
Smlouva o zajištění obnovy podpory licencí 

Odběratel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
kvestorka: 
IČO: 
DIČ: 
Sídlo: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

xxxxx
60461373 
CZ60461373 
Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice                  
xxxxx                                                                    
xxxxx                                                                           
xxxxx
tel. č.: xxxxx, email: xxxxx@xxxxx 

na straně jedné (dále jen „odběratel'')

a 

Dodavatel: 
zastoupen: 
IČO: 
DIČ: 
Sídlo: 
Zapsána: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

STORAGE ONE, a. s. 

xxxxx, předseda představenstva 
023 01 245 
CZ023 01 245 
Pod Habrovou 338/7, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19458                 
xxxxx                                                                                      
xxxxx                                                                                    
xxxxx
tel. č.: xxxxx, email: xxxxx@xxxxx  

na straně druhé (dále jen „dodavatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto 
Smlouvu o zajištění obnovy podpory licencí (dále jen „smlouva"). 

Preambule 

Dodavatel je oficiálním partnerem společnosti Veeam (dále jen „autor"), jakožto držitele 
licence k softwaru Veeam Backup & Replication Enterprise Dodavatel je tak oprávněn 
smluvně zajistit poskytnutí obnovy podpory licenčního oprávnění autorem a zprostředkovat 
servisní a technickou podporu autorem programu Veeam Backup & Replication v rozsahu, 
jak je tento definován v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajistit obnovu podpory licencí jak
jsou tyto definovány v příloze č. 1 na období kalendářního roku 2020.

2. Předmět této smlouvy definován v odst. 1 dále též jako „předmět.



3. Po celou dobu trvání této smlouvy dodavatel zajistí přístup vždy k nejnovější verzi
programových produktů ve formě aktualizací, oprav, vylepšení a dalších forem úprav,
které budou autorem v rozhodném období vydány.

li. 
Celková cena 

1. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn převzít od odběratele poplatek za obnovu
podpory licencí programových produktů podle této smlouvy a provést následné
vypořádání s autorem.

2. Poplatek za obnovu podpory licencí za období kalendářního roku 2020 je sjednán ve
výši: 287 078,- Kč bez DPH (slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícsedmdesátosm korun
českých bez DPH).

3. Poplatek za obnovu podpory licencí dále společně jen „poplatek".

4. V poplatku je již obsažena odměna dodavatele za poskytnutí jeho služeb
souvisejících se zajištěním celého předmětu dle této smlouvy.

5. Poplatek za příslušné období je splatný na základě daňového dokladu (faktury) řádně
vystaveného dodavatelem, obsahujícího všechny náležitosti, ve lhůtě splatnosti do
čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení odběrateli.
K částce bez DPH bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Dodavatel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace bude
stanovena v souladu s účinnými právními předpisy. Odběratel nebude poskytovat
žádnou zálohu na cenu dle této smlouvy.

6. Dodavatel bude oprávněn vystavit daňový doklad poté, co provede řádnou instalaci
a/nebo zpřístupní instalační klíče programového produktu dle čl. I, odst. 1 a provede
registraci obnovy licencí dle čl. I, odst. 2 daných produktů a provedení registrace
doloží, např. jako přílohu příslušného daňového dokladu.

7. Daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti
obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše
uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, včetně
chybného vyúčtování poplatku či příslušné sazby DPH, vrátí odběratel daňový doklad
do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti
se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode
dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu
odběratele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit poplatek je splněn dnem
odepsání příslušné částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného
v záhlaví této smlouvy. Veškeré platby dle této smlouvy budou probíhat v české
měně.

Ill. 

Zajištění poskytnutí obnovy podpory licencí 

1. Dodavatel prohlašuje, že je dodavatelem s oprávněním nabízet, propagovat a dále
šířit software (softwarové licence) autora a je schopen zajistit náležitou podporu



(zejména dostupné aktualizace dodaného programového vybavení) a související 
servisní služby. 

2. Odběratel je oprávněn užít programové produkty v souladu s jejich určením.

3. Nedohodne-li se odběratel s dodavatelem písemně jinak, nemůže odběratel
oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě
(sublicence) nebo postoupit licenci třetí osobě (přičemž s ohledem na předmět této
smlouvy, nejsou třetí osobou zaměstnanci a studenti odběratele) bez předchozího
písemného souhlasu dodavatele a autora. Tato smlouva výslovně vylučuje
pronajímání nebo půjčování programových produktů nebo jakýchkoliv jejich částí či
šíření nebo předávání programových produktů libovolné třetí osobě, ať již v
pozměněné, či nepozměněné podobě, nebo užití programových produktů jako část
služeb poskytnutých na jiná místa či zařízení, než na kterých mají být nainstalovány a
pro které je poskytnuta licence (nebo jejich užití jako součást služeb poskytnutých
třetí straně).

4. Odběratel není oprávněn programové produkty rozšiřovat a programové produkty
nemohou být exportovány.

5. Zdrojový kód, ze kterého je odvozen kód objektů programových produktů, je
obchodní tajemství autora. Odběratel nesmí zpětně sestavovat, zpětně konstruovat
ani dekompilovat programové produkty ani se jinak pokusit znovu vytvořit zdrojový
kód nebo jeho ekvivalent.

6. Odběratel licence a obnovy není oprávněn zhotovovat rozmnoženiny dokumentace k
programovým produktům (včetně elektronických rozmnoženin této dokumentace).
Odběratel obnovy bere na vědomí, že není oprávněn ani k jinému způsobu užití
dokumentace k programovým produktům, např. půjčováním či sdělováním veřejnosti.

7. Na předmět smlouvy je poskytována záruka dle licenčních podmínek autora.

8. Dodavatel zajistí poskytnutí služby technické podpory (včetně dostupnosti
nejnovějších verzí software) na předmět smlouvy po celou dobu platnosti této
smlouvy.

9. Dodavatel je povinen informovat odběratele o nových verzích, updatech, vylepšeních,
modifikacích a/nebo opravách chyb zavedených do programových produktů a jeho
dalších softwarových systémů.

IV. 
Doba plnění 

1. Smluvní strany ujednávají dobu plnění dle této smlouvy na celý kalendářní rok 2020,
tj. na období od 1.1.2020 do 31.12.2020 (dále také jako „doba plnění")

v. 

Místo plnění 

1. Místem plnění všech závazků dodavatele stanovených touto smlouvou je: Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze, Výpočetní centrum, Technická 1905/5, 166 28
Praha 6 - Dejvice, česká republika.

VI.



Úrok z prodlení, smluvní pokuty 

1. V případě prodlení odběratele se zaplacením ceny je odběratel povinen zaplatit
dodavateli úrok z prodlení ve výši upravené platnými právními předpisy.

2. V případě prodlení dodavatele se zajištěním poskytnutí softwarových licencí
v souladu s touto smlouvou je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu
ve výši 1 % z celkového poplatku (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení dodavatele se zajištěním obnovy podpory licencí v souladu s touto
smlouvou je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1 %
z celkového poplatku (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení dodavatele se zajištěním technické podpory v souladu s touto
smlouvou je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,5%
z celkového poplatku za obnovu (bez DPH) za každý započatý den prodlení.

5. Pro případ porušení závazku mlčenlivosti dle ujednání této smlouvy se sjednává
smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.

6. Platba smluvní pokuty a/nebo úroku z prodlení bude povinnou stranou provedena na
základě penalizační faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou. Splatnost se
stanovuje na třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury povinné smluvní
straně.

7. Úhradou smluvní pokuty není nikterak dotčen nárok smluvní strany na náhradu
škody, čili použití ustanovení §2050 občanského zákoníku se vylučuje.

VII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, poruší-li druhá
smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti dle této smlouvy,
přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
2.1 prodlení dodavatele se zajištěním obnovy podpory licencí v souladu s touto

smlouvou po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů, 

2.2 zjištění, že parametry funkcionalit neodpovídají požadavkům a účelu 
stanovenému touto smlouvou, 

2.3 prodlení odběratele se zaplacením ceny po dobu delší třicet (30) kalendářních 
dnů, 

2.4 poskytnutí nezpůsobilé aktualizace softwaru, jeho opravy a/nebo vylepšení, popř. 
jiných součástí, která nebude způsobilá k instalaci, tj. např. neautorizovaný 
instalační klíč. 

3. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní
straně. Smluvní strany v takovém případě provedou vypořádání vzájemných
poskytnutých plnění.

VIII. 
Závěrečná ustanovení 



1. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle
této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se
zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání,
jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní
strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do smlouvy doplněno.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými osobami smluvních stran.

3. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu odběratele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

4. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se
dozví od odběratele v souvislosti s plněním smlouvy, a tento závazek přetrvá i po
ukončení této smlouvy.

5. Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném
znění.

6. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním účastníkem této
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy odběratelem v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s povahou originálu
podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž odběratel obdrží
tři a dodavatel jedno vyhotovení.

Přílohy: Příloha č. 1 - podrobná specifikace 

V Praze, dne 23.12.2019               

Za odběratele: 

.............................................
xxxxx, kvestorka 

V Praze, dne 17.12.2019 

Za dodavatele: 

.............................................
xxxxx, předseda představenstva

CH 



Příloha č. 1 - podrobná specifikace 

Kód výrobce Popis Počet 

V-VBRENT-VS-POlAR-00
Annual Basic Maintenance Renewal Veeam Backup & Replication 

Enterprise 
38 


