy dle  čl. 5  této 
Smlouva a popisy požadovaných akceptačních testovacích scénářů, vztahujících se jak k ověření 
zálohovacích funkcí, tak i k prověření obnovy systému ze záloh, včetně časového harmonogramu 
testovacích prací, a do 14 dnů od účinnosti Smlouvy je odsouhlasí se Zadavatelem; 

2.5. Plnění dle odst. 1.1.1 a 1.1.2 Smlouvy musí být poskytnuto a Zadavatelem akceptováno bez 
výhrad do 14 dnů od účinnosti Smlouvy. 

2.6. Dokumentace dle odst. 1.1.4  Smlouvy musí být dokončena a Zadavatelem akceptována bez 
výhrad do 28 dnů od účinnosti Smlouvy. 

2.7. Plnění  dle  odst.  1.1.3  Smlouvy  včetně  všech  úspěšně  provedených  akceptačních  testů  dle 
Zadavatelem  akceptovaných  scénářů  musí  být  dokončeno  Poskytovatelem  do  63  dnů  od 
účinnosti Smlouvy. O výsledku testů Poskytovatel vyhotoví „Protokoly o průběhu akceptačních 
testů“.  

2.8. Proškolení  zaměstnanců  Zadavatele  a  zápis  o  něm  dle  odst.  1.1.5  Smlouvy  musí  být 
Poskytovatelem provedeno a Zadavatelem akceptováno bez výhrad do 77 dnů od účinnosti 
Smlouvy. 

2.9. Činnosti,  které  by mohly  negativně  ovlivnit  rutinní  provoz  Správy  základních  registrů  nebo 
základních registrů budou prováděny v době dohodnuté s technickým garantem Zadavatele.  

2.10. Řádné plnění předmětu Smlouvy Zadavatel potvrdí Poskytovateli v akceptačním protokolu.  

2.11. Podpis  akceptačního  protokolu  Zadavatelem  s výrokem  „akceptováno  bez  výhrad“,  je 
podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit první daňový doklad (fakturu) za předmět 
plnění podle Smlouvy. Akceptační protokoly jsou součástí tohoto prvního daňového dokladu. 

2.12. Poskytovatel se zavazuje splnit předmět plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených 
v příloze č. 3 Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Zadavatelem. Poddodavatel plní 
tu část předmětu Smlouvy, na kterou prokazoval kvalifikaci. Smluvní strany výslovně uvádějí, že 
za plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odst. má Poskytovatel odpovědnost, 
jako by plnil sám. 

 

Článek  3. Cena plnění 

3.1. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy činí 4 590 945,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony pět 
set devadesát tisíc devět set čtyřicet pět korun českých) přičemž DPH 21% činí 964 098,45 Kč 
(slovy: devět set šedesát čtyři tisíc devadesát osm korun českých čtyřicet pět haléřů) a celková 
cena s DPH činí 5 555 043,45 Kč (slovy: pět milionů pět set padesát pět tisíc čtyřicet tři korun 
českých čtyřicet pět haléřů) (dále jen „cena plnění“). Cena plnění je blíže specifikována v příloze 
č. 4 Smlouvy. 

3.2. Poskytovatel  výslovně  prohlašuje  a  ujišťuje  Zadavatele,  že  cena  plnění  již  v  sobě  zahrnuje 
veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním dle Smlouvy. Sjednaná cena plnění je nejvýše 
přípustná. 
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3.3. V případě prodlení s plněním povinností Poskytovatele (viz odst. 2.2 až 2.8) má Zadavatel nárok 
na slevu z ceny plnění.  

Pravidla pro uplatnění slevy z ceny plnění, výše slevy: 

3.4. Výše  slevy  činí  10 000  Kč  za  každý  den  prodlení  s plněním  Smlouvy  v rozsahu  a  termínu 
definovaném v odstavci 2.2 až 2.5 Smlouvy a bude uplatněna oproti prvnímu daňovém dokladu. 

3.5. Nárok na slevu z ceny plnění se nedotýká závazku Poskytovatele splnit povinnost, se kterou je 
v prodlení. 

3.6. Poskytovatel není v prodlení s plněním povinnosti po dobu, po kterou prokáže, že za porušení 
povinnosti Poskytovatel neodpovídá. 

 
 

Článek  4. Platební podmínky 

4.1. Poskytovatel  po  akceptaci  předmětu  plnění  bez  výhrad  vystaví  daňové  doklady  (dále  také 
„faktury“) takto:  

 první  daňový  doklad  zohlední  plnění  a  Činnosti  hrazené  z investičních  finančních 
prostředků (tj. nově nakupované licence včetně roční podpory, instalace, implementace 
a  customizace);  daňový  doklad  bude  kromě  náležitostí  definovaných  v odstavci  4.2 
Smlouvy  obsahovat  poznámku  „Nákup  licencí  pro  dobudování  DC2  (IA  č. 
114V511009003)“; k daňovému dokladu se přikládají 4 akceptační protokoly vystavené ve 
smyslu odstavce 2.2 až 2.5 Smlouvy; 

 dalším daňovým dokladem bude  faktura vystavená v lednu každého  roku  (2020, 2021, 
2022) na  částku ve výši 1/3 z položky „Cena za následnou podporu celkem“ uvedenou 
v příloze č.4 Smlouvy; k těmto daňovým dokladům se akceptační protokol nepřikládá. 

4.2. Faktura musí  obsahovat  náležitosti  řádného  daňového  dokladu  podle  příslušných  právních 
předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a níže uvedené údaje: 
a) číslo smlouvy  SZR‐1389‐13/Ř‐2019 a číslo veřejné zakázky N006/19/V00006089 
b) platební podmínky v souladu se Smlouvou, 
c) soupis plnění ‐ přílohou prvního daňového dokladu jsou akceptační protokoly, 
d) v případě, že Poskytovatel splňuje podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., 

o  zaměstnanosti  ve  znění  pozdějších  předpisů,  je  povinen  tuto  skutečnost  uvést  ve 
faktuře. 

4.3. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu se 
Smlouvou,  je  Zadavatel  oprávněn  zaslat  fakturu  ve  lhůtě  splatnosti  zpět  k doplnění 
Poskytovateli, aniž  se dostane do prodlení  se  splatností.  Lhůta  splatnosti v takovém případě 
počíná běžet znovu od data doručení doplněné/opravené faktury Zadavateli. 

4.4. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Zadavateli. Poskytovatel zašle 
fakturu  ve  dvojím  vyhotovení,  spolu  s  veškerými  požadovanými  dokumenty  (akceptačními 
protokoly) Zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, 
a to doručením do datové schránky Zadavatele  
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4.5. Všechny  částky  poukazované  vzájemně  smluvními  stranami  musí  být  prosté  jakýchkoliv 
bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty. 

4.6. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
ve  faktuře.  Peněžitá  částka  se  považuje  za  zaplacenou  okamžikem  jejího  odepsání  z účtu 
odesílatele ve prospěch účtu příjemce. 

4.7. Zadavatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy na cenu plnění. 

4.8. Zadavatel požaduje, aby vystavené faktury byly Poskytovatel předávány elektronicky datovou 
schránkou. 

4.9. V případě prodlení Zadavatele s úhradou ceny plnění je Zadavatel povinen uhradit Poskytovateli 
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. 

 
 

Článek  5. Akceptační procedura 

5.1. Podmínkou  převzetí  plnění  Zadavatelem  je  poskytnutí  licencí  v požadovaném  množství  a 
termínu, úspěšné dokončení a schválení Dokumentace Zadavatelem, úspěšné provedení všech 
Zadavatelem  schválených/požadovaných  akceptačních  testů.  Soupis  předané  Dokumentace 
bude  obsahovat  názvy  dokumentů,  verzi,  autora  a  název  elektronické  verze  souboru 
předávaného  Zadavateli  datovou  schránkou  (dále  též  „DS“)  včetně  potvrzení  o  odeslání 
dokumentů DS Zadavateli. 

5.2. Akceptační protokoly zpracovává Poskytovatel a Zadavateli jej zasílá DS. V každém akceptačním 
protokolu je uvedeno, k jakému plnění dle odst. 1.1.1 až 1.1.5 Smlouvy se akceptace provádí.  

5.3. Zadavatel  je  povinen  plnění  Smlouvy  akceptovat  nejpozději  do  5  pracovních  dnů  ode  dne 
doručení akceptačního protokolu, nebo Poskytovateli písemně sdělit své výhrady. Komunikace 
probíhá prostřednictví DS. 

5.4. Byly‐li Poskytovateli sděleny výhrady, plnění nebylo akceptováno a Poskytovatel je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit vady a předložit nový akceptační protokol. Předložením nového 
akceptačního protokolu běží Zadavateli nová lhůta 5 pracovních dnů pro akceptaci. Poskytovatel 
není oprávněn vyúčtovat plnění do doby odstranění vytknutých vad.  

5.5. K podpisu akceptačního protokolu jsou oprávněny osoby uvedené příloze č. 2 Smlouvy. Každá 
smluvní  strana  obdrží  jedno  vyhotovení  akceptačního  protokolu.  Akceptační  procedura  je 
ukončena podpisem akceptačního protokolu Zadavatelem bez výhrad.  

5.6. Každá smluvní strana nese své náklady spojené s akceptačním řízením sama. 
 
 

Článek  6. Licenční ujednání 

6.1. V případě,  že bude mít kterákoliv  část plnění povahu autorského díla  či databáze ve  smyslu 
zákona  č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje 
Poskytovatel  Zadavateli  výhradní  oprávnění  (licenci,  resp.  podlicenci)  k  výkonu  práva  užít 
autorská díla a vytěžovat a  zužitkovat databáze, a  to v územně a množstevně neomezeném 
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rozsahu a všemi  známými  způsoby užití ve  smyslu autorského  zákona, na  celou dobu  trvání 
majetkových práv autora, a to včetně souhlasu autora autorská díla a databáze měnit, spojovat 
s  jinými díly a databázemi a  zařazovat  je do děl  souborných  (dále  jen  „výhradní  licence“). V 
případě  výstupů  předaných  Zadavateli  na  základě  Smlouvy,  které  představují  pouze  prvky 
obecných metodik  nebo  praxí  Poskytovatele,  poskytuje  Poskytovatel  Zadavateli  nevýhradní 
oprávnění  (licenci,  resp. podlicenci) k výkonu práva užít  tato autorská díla, a  to v územně a 
množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití ve smyslu autorského zákona, 
na  celou  dobu  trvání majetkových  práv  autora  (dále  jen  „nevýhradní  licence“). Odměna  za 
výhradní licenci a nevýhradní licenci je zahrnuta v ceně dle článku 3 Smlouvy. 

6.2. Poskytovatelem udělená licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakékoli rozšíření, 
upgrady, updaty a další změny autorských děl, jsou‐li dodány nebo vytvořeny Poskytovatelem 
dle Smlouvy.  

6.3. Poskytovatel se zavazuje učinit všechna nezbytná opatření nutná pro zabezpečení nerušeného 
výkonu práv vyplývajících ze Smlouvy pro Zadavatele.  

6.4. Poskytovatel  prohlašuje,  že  je  oprávněn  udělit  licence  uvedené  v  tomto  článku.  Pokud 
Poskytovatel zjistí, že nebude moci dostát prohlášení dle předchozí věty, je povinen na takovou 
skutečnost  Zadavatele  neprodleně  písemně  upozornit.  Poskytovatel  odpovídá  Zadavateli  za 
jakoukoliv škodu, nemajetkovou újmu či náklady, včetně veškerých výdajů na odbornou právní 
pomoc,  vyplývající  z  jakéhokoli  porušení  autorských  a  jiných  práv  duševního  vlastnictví 
Poskytovatele nebo třetích osob užíváním autorských děl dodaných Poskytovatelem za účelem 
splnění závazků ze Smlouvy.  

 
 

Článek  7. Přechod vlastnického práva 

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění Smlouvy má bez jakýchkoli výjimek od počátku Zadavatel, 
přičemž  vlastnické  právo  k jakékoliv  části  předmětu  plnění,  která  je  součástí  plnění 
poskytovaného Poskytovatelem dle Smlouvy, přechází na Zadavatele jejím předáním Zadavateli. 
Zadavatel zůstává vlastníkem předmětu plnění Smlouvy i v případě zániku závazků ze Smlouvy 
jinak než splněním. 

7.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění Smlouvy, které předal Poskytovatel Zadavateli za účelem 
splnění svých povinností, přechází na Zadavatele okamžikem převzetí předmětu plnění Smlouvy 
Zadavatelem. 

 
 

Článek  8. Mlčenlivost, ochrana informací a osobních údajů  

8.1. Poskytovatel  je  povinen  zachovávat  mlčenlivost  o  všech  skutečnostech,  o  nichž  se  dozví  
v souvislosti s plnění podle Smlouvy. Povinnost Poskytovatele zachovávat mlčenlivost dle věty 
první trvá i po skončení platnosti Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby veškeré osoby, 
jež se budou v  rámci  jeho  realizačního  týmu podílet na plnění podle Smlouvy, byly zavázány 
mlčenlivostí.  
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8.2. Poskytovatel se zavazuje, že bude‐li mít při plnění Smlouvy přístup k osobním údajům bude plnit 
povinnosti vyplývající  z Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU)  č. 2016/679  ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů.  

8.3. Poskytovatel  se  zavazuje  uhradit  Zadavateli  či  třetí  straně,  kterou  porušením  povinnosti 
mlčenlivosti nebo  jiné  své povinnosti  v  tomto  článku uvedené poškodí, veškeré  škody  tímto 
porušením způsobené. Povinnosti Poskytovatele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

 
 

Článek  9. Odpovědnost za škodu, sankce 

9.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci 
vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a 
dle  Smlouvy.  Poskytovatel  odpovídá  za  škodu  rovněž  v případě,  že  část  plnění  poskytuje 
prostřednictvím poddodavatele. 

9.2. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany 
s jejím vlastním plněním.  

9.3. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Zadavatel 
poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout 
Činnosti s odbornou péčí mohl nebo měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení 
předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Zadavatele písemně upozornil a 
Zadavatel trval na původním zadání. 

9.4. Žádná  ze  Smluvních  stran  nemá  povinnost  nahradit  škodu  způsobenou  porušením  svých 
povinností vyplývajících ze Smlouvy, bránila‐li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících 
povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strana, u níž 
nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě škody, je povinna o této skutečnosti neprodleně 
písemně informovat druhou Smluvní stranu. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního 
úsilí k odvrácení a překonání těchto okolností vylučujících odpovědnost. 

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plné výši i v případě, že se 
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

9.6. Poskytovatel odpovídá za porušení povinností pro nakládání  s důvěrnými  informacemi, které 
způsobil jeho poddodavatel, jako by toto porušení způsobil sám Poskytovatel.  

9.7. Bude‐li Poskytovatel v prodlení s jakýmkoliv jednotlivým plněním dle odst. 2.2 až 2.8 Smlouvy, 
vznikne Zadavateli právo požadovat zaplacení smluvní pokuty Poskytovatelem ve výši 10 000,‐ 
Kč za každý den a povinnost, se kterou je Poskytovatel v prodlení. Nárok Zadavatel na smluvní 
pokutu dle tohoto odstavce zaniká, byla‐li Zadavatelem uplatněna sleva z ceny plnění dle odst. 
3.3 a násl. Smlouvy. 
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9.8. Poruší‐li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle Smlouvy, s výjimkou dle předchozího odstavce, 
vznikne Zadavateli právo požadovat zaplacení smluvní pokuty Poskytovatelem ve výši 200.000,‐ 
Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

9.9. Povinnost Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu dle Smlouvy se nedotýká nároku Zadavatele na 
náhradu  škody  způsobené porušením povinností,  která  ke  vzniku nároku na  smluvní pokutu 
vedla, a to v plné výši. 

9.10. Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty  či slev z ceny není dotčeno ani omezeno právo 
poškozené Smluvní strany na náhradu škody.  

9.11. Náhrada škody se platí v měně platné na území České republiky. 

9.12. Náhradu  škody  způsobenou  Poskytovatelem  při  které  došlo  k dílčímu  výpadku  funkcionality 
systému Zadavatele či systému/funkcionality systémů třetích stran, uhradí Poskytovatel spolu 
se všemi náklady vynaloženými Zadavatelem či třetí stranou na uvedení systému do původního 
stavu.  

 
 

Článek  10. Pojištění odpovědnosti za škodu 

10.1. Poskytovatel  se  zavazuje  udržovat  v platnosti  a  účinnosti  po  celou  dobu  účinnosti  Smlouvy 
pojistnou  smlouvu,  jejímž  předmětem  je  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou 
Poskytovatele třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, který nesmí 
být nižší než 50.000.000,‐ Kč (slovy: padesát milionů korun českých). V případě, že při činnosti 
prováděné Poskytovatelem dojde ke  způsobení  škody Zadavateli nebo  třetím osobám, která 
nebude kryta pojištěním  sjednaným ve  smyslu  tohoto odstavce  Smlouvy, bude Poskytovatel 
povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

10.2. Poskytovatel  se  zavazují  předložit  Zadavateli  jakýkoliv  dodatek  ke  sjednanému  Pojištění 
odpovědnosti za škodu.  

10.3. Poskytovatelé jsou povinni neprodleně informovat Zadavatele o všech změnách v podmínkách 
Pojištění odpovědnosti za škodu, zejména o výši limitu pojistného plnění a příslušných výlukách 
z Pojištění odpovědnosti za škodu. 

 
 

Článek  11. Další závazky smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy 

11.1. Poskytovatel se zavazuje:  
a) spolupracovat s odpovědnými pracovníky Zadavatele ve věci předmětu plnění Smlouvy, 
b) na požádání konzultovat se Zadavatelem v průběhu plnění přijatá řešení,  
c) bezodkladně  a  s  vyvinutím  nejlepšího  úsilí  optimálně  řešit  ve  spolupráci  se 

Zadavatelem překážky v plnění Smlouvy,  
d) dojde‐li k výpadkům či omezení provozu či funkcionality některého ze systémů Zadavatele 

v důsledku Poskytovatelem poskytovaného plnění, je Poskytovatel povinen tento výpadek 
neprodleně ohlásit Service Desku Zadavatele. V případě, že Service Desk Zadavatele  je 
nefunkční, odešle Poskytovatel oběma  technickým garantům Zadavatele SMS zprávu a 
telefonicky je vyrozumí o stavu. 
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e) alokovat  na  poskytování  plnění  dle  Smlouvy  kapacitu  členů  realizačního  týmu 
Poskytovatele  a  poskytovat  plnění  dle  Smlouvy  za  účasti  členů  realizačního  týmu 
uvedeného  v Příloze  č.  2  Smlouvy,  jímž  Poskytovatel  prokázal  kvalifikaci  v Zadávacím 
řízení.  Alokací  kapacity  se  rozumí  přítomnost  členů  realizačního  týmu  na  pracovišti 
Zadavatele,  ale  i možnost,  pokud  to  povaha  Smlouva  umožňuje,  poskytování  plnění 
vzdáleným přístupem, 

f) jakákoli změna člena realizačního týmu musí být předem projednána a písemně schválena 
Zadavatelem,  přičemž  změna  realizačního  týmu  bude  Zadavatelem  schválena  jen 
v závažných a odůvodněných případech. Poskytovatel je povinen zajistit, aby členové jeho 
realizačního týmu, po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou, splňovali 
požadované  kvalifikační  předpoklady  definované  v Zadávacím  řízení.  Porušení  této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.  

11.2. Po  dobu  pobytu  v  objektech  Zadavatele  budou  členové  řešitelského  týmu  Poskytovatele 
dodržovat  všechna  bezpečnostní  opatření  a  postupy  tak,  jak  jsou  všeobecně  předepsány 
Zadavatelem.  Po  dobu  pobytu  v  objektech  Zadavatele  poskytne  Zadavatel  zaměstnancům 
Poskytovatele přiměřené podmínky pro plnění předmětu Smlouvy.  

11.3. Zadavatel se zavazuje: 
a) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí řešit ve spolupráci s Poskytovatelem překážky 

v plnění předmětu Smlouvy, 
b) nejpozději do jednoho týdne od účinnosti Smlouvy zpřístupnit členům realizačního týmu 

Poskytovatele, popřípadě zaměstnancům jeho poddodavatelům, místo plnění fyzicky tak 
v podobě vzdáleného přístupu, 

c) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí optimálně řešit ve spolupráci s Poskytovatelem 
překážky v plnění předmětu Smlouvy,  

d) Zadavatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu za řádně a včas poskytnuté 
plnění, a to za podmínek stanovených Smlouvou. 

11.4. Zadavatel  poskytuje  součinnost  v rozsahu  a  termínech  definovaných  v dokumentu  „Soupis 
požadavků na potřebnou součinnost ze strany Zadavatele“ a v odst. 4.3 Smlouvy. V případě, že 
je  Zadavatel  v prodlení  s poskytnutím  součinnosti,  prodlužují  se  původně  smluvené  termíny 
plnění dle odstavce 2.2 až 2.8 Smlouvy o dobu, po kterou je Zadavatel v prodlení se splněním 
povinnosti. 

11.5. Kontaktní osoby zastupující smluvní strany jsou uvedeny v příloze č. 2 Smlouvy. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny kontaktních osob je nutné ke Smlouvě uzavřít dodatek. 

 
 

Článek  12. Způsoby ukončení Smlouvy 

12.1. Smlouvu lze předčasně ukončit: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) výpovědí  ze  strany  Zadavatele  s  účinností  dnem  následujícím  po  dni  doručení 

výpovědi Poskytovateli,  jestliže  je Poskytovatel  v prodlení  splněním některého  z 
odstavců 2.2 až 2.8 Smlouvy o 3 týdny, 

c) odstoupením ze strany Poskytovatele, pokud Zadavatel nereagoval déle jak týden 
na výzvu Poskytovatele ve věci poskytnutí vyžádané součinnosti, 
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d) odstoupením ze strany Zadavatele,  
I. pokud Poskytovatele po dobu plnění předmětu Smlouvy způsobil Zadavateli 

škodu převyšující 500 000,‐ Kč.  
II. člen realizačního týmu pozbyde kvalifikace definované v Zadávacím řízení. 

12.2. Odstupuje‐li od Smlouvy kterákoliv ze smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé 
smluvní straně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. V písemném odstoupení musí odstupující strana uvést důvod odstoupení. 

12.3. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou vypořádat dosavadní smluvní plnění nejpozději 
do 1 měsíce od skončení účinnosti Smlouvy. 

 
 

Článek  13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Smlouva se  řídí právním  řádem České  republiky, zejména příslušnými ustanoveními platného 
Občanského zákoníku.  

13.2. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud 
příslušný dle místa sídla Zadavatele. 

13.3. Smlouva může  být měněna  pouze  vzestupně  očíslovanými  písemnými  dodatky  ke  Smlouvě 
podepsanými oběma smluvními stranami.  

13.4. Dnem doručení písemností odeslaných na základě Smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost 
pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím 
uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 občanského zákoníku. 

13.5. Pokud  kterékoli  ustanovení  Smlouvy  nebo  jeho  část  je  nebo  se  stane  neplatným  
či  nevynutitelným,  nebude  mít  tato  neplatnost  či  nevynutitelnost  vliv  na  platnost  
či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu 
Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě 
se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, 
které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení Smlouvy, jež má být nahrazeno.  

13.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající 
se daného předmětu Smlouvy. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena 
po  vzájemném  projednání,  určitě  a  srozumitelně,  na  základě  jejich  pravé,  vážně míněné  a 
svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či 
zástupců. 

13.7. Smlouva bude podepsána každou ze smluvních stran kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
Každý účastník Smlouvy obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že součástí Smlouvy 
není žádné obchodní tajemství a  souhlasí s uveřejněním Smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů v registru a dále s uveřejněním na 
profilu Zadavatele a jeho webových stránkách. Za zveřejnění Smlouvy je odpovědný Zadavatel.  

13.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem  zveřejnění v Registru  smluv. O datu uveřejnění  (účinnosti) Smlouvy bude Poskytovatel 
informován.  
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13.9. Součástí Smlouvy jsou:  
Příloha č. 1: Specifikace licencí a maintenance 
Příloha č. 2: Odpovědné a kontaktní osoby 
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4: Cena plnění 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k ní připojují svoje podpisy. 
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Příloha č. 1 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Odpovědné a kontaktní osoby  
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PŘÍLOHA Č. 3 

Seznam poddodavatelů 

v souladu s odstavcem 4.1 zadávací dokumentace 
 

Dodavatel  AUTOCONT  a.s.,  IČO:  04308697,  se  sídlem:  Ostrava  ‐  Moravská  Ostrava,  Hornopolní 
3322/34,  PSČ 702 00, (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Nákup licencí pro zálohování DC“, tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež 
se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 

V Praze  

AUTOCONT a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Cena plnění 

 
Dodávky a Služby hrazené z investičních finančních prostředků na akci: Nákup licencí pro dobudování 
DC2 (IA č. 114V511009003) 
  

Popis produktu 

Package  (includes Backup & Replication Enterprise Plus  + 
Management Pack Enterprise Plus ) ‐ Public Sector. 1 year of 
Production 24/7 Support is included. 
Včetně roční podpory 
Včetně instalace, implementace a customizace 

Veeam Backup & Replication ‐ Enterprise Plus  Subscription Upfront 
Billing & Production (24/7) Support‐Public Sector 
Včetně podpory na období 6/2019 až 12/2019 
Včetně instalace, implementace a customizace 

   
Služby hrazené z provozních finančních prostředků zadavatele  
  
Proškolení zaměstnanců Zadavatele 
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Podpora produktů hrazená z provozních finančních prostředků zadavatele 
  

SKU  Popis produktu  Počet ks 
Cena na 
jednotku 
bez DPH 

Celková cena bez 
DPH 

Celková cena s 
DPH  Poznámka, vazba na přílohu č.1 Smlouvy 

V‐BMPPLS‐VS‐P0PMR‐00 

Monthly Production (24/7) 
Maintenance Renewal (includes 24/7 
uplift) ‐ Package (includes Backup & 
Replication Enterprise Plus  + 
Management Pack Enterprise Plus )   

P‐VBRPLS‐0I‐SU3YP‐00 

Veeam Backup & Replication ‐
Enterprise Plus ‐ 3 Years Subscription 
Upfront Billing & Production (24/7) 
Support‐Public Sector 

V‐BMPPLS‐VS‐P0PAR‐00 

Annual Production (24/7) Maintenance 
Renewal (includes 24/7 uplift)‐ Package 
(includes Backup & Replication 
Enterprise Plus  + Management Pack 
Enterprise Plus )    

V‐BMPPLS‐VS‐P02PP‐00 

2 additional years of Production (24/7) 
maintenance prepaid for Package 
(includes Backup & Replication 
Enterprise Plus  + Management Pack 
Enterprise Plus )  

prosinec 2022 

   

  

  

  Nabídková cena:  Cena bez DPH  Cena s DPH 

  4 590 945,00  5 555 043,45 
 

 


