
Ing. Karel Štencel

místop edseda

Ing. Karel Štencel

i Microsoft Volume Licensing

Podpisový formulář programu

Číslo MBA/MBSA U6993710 7-UUO4YCW24

Číslo Smlouvy 7579409

Poznámka: Zadejte příslušná aktivní čísla přiřazená níže uvedeným dokumentům. SpolečnostMicrosoft vyžaduje, aby bylo přiřazené aktivní číslo uvedeno Zde nebo aby bylo uvedeno nížejako nove.

Pro účely tohoto formuláře může pojem „zákazník“ označovat podepisující právnickou osobu,zákazníka, registrovanou afilaci, partnera Z oblasti státní správy, instituci nebo jinou stranu, kteráuzavírá Smlouvu o multilicenčním programu.

Tento podpisový formulář a veškeré smluvní dokumenty uvedene v následující tabulce se uzavírajímezi Zákazníkem a podepisujíoí afilací společnosti Microsoft k níže uvedenému dni účinnosti.

Smluvní dokument Číslo nebo kód
Smlouva Select Plus - registrační formulář afilace X20-11583

Dodatek smlouvy programu Select Plus Y81-7-UUO4YCW24
Připojením svého podpisu níže zákazník aafilace společnosti Microsoft potvrzují, že obě Strany(1) obdržely výše uvedene Smluvní dokumenty, přečetly si je a porozumëly jim, a to včetně veškerýchwebových i jiných dokumentů, ktere jsou do nich začlenëny odkazem, a veškerých dodatků, a (2)souhlasí s tím, že budou temito podmínkami vázáni.

Název Subjektu (název právnické osoby)* Český úřad zemëmëřický a katastrální
Podpis*

Jméno a příjmení (tiskacím)* /n_q_ Karel Štencel
Funkce (tiskacím) místopředseda
Datum podpisu*

* Povinné pole
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Afilace společnosti Microsoft

Microsoft Ireland Operations Limited
ĹDIČ ı58256796U

Podpis

Jméno a příjmení (tiskacím)
Funkce (tiskacím)
Datum podpisu
(den, kdy afilace Společnosti Microsoft připojila Svůj podpis)

Den účinnosti smlouvy
(může Se lišit ode dne podpisu Společnosti Microsoft)

A

Volitelné - podpis 2. zákazníka nebo poskytovatele outsourcingu (je-li relevantní)

Název subjektu (název právnické osoby)*
Podpis*

Jméno a příjmení (tiskacím)*
Funkce (tiskacím)
Datum podpisu*

* Povinné ,oo/e

Poskytovatel outsourcingu
Název subjektu (název právnické osoby)*
Podpis*
Jméno a příjmení (tiskacím)*
Funkce (tiskacím)
Datum podpisu*

* Povinné pole

Jestliže Zákazník požaduje další kontakty nebo uvádí několik předchozích prováděcích Smluv1 připojtek tomuto podpisovému formuláři příslušný formulář (formuláře).
Jakmile bude tento podpisový formulář podepsán Zákaznikem, odešlete jej Společné se Smluvnímidokumenty kanálovému partnerovi Zákazníka nebo account manažerovi Společnosti Microsoft,kterýje musí předat na následující adresu. Po řádném kompletním vyplnéni tohoto podpisovéhoformuláře Ze strany Společnosti Microsoft obdrží Zákazník potvrzující kopii.

Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 P521
Ireland
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IL" Microsoft Volume Licensing
Registrační formulář afilace Select Plus

Typ registrace
Vyplní prodejce Typ organizaceDalsi afilace Vypínípmdejce Státní Správa

Veřejně zákaznická Veřejně Zákaznické čísločisın úaıši afilace AF071 E41 hlavní afiıane 96E98968Vyplní prodejce
Vypiní prodejce

Změna výročního měsíce
afilace

Vypiní prodejce

Opravřıující smlouva
Vyplní prodejce

Číslo smlouvy Předchozí prováděcíVyplnr společnost Microsoft 75 79409 smlouva/'registrace (volitelně)nebo prodejce
Vypiní prodejce

Provedením registrace registrovaná afilace přijímá a souhlasí, že bude vázána podmínkami smlouvya veškerými příslušnými přílohami (dále jen „Smlouva“), a bude oprávněna Získávat licence a Službyv souladu se smlouvou. Pokud registrovaná afilace zvolí jiný typ organizace než Podnik, Začleňuje sedo této smlouvy odkazem formulář pro oprávněný státní subjekt nebo definice oprávněného uživateleve vzdělávání podle typu organizace. Tytodokumenty jsou umístěny na adresehttp/nvm.microsoft_comflicensinolcontracts_
Tato registrace je v platnosti od odsouhlasení společností Microsoft do okamžiku ukončení.Registrovaná afilace obdrží oznámení o přijetí potvrzující den účinnosti teto registrace. SpolečnostMicrosoft může přijetí registrace odmítnout, jestliže ktomu zobchodního hlediska existuje důvod.Kterákoli Ze stran může tuto registraci Z libovolného důvodu vypovědět písemnou výpovědi s 60dennivýpovědní lhůtou. Vypovězením této registrace zanikne pouze oprávnění registrovane afilace zadávatobjednávky na Základě Smlouvy.
Pokud registrovana afilace chce přeinstalovat (reimage) upgrade operačního systemu Windowspomocí třetí strany, musí písemně potvrdit, že Získala licence na kvalifikujíci operační systemy.Podrobné informace naleznete v seznamu produktů.

1. Údaje o prímámí kontaktní osobě.
Registrovaná afilace musí určit ve sve organizaci osobu, která bude primární kontaktní osobou. Tatokontaktní osoba je rovněž online správcem servisního centra pro multilicence a může poskytnoutpřístup online jiným uživatelům.
Název subjektu* Český úřad zeměměřický a katastrálníKontaktní osoba* - jméno -ří'meníE-mail kontaktníosoby*
Ulice a ČÍSIO domu* Pod Sídlištëm 1800/9obec* Praha Psč* 18211
Země* Česká republika
Telefon* +420 284 041 11 1 Fax

2. Kontaktní Osoba pro Zasílání sdělení a online správce.
Tato osoba přijímá sdělení ohledně smlouvy. Je rovněž online správcem servisního centra promultilicence a může poskytnout online přístup jiným uživatelům.
lšl Stejná osoba jako primární kontaktní osobaNázev subjektu* Český úřad zeměměřický a katastrálníKontaktní osoba* -jme'no- ří'meníE-maíl kontaktní osoby*
Ulice a číslo domu* Pod sídlištěm 1800/9Obec* Praha Psč* 182 11
Země* Česká republika
Telefon* +420 284 041 111 Fax
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E] Tato kontaktní Osoba je třetí Stranou (nikoli registrovanou afilací). Upozornění: Tato kontaktníosoba obdrží osobní údaje registrované afilace.

3. Jazykové preference.
Vyberte požadovaný jazyk sdéíení. čeština

4. údaje ø prodejci.
Veřejné zákaznické číslo („PCN“) prodejce A5EOASBOObchodní firma prodejce* T-Mobile Czech Republic as.Ulice a číslo domu (nelze uvádět P. 0. box)* Tomičkova 2144/1obec* Praha PSČ* 148 OO
Země* Česká republika
Jméno kontaktní osoby* Licenční Centrum
Telefon* +420776720625 Fax
E-mail kontaktní osoby* licencni.centrum@outlook.com
Níže podepsaný potvrzuje, že uvedené ůdaje jsou správné.

Jméno/název prode'ce* T-M

Podpis*

Jméno a příjmení (Íiskacim)*
Funkce (tiskacim)* [_ Čć_
Datum* (ó 72,291?

_!
Změna prodejce. Pokud se společnost Microsoft nebo prodejce rozhodnou ukončit vzájemnouobchodní spolupráci, musí si registrovaná afilace zvolit jiného prodejce. Jestliže má registrovana'afilace nebo prodejci vúmysíu ukončit vzájemný vztah, strana, která toto ukončení spolupráceiniciuje, musi o této skutečnosti informovat společnost Microsoft a druhou stranu s použitím formuláředodaného společností Microsoft nejméně 90 dnů před datem účinností takové zmény.

5. Doplňkové kontaktní údaje.
Výše uvedený kontakt zákazníka pro zasílání sdělení je výchozím kontaktem pro správní a jinoukomunikací. Zákazník však může určit další kontakty pomoci formuláře Doplňkové kontaktní ůdaje-

6. Volba členství v Software Assurance.
Každá registrovaná afilace se může kvalifikovat k Získávání dalších výhod prostřednictvím členstvív programu Software Assurance azískávat tyto výhody. Výbérem členství vprogramu SoftwareAssurance níže se registrovaná afilace Zavazuje na minimální dobu jednoho roku zahrnout krytíSoftware Assurance do každé opravňující objednávky a udržovat krytí Software Assurance provšechny kopie produktů licencovaných v rámci tohoto programu alespoň u jedné skupiny produktů.

Skupiny produktů

Poznámka: `le-liAplikace U lš] zaškrtnuta možnost
„Ano“, objednávky licenci
bez krytí Software
Assurance nebudou
akceptova'ny.

Systémy Ű Ě'

Servery U Ě]
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Tento dokument je platný jen tehdy, je-Ii připojen
k podpisovému formuláři.
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IViicroSo'řt Volume Licensing

Dodatek k provádecí smlouve
EnrøııAgre Čisın _ 7579409

PcAFO71E41 7`UU04YCW24

Tento dodatek („dodatek“) se uzavírá mezi stranami uvedenými na připojenem podpisovém formulářiprogramu. Upravuje Se jím výše uvedená Smlouva nebo prováděcí smlouva. Všechny pojmy, které jsouv tomto dodatku použity, ale nejsou v něm definovány, mají Stejné významy jako v příslušné Smlouvěnebo prováděcí Smlouve.

Prováděcí Smlouva Select Plus
Registrační formulář afilace Select Plus
Dodatek Y81
Strany souhlasí, že prováděcí smlouva se pozmèňuje přidáním následujícího textu:

Jednorázová Speciální objednávka.

Do 28.1.2020 registrovana' afilace objedná níže uvedene nevratne kopie licencí. V tabulce jsou uvedenyorientační ceny. Skutečné ceny registrovane afilace pro tuto objednávku budou stanoveny na Základëdohody mezi registrovanou afilaci a prodejcem registrovane afilace. Není-li určeno jinak, bude prodejciregistrovane afilace vystavena faktura na plnou částku při předložení této objednávky.

AmendmentApp v4.0 Y81 R
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PetPro
2019 f

8302 23 . ČeskaH30-0584 L t prosrnec .w1 PŰCÍS NOK republıka
CAL

Vr'sr'oPro ,4239,87 . Česká5387-0751 2019 NOK prosrnec republika

WinS
Core 201

6248, 74 . Česká9EA-010 L NOK prosrnecŽUC republika
CoreLr'c

Tento dodatek je platný tři roky po vystavení dodatku. Tento dodatek nelze prodloužit bez předchozího
písemného Souhlasu spotecˇnostr' Microsoft.

Odeslání tohoto dodatku prodejcem registrované afilace Se považuje za předložení výše uvedené
objednavky registrovanou afilací.

Uznání prodejce nebo distributora
Název prodejce/distributora T-Mobile Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení (tiskacim)
Funkce (tiskacím)
Datum 15.12.2019

AmendmentApp v4.0 Y81 R
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čisıø objednávky cuZAK_12_2019
Datum použítí 15.12.2019

Podpis prodejce nebo distributora

S výjimkou Zmën provedených v tomto dodatku Zůstává prováděcí smlouva nebo smlouva uvedenávýše nezmenëna, vplné platnosti aúčínností. Vpřípadê nesouladu mezi kterýmkoli ustanovenímtohoto dodatku a kterýmkoli ustanovením prováděcí smlouvy nebo smlouvy uvedene výše platí tentododatek.

Tento dodatek je platný jen tehdy, je-li připojen
k podpísovému formuláři.

Microsoft Internal Use Only:

(Y81)SelectP|usARFAmend(0neTimeSpecia| Y81
Order)(WW)(CZE)(AuQZO1 7)(lU).doo×

**ROC - Secondary Review Deskılnır

AmendmentApp v4.0 Y81 R

Page 3 of 3



Ě." Microsoft Volume Licensing

Dodatek pro Oprávněný Státní Subjekt
Tento dodatek pro oprávněný Státní Subjekt upravuje ustanovení Smlouvy Select nebo Select Plus
(„sm|ouva“) nebo Smlouvy Enterprise nebo Enterprise Subscription („.Sm|ouva“) takto:

1. Přidává se následující definice:
„Oprávněný subjekt“ Znamená subjekt Z veřejného sektoru, který Splňuje kritéria stanovená na adresengpç//wwwmícrosoftcom/Iicensino/'contracts v dokumentu S názvem „Definice oprávnění Státní
Správy“.

2. Definice pojmů „zákazník“ a „afilace“ se pozměňuji takto:
Při použití v těto smlouvě nebo prováděcí smlouvě pojem „zákazník“ označuje oprávněný Subjekt,
který podepisuje tuto Smlouvu/prováděcí Smlouvu se Společnosti Microsoft, a definice pojmu „afilace“,
jak je uvedena v hlavní Smlouvě, se mění tak, že Zahrnuje pouze oprávněně subjekty Se sídlem vestejně Zemi jako oprávněný Subjekt podepisující tuto Smlouvu/prováděcí smlouvu se společností
Microsoft.

3. Část této smlouvy Obsahujíci požadavky na minimální objednávku
je upravena následujícím Způsobem:

Bez ohledu na jakákoli ustanovení této smlouvy s opačným významem musí mít podnik oprávněného
subjektu minimálně 250 oprávněných uživatelů nebo kvalifikovaných zařízení ajeho úvodní
objednávka musí zahrnovat alespoň 250 licencí vjedně skupině produktů pro produkty Enterprisenebo služby online Enterprise. Pokud není objednán žádný produkt Enterprise, oprávněný subjekt
musí udržovat alespoň 250 licencí na odběr pro služby online Enterprise.

4. Přidává se následující ustanovení o cenách:
Zákazník prohlašuje, že zákazník a jeho afilace jsou oprávněnými subjekty. Jako oprávněněmu
Subjektu může být Zákazníkovi přidělen cenový stupeň D pro všechny produkty a skupiny Spadajicí
pod tuto smlouvu / prováděcí smlouvu.

5. Tam, kde je pro Opravňujíci služby online k dispozici „prodloužená
doba účinnosti “, připojuje Se následující ustanovení:

Registrovaná afilace nemá automatický nárok na prodlouženou dobu účinnosti. Má-li registrovaná
afilace o prodlouženou dobu účinnosti zájemı může společnosti Microsoft předložit příslušný
požadavek. Společnost Microsoft musí takový požadavek obdržet nejméně 30 dnů před datem
uplynutí doby účinnosti.

6. Přidává se následující ustanovení:
Přírodní katastrofy. V případě přírodní katastrofy může společnost Microsoft poskytovat další pomoc
nebo práva formou Zveřejnění na adrese mov/Www.microsoftcom v okamžiku, kdy by taková Situace
nastala.

7. Následující „ustanovení o překročení počtu přiřazených licencí“
bylo upraveno:

Ustanovení o překročení poětu přiřazených licencí se nevztahuje na zákazníky ze státní správy.
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