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Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle 

Číslo dohody Objednatele: MV-131629-37/OSM-2019 

Číslo dohody Dodavatele 1:  2020/1_MVČR_Oracle_RD 

Číslo dohody Dodavatele 2: Neit 2019-448 
 
Číslo dohody Dodavatele 3: 20190367-MVCR-001 

Číslo dohody Dodavatele 4: 2020/10001/000 

Číslo dohody Dodavatele 5: 2020/S/1 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČO:   00007064 
DIČ:   CZ00007064 
za něhož jedná: Ing. Miroslav Tůma, Ph.D., ředitel odboru kybernetické bezpečnosti 

a koordinace informačních a komunikačních technologií 
bankovní spojení: 
e-mail:   miroslav.tuma@mvcr.cz 
 
(dále jen jako „Centrální zadavatel“) 
na straně jedné 
 
a 
 
název:   Com-Sys TRADE spol. s r.o.  
se sídlem:  Jagellonská 2427/19, Vinohrady, 130 00 Praha 3 
IČO:   16188781 
DIČ:   CZ16188781 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1683 
za něhož jedná: Kateřina Gřešková, jednatelka  
bankovní spojení: 
e-mail:   obchod@comsys.cz 
 
(dále jen jako „Dodavatel 1“) 

*MVCRX04T8DNS* 
MVCRX04T8DNS 
prvotní identifikátor 
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název:   Neit Consulting s.r.o.  
se sídlem:  Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1 
IČO:   27369871 
DIČ:   CZ27369871  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 108964 
za něhož jedná: Ing. Radek Vojta, jednatel 
bankovní spojení:  
e-mail:   radek.vojta@neit.cz 
 
(dále jen jako „Dodavatel 2“) 
 
 
název:   TECHNISERV IT, spol. s r.o. 
se sídlem:  Traťová 574/1, 619 00 Brno 
IČO:   26298953 
DIČ:   CZ26298953 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42557 
za něhož jedná: Ing. Luděk Telecký, jednatel 
bankovní spojení:¨ 
e-mail:   info@techniserv-it.cz 
 
(dále jen jako „Dodavatel 3“) 
 
 
název:   Asseco Central Europe, a.s.   
se sídlem:  Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 
IČO:   27074358 
DIČ:   CZ27074358 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525 
za něhož jedná: Ing. David Šindelář, prokurista 
bankovní spojení:¨   
e-mail:   david.sindelar@asseco-ce.com 
 
(dále jen jako „Dodavatel 4“) 
 
 
název:   TESCO SW a.s.   
se sídlem:  tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc 
IČO:   25892533 
DIČ:   CZ699000785 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2530 
za něhož jedná: RNDr. Josef Tesařík, předseda představenstva 
bankovní spojení:¨ 
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e-mail:   tescosw@tescosw.cz 
 
(dále jen jako „Dodavatel 5“) 
 
(Dodavatel 1, Dodavatel 2, Dodavatel 3, Dodavatel 4 a Dodavatel 5 dále společně jen 
„Dodavatelé“) 
 
na straně druhé 
 
(Centrální zadavatel a Dodavatelé jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako 
„Smluvní strany“) 

 
 

uzavřely, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto Rámcovou dohodu na pořizování produktů Oracle (dále jen 

„Rámcová dohoda“). 
 
 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a v úmyslu být 
touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody: 
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Preambule 

A. Centrální zadavatel je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci dle § 12 odst. 1 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační úlohu pro 
informační a komunikační technologie. 
 

B. V souladu se smlouvami o centralizovaném zadávání uzavřenými s jednotlivými 
zadavateli, uvedenými v příloze č. 3 této Rámcové dohody (dále jen „Pověřující 
zadavatelé“), provedl Centrální zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení k veřejné 
zakázce vedené pod názvem „Rámcová dohoda na pořizování produktů Oracle“ (dále 
jen „Zadávací řízení“). Oznámení veřejné zakázky bylo uveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakázek pod evid. č. formuláře F2019-034628 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

 
C. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení s pěti 

dodavateli, kdy konkrétní dílčí veřejné zakázky budou zadávány konkrétnímu 
Dodavateli postupem dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. a) a § 135 ZZVZ a této 
Rámcové dohody. 
 

D. Centrální zadavatel uzavírá tuto Rámcovou dohodu jménem svým a na svůj účet a dále 
na účet jednotlivých Pověřujících zadavatelů uvedených v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. Centrální zadavatel a jednotliví Pověřující zadavatelé uvedení v příloze č. 3 
této Rámcové dohody se pro účely této Rámcové dohody považují za objednatele (dále 
jen „Objednatelé“ a samostatně dále jen „Objednatel“). 
 

E. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení s vybranými 
dodavateli, kdy konkrétní dílčí veřejné zakázky budou zadávány Dodavatelům 
postupem dle této Rámcové dohody, kdy plnění každé dílčí veřejné zakázky zadávané 
na základě této Rámcové dohody bude realizováno zásadně na základě prováděcích 
smluv. 
 

F. Prováděcí smlouvou se rozumí dohoda uzavřená na základě zadávacího řízení veřejné 
zakázky zadávané na základě této Rámcové dohody dle ustanovení § 135 ZZVZ a této 
Rámcové dohody mezi konkrétním Dodavatelem a Objednatelem, na jejímž základě 
konkrétní Dodavatel poskytne plnění Objednateli (dále jen „Prováděcí smlouva“). 
Vzor Prováděcí smlouvy je obsažen v příloze č. 1 této Rámcové dohody. 
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G. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že Prováděcí smlouva 

může být uzavřena mezi Dodavatelem určeným dle této Rámcové dohody a kterýmkoli 
Objednatelem dle této Rámcové dohody, kdy zadávací řízení směřující k uzavření 
konkrétní Prováděcí smlouvy může být vedeno: 
 

a) Centrálním zadavatelem, a to jeho jménem a na účet Centrálního zadavatele; 
nebo 

b) Centrálním zadavatelem, a to jménem a na účet Pověřujícího zadavatele nebo 
více Pověřujících zadavatelů; nebo  

c) kterýmkoli Pověřujícím zadavatelem jeho jménem a na účet takového 
Pověřujícího zadavatele.  

 
V návaznosti na výše uvedené Dodavatelé prohlašují, že jsou srozuměni s tím, že 
jednotlivé Prováděcí smlouvy mohou a budou uzavírat na základě této Rámcové 
dohody také Pověřující zadavatelé. 
 

H. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Rámcovou dohodu jsou k tomuto 
úkonu oprávněny. 
 

I. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou oprávněny tuto Rámcovou dohodu uzavřít 
a vykonávat práva a plnit povinnosti z ní vyplývající. 
 

J. Prováděcí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Rámcovou 
dohodou. Nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak, platí ustanovení Rámcové dohody.  
 

K. Tato Rámcová dohoda vymezuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na 
pořízení opakujících se plnění a postup při uzavírání následných Prováděcích smluv. 
Tato Rámcová dohoda dále vymezuje základní smluvní podmínky Prováděcích smluv. 

I. 

Předmět Rámcové dohody 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran 
při poskytování licencí k vybraným produktům společnosti Oracle a souvisejících služeb, a 
to na základě dílčích prováděcích smluv uzavřených mezi konkrétním Dodavatelem a 
Objednatelem postupem vymezeným v ZZVZ a této Rámcové dohodě.  

2. Dodavatelé jsou na základě této Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv 
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uzavřených v souladu s touto Rámcovou dohodou povinni poskytovat jednotlivým 
Objednatelům plnění podrobně vymezené v jednotlivých Prováděcích smlouvách 
zahrnující: 

a) poskytování nových licencí k programovým prostředkům společnosti Oracle 
označovaných jako „Oracle Technology Software“, a to jako licencí v podobě „Full 
Use licence“, tedy licence platné pro plné použití bez aplikačního omezení; 

b) poskytování služeb technické podpory k výše zmíněným licencím v rámci programu 
„Oracle Software Technical Support“; 

c) poskytování bezplatného předprodejního poradenství pro všechny Objednatele, 
zahrnující následující činnosti: 

• poskytování informací o programových změnách a novinkách; 

• poskytování poradenství k nákupu licencí, a to jak z pohledu způsobu 
nákupu, tak potřebného množství licencí a metrik; 

• poskytování informací o životním cyklu produktů, verzí, patchu a možných 
dopadů na Objednatele; 

• posouzení technických parametrů programů pro účely splnění požadavků 

definované Objednatelem, a to jak pro funkční tak výkonové stránce; 

• doporučení optimálního způsobu integrace a vhodnosti použití do 
konkrétního prostředí a architektury Objednatele; 

a to dle požadavků Centrálního zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů výhradně 
v souvislosti s pořizováním plnění na základě této Rámcové dohody. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré licence k produktům společnosti Oracle pořizované 
na základě této Rámcové dohody budou ze strany dodavatelů poskytovány a ze strany 
Objednatelů pořizovány výhradně jako nový majetek Pověřujících zadavatelů a/nebo 
Centrálního zadavatele, tedy nikoliv jako služba (SaaS). 

4. Dodavatelé jsou povinni poskytovat plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v této 
Rámcové dohodě, resp. v jednotlivých Prováděcích smlouvách uzavřených na základě této 
Rámcové dohody mezi konkrétním Dodavatelem určeným na základě realizovaného 
minitendru (viz čl. II.5  této Rámcové dohody) a konkrétním Objednatelem ve smyslu této 
Rámcové dohody. 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá plnění realizovaná na základě této Rámcové dohody 
budou poskytována v souladu s  podmínkami stanovenými v příslušných licenčních 
podmínkách, jakož i podmínkách pro poskytování podpory společnosti Oracle, které budou 
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předkládány ze strany Dodavatelů v rámci jednotlivých dílčích veřejných zakázek na 
základě této Rámcové dohody a to konkrétně: 

a) pro předmět plnění této Rámcové dohody uvedený v ustanovení článku I.2 písm.  
a) – b) této Rámcové dohody v: 

(i) Oracle Master Agreement (dále jen „OMA“), a to ve znění uvedeném v příloze 
č. 6 této Rámcové dohody, případně ve znění účinném později v návaznosti na 
povolené změny výše uvedených podmínek stanovených v těchto podmínkách; 
nebo 

(ii) Transactional Oracle Master Agreement (dále jen „TOMA“), a to ve znění 
účinném ke dni zahájení zadávání dílčí veřejné zakázky na základě této 
Rámcové dohody, které budou předloženy ze strany Dodavatelů v rámci 
jednotlivých dílčích veřejných zakázek na základě této Rámcové dohody, 
případně ve znění účinném později v návaznosti na povolené změny výše 
uvedených  podmínek stanovených v těchto podmínkách; 

Centrální zadavatel prohlašuje, že jak Centrální zadavatel, tak i jednotliví Pověřující 
zadavatelé jsou si vědomi skutečnosti, že přistoupení k jednotlivým licenčním podmínkám 
společnosti Oracle, určeným dle konkrétního požadovaného plnění, je podmínkou pro 
možnost poskytnutí konkrétního plnění na příslušné Prováděcí smlouvy uzavřené v souladu 
s touto Rámcovou dohodou. 

6. Předmětem této Rámcové dohody je dále stanovení podmínek při uzavírání Prováděcích 
smluv k této Rámcové dohodě, stanovení cen a platebních podmínek za poskytování plnění 
dle této Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv, jakož i stanovení dalších 
práv a povinností Smluvních stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zadávací řízení veřejné zakázky zadávané na základě této 
Rámcové dohody směřující k uzavření Prováděcí smlouvy je oprávněn zahájit kterýkoliv 
Objednatel, a to v souladu s pravidly stanovenými v této Rámcové dohodě. Smluvní strany 
činí nesporným, že žádný z Objednatelů není povinen takové zadávací řízení realizovat, 
tedy odebrat od Dodavatelů plnění na základě této Rámcové dohody.  

8. Dodavatelé se zavazují poskytovat Objednatelům plnění dle této Rámcové dohody za 
podmínek uvedených v této Rámcové dohodě a následně uzavřené konkrétní Prováděcí 
smlouvě.  

9. Konkrétní Objednatelé se zavazují zaplatit konkrétnímu Dodavateli za plnění dodané v 
souladu s touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou cenu sjednanou v příslušné 
Prováděcí smlouvě, přičemž cena konkrétního plnění bude stanovena v souladu s pravidly 
uvedenými v této Rámcové dohodě.  
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II. 

Prováděcí smlouvy a postup jejich uzavření   

1. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že konkrétní plnění vymezené v této Rámcové 
dohodě budou poskytována jednotlivým Objednatelům na základě samostatných 
Prováděcích smluv k této Rámcové dohodě, uzavřených v souladu s touto Rámcovou 
dohodou vždy s jedním konkrétním Dodavatelem. 

2. Objednatel, realizující dílčí veřejnou zakázku na základě této Rámcové dohody vyzve vždy 
všechny Dodavatele k předložení nabídky na poskytnutí konkrétního plnění. 

3. Počet Prováděcích smluv, které budou uzavřené na základě této Rámcové dohody (tj. počet 
veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody) je neomezený. Celková 
cena plnění dle všech Prováděcích smluv však nesmí přesáhnout částku 900.000.000,- Kč 
bez DPH. 

4. Konkrétní plnění, která budou Dodavatelé v souladu s touto Rámcovou smlouvou povinni 
poskytnout jednotlivým Objednatelům, jsou samostatnými veřejnými zakázkami ve smyslu 
ZZVZ. 

5. Prováděcí smlouvy budou po dobu trvání této Rámcové dohody uzavírány v souladu 
s postupem upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě 
písemné výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné 
prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) 
dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

6. Písemná výzva pro podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody bude 
obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje Objednatele ve smyslu této Rámcové dohody; 

b) odkaz na tuto Rámcovou dohodu; 

c) vymezení předmětu dílčí veřejné zakázky (Prováděcí smlouvy), tedy přesnou 
specifikaci požadovaného plnění, které bude vybraný Dodavatel povinen poskytnout; 

d) údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení; 

e) lhůtu, místo a způsob podání nabídky; 

f) datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem Objednatele. 

7. Výzva k podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody bude 
Dodavatelům doručována prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Nebude-li 
uvedený způsob doručení prostřednictvím elektronického nástroje NEN možný, může být 
výzva k podání nabídek na poskytnutí dílčích plnění na základě této Rámcové dohody 
doručována Dodavatelům prostřednictvím datové zprávy, a to do datových schránek 
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Dodavatelů nebo prostřednictvím elektronické pošty (emailu) opatřeného zaručeným 
elektronickým podpisem na elektronickou adresu uvedenou Dodavateli. Objednatel je 
oprávněn změnit v průběhu trvání této Rámcové dohody způsob komunikace s Dodavateli, 
resp. způsob zasílání výzev Dodavatelům. Pro vyloučení všech pochybností činí smluvní 
strany nesporným, že výzvy k podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové 
dohody mohou být realizovány rovněž prostřednictvím elektronického tržiště a/nebo 
prostřednictvím jiného elektronického nástroje, než NEN určeného Objednatelem, a to při 
zachování pravidel stanovených ZZVZ. O takové změně je Objednatel povinen předem 
písemně informovat všechny Dodavatele. 

8. Lhůta pro podání nabídek v rámci minitendrů stanovená Objednatelem ve výzvě pro podání 
nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody nebude kratší než pět (5) 
pracovních dnů ode dne odeslání této písemné výzvy Dodavatelům. Objednatel je oprávněn 
tuto lhůtu pro podání nabídek v rámci jednotlivých minitendrů ve významných případech 
zkrátit, a to zejména v krajně naléhavých případech, kdy bude z objektivních důvodů nutno 
poskytnout poptávané plnění bezodkladně. 

9. Hodnocení nabídek předložených Dodavateli v rámci minitendrů bude ze strany 
Objednatele realizováno postupem vymezeným v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, 
nabídky Dodavatelů předložené v rámci zadávacích řízení veřejných zakázek uzavíraných 
na základě této Rámcové dohody budou v rámci příslušných dílčích zadávacích řízeních 
hodnoceny, v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 114 
ZZVZ, podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny, kdy jako 
ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu 
v amerických dolarech (dále jen „USD“) bez DPH. 

10. Dodavatelé jsou povinni nabídnout pro plnění dílčí veřejné zakázky alespoň takové 
podmínky, jaké nabídli při uzavírání této Rámcové dohody. 

11. Pro Dodavatele, jsou závazné podmínky, které nabídli v rámci svých nabídek na plnění 
Veřejné zakázky a které jsou současně uvedeny v této Rámcové dohodě, tedy zejména výše 
slevy, kterou Dodavatelé nabídli v rámci své nabídky podávané v zadávacím řízení Veřejné 
zakázky, a která je tak minimální slevou, kterou jsou Dodavatelé oprávněni v rámci 
minitendrů nabídnout. 

12. Objednatel rozhodne o přidělení veřejné zakázky a uzavření Prováděcí smlouvy 
s Dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější. 

13. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že nejsou oprávněny při uzavírání Prováděcích 
smluv sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou. 

14. Konkrétní Prováděcí smlouva bude uzavřena s tím Dodavatelem, jehož nabídka bude 
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v rámci minitendru dle této Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

15. Smluvní strany se dohodly, že tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem 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. 

III. 

Cena za plnění dle Prováděcích smluv 

1. Cena za plnění dle ustanovení článku I.2 písm. a) – b) této Rámcové dohody poskytované 
Dodavateli dle této Rámcové dohody, resp. konkrétním Dodavatelem vybraným v souladu 
s touto Rámcovou dohodou dle konkrétních Prováděcích smluv (dále jen „Cena“), bude 
stanovena v souladu s koncovou ceníkovou cenou příslušných plnění uvedenou ve 
standardních cenících společnosti Oracle Corporation: 
https://www.oracle.com/assets/technology-price-list-070617.pdf (dále jen „Ceník“), 
platnou ke dni zahájení dílčí veřejné zakázky směřující k uzavření konkrétní prováděcí 
smlouvy dle této Rámcové dohody a to po zohlednění slevy nabídnuté Dodavatelem.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatelé jsou povinni předkládat Centrálnímu zadavateli 
na základě jeho žádosti Ceník platný ke dni stanovenému Centrálním zadavatelem, ze 
kterého budou zřejmé konečné ceníkové ceny stanovené společností Oracle, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů  ode dne následujícího po 
dni  přijetí žádosti Centrálního zadavatele. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že 
Centrální zadavatel je oprávněn kdykoliv dle svého uvážení požádat společnost Oracle o 
potvrzení, zda uvedený Ceník odpovídá příslušnému Ceníku, zejména, zda nedošlo ke 
změně koncových ceníkových cen. 

3. Z ceny uvedené v ustanovení čl. III. odst. 1 této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazují 
poskytnout každému Objednateli slevu ve výši uvedené Dodavateli v jejich nabídce 
předložené v rámci minitendru dle ustanovení článku II této Rámcové dohody. Dodavatelé 
nejsou oprávněni nabídnout v rámci minitendru Objednateli slevu nižší, než jakou nabídli 
v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. Výše slev nabídnutých Dodavateli v rámci 
jejich nabídek na plnění Veřejné zakázky, tj. minimální možná sleva pro minitendry je 
uvedena v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

4. Dodavatelé výslovně prohlašují a ujišťují Objednatele, že cena za dodávku plnění dle této 
Rámcové dohody v sobě bude zahrnovat veškeré režijní náklady Dodavatelů spojené s 
plněním dle této Rámcové dohody a Prováděcích smluv.  

5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že ceny uvedené v Ceníku jsou ze strany 
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společnosti Oracle pravidelně aktualizovány, a to nezávisle na vůli Smluvních stran a jsou 
stanoveny v USD. 

6. S ohledem na skutečnost, že Objednatel požaduje, aby plnění poskytované Dodavateli dle 
této Rámcové dohody bylo účtováno (fakturováno) v korunách českých, dohodly se 
Smluvní strany, že pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavateli z USD na Kč, bude 
použit kurz vyhlášený Českou národní bankou k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
dílčího plnění příslušné Dílčí VZ, nedohodne-li se konkrétní Dodavatel s Objednatelem 
jinak. 

7. Není-li v této Rámcové dohodě stanoveno jinak, je cena za poskytnutí plnění dle této 
Rámcové dohody Dodavateli cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.  

8. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že cena za poskytnutí plnění 
dle této Rámcové dohody Dodavateli bude upravena o případnou zákonnou procentní 
změnu DPH, a to ode dne účinnosti změny. 

IV. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě uzavřené na 
základě této Rámcové dohody stanoveno výslovně jinak, budou daňové doklady (faktury) 
vystavovány konkrétním Dodavatelem konkrétnímu Objednateli: 

i) v případě, kdy ze strany konkrétního Dodavatele bude na základě příslušné Prováděcí 
smlouvy poskytnuto plnění, které nemá charakter opakujícího se plnění, vždy 
nejpozději do patnácti (15) dnů od předání a převzetí plnění poskytnutého konkrétním 
Dodavatelem; 

ii) v ostatních případech vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, 
čtvrtletí nebo roku, ve kterém bylo opakující se plnění  konkrétním Dodavatelem řádně 
poskytnuto a převzato příslušným Objednatelem. 

2. Nedílnou součástí každého daňového dokladu budou protokoly o předání a převzetí 
poskytnutého plnění podepsané konkrétním Dodavatelem a konkrétním Objednatelem. 

3. Daňový doklad (faktura) vystavený konkrétním Dodavatelem musí obsahovat číslo této 
Rámcové dohody, číslo konkrétní Prováděcí smlouvy a náležitosti řádného daňového 
dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty 
a zákona o účetnictví v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti nebo nebude vystaven v souladu s touto Rámcovou dohodou, je příslušný 
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění konkrétnímu Dodavateli, 
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aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu příslušnému Objednateli. 

4. Splatnost ceny plnění poskytnutého konkrétním Dodavatelem činí třicet (30) dnů ode dne 
jeho doručení na adresu příslušného Objednatele uvedenou v Prováděcí smlouvě. 

5. Dodavatelé se zavazují, že veškeré jimi vystavené daňové doklady (faktury) budou zasílány 
na příslušná kontaktní místa příslušného Objednatele spolu s veškerými požadovanými 
dokumenty, a to doporučeným dopisem, případně prostřednictvím datové schránky.  

6. Plnění poskytnuté Dodavateli dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, 
se považuje za řádně uhrazené okamžikem poukázání finanční částky odpovídající hodnotě 
poskytnutého plnění z účtu příslušného Objednatele ve prospěch účtu konkrétního 
Dodavatele uvedeného v Prováděcí smlouvě. Změní-li Dodavatel účet, je povinen oznámit 
všem Objednatelům změnu účtu s dostatečným časovým předstihem, a to minimálně deset 
(10) pracovních dní před provedením změny. 

7. Žádný Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na cenu. 

V. 

Doba, místo a podmínky plnění dodávek dle Prováděcích smluv 

1. Dodavatelé jsou povinni poskytnout příslušnému Objednateli plnění ve lhůtě stanovené 
v příslušné Prováděcí smlouvě. Nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, 
začíná lhůta pro poskytnutí plnění běžet dnem nabytí účinnosti konkrétní Prováděcí 
smlouvy a končí dnem řádného dodání plnění specifikovaného v příslušné Prováděcí 
smlouvě.  

2. Nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě uzavřené na základě této Rámcové dohody 
stanoveno výslovně jinak, je Dodavatel povinen poskytnout plnění (zahájit poskytování 
plnění v případě poskytování podpory k produktům společnosti Oracle) specifikované 
v příslušné Prováděcí smlouvě nejpozději do deseti (10) pracovních dnů.  

3. Termín, způsob a místo plnění dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí 
smlouvy, lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.  

4. Dodavatelé se zavazují poskytnout příslušnému Objednateli veškeré návody (manuály) 
k použití, doklady a dokumenty, které se k poskytovanému plnění vztahují a jež jsou 
obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k užívání dodaného plnění. Tyto dokumenty budou 
v českém jazyce, existují-li. Pokud neexistuje česká mutace těchto dokumentů, tedy není 
česká mutace uvedených dokumentů zvěřejněna na příslušné internetové adrese společnosti 
Oracle, budou poskytnuty v jazyce anglickém.  
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VI. 

Prohlášení Dodavatelů 

1. Každý Dodavatel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Rámcové dohody: 

a. má plnou způsobilost, stejně jako pověření a schválení všech orgánů Dodavatele, 
popřípadě jiných subjektů a je právně způsobilý k uzavření této Rámcové dohody 
a k realizaci předmětu této Rámcové dohody; 

b. není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Dodavatele neprobíhají žádná 
řízení týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku Dodavatele nebo jeho 
části, nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení; 

c. je držitelem statusu autorizovaného partnera společnosti Oracle, a to v rozsahu Oracle 
Gold Partner nebo vyšším, platným pro území České republiky, kdy kopie příslušných 
certifikátů nebo potvrzení společnosti Oracle o existenci uvedeného certifikátu tvoří 
přílohu č. 4 této Rámcové dohody); 

d. tato Rámcová dohoda představuje platný a právně závazný závazek Dodavatele, který 
je vůči Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové dohody. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Dodavatelé prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že 
vystupuje-li na straně jednoho Dodavatele více subjektů, kteří podali společnou nabídku na 
plnění Veřejné zakázky, je nezbytné, aby příslušným oprávněním vymezeným v ustanovení 
článku VI odst. 1 písm. c) této Rámcové dohody disponoval v plném rozsahu, alespoň jeden 
z dodavatelů podávajících společnou nabídku, vystupujících v pozici Dodavatel dle této 
Rámcové dohody. 

3. Každý Dodavatel se podpisem této Rámcové dohody zavazuje, že bude po celou dobu 
účinnosti Rámcové dohody, resp. do ukončení účinnosti poslední Prováděcí smlouvy 
uzavřené na základě této Rámcové dohody, stále držitelem certifikace společnosti Oracle 
uvedené v bodě 1 písm c) tohoto článku Rámcové dohody platných pro území České 
republiky. 

VII. 

Sankce 

1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Rámcové dohody a Prováděcí 
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smlouvy je příslušný Dodavatel povinen uhradit příslušnému Objednateli, se kterým je 
uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny 
plnění bez DPH sjednané v příslušné Prováděcí smlouvě, s jejímž plněním je Dodavatel 
v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že dojde k porušení povinnosti konkrétním Dodavatelem, která založila nárok 
kteréhokoli Objednatele k okamžitému ukončení příslušné Prováděcí smlouvy, je příslušný 
Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na okamžité ukončení 
příslušné Prováděcí smlouvy, oprávněn účtovat příslušnému Dodavateli smluvní pokutu ve 
výši 0,01% z celkové ceny bez DPH plnění sjednané v příslušné Prováděcí smlouvě za 
každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

3. V případě, že dojde k porušení povinnosti ze strany kteréhokoliv Dodavatele, která založila 
nárok kteréhokoliv Objednatele k okamžitému ukončení této Rámcové dohody, je takový 
Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na okamžité ukončení této 
Rámcové dohody, oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové 
ceny bez DPH plnění dle této Rámcové dohody, a to za každý jednotlivý případ porušení 
takové povinnosti. 

4. V případě, že se ukáže některé z prohlášení kteréhokoli Dodavatele uvedených v ustanovení 
čl. VI odst. 1 jako nepravdivé nebo v případě porušení povinnosti dle ustanovení článku VI. 
odst. 3 této Rámcové dohody, je příslušný Dodavatel povinen uhradit Centrálnímu 
zadavateli smluvní pokutu 10.000.000,- Kč za takovéto nepravdivé prohlášení Dodavatele. 

5. V případě porušení povinnosti Dodavatele stanovené v ustanovení čl. III odst. 2, nebo 
v případě, kdy Objednatel zjistí, že Dodavatel změnil celkové koncové ceníkové ceny 
stanovené společností Oracle ve smyslu čl. III odst. 2, je Centrální zadavatel oprávněn 
účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
uvedené povinnosti. 

6. V případě, kdy Dodavatel nepodá nabídku na plnění dílčí veřejné zakázky zadávané na 
základě této Rámcové dohody, je Objednatel realizující příslušnou dílčí veřejnou zakázku 
(minitendr) oprávněn účtovat Dodavateli, který nepodal nabídku, smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč. 

7. V případě prodlení konkrétního Objednatele s úhradou ceny plnění poskytnutého dle této 
Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy, je Objednatel, který je v prodlení, povinen 
uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody 
a ušlý zisk v celém rozsahu způsobené škody.  

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě. 
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VIII. 

Poddodavatelé Dodavatelů 

1. Dodavatelé jsou oprávněni pověřit plněním této Rámcové dohody jinou osobu, jestliže 
z povahy plnění, jakož ani z příslušných právních předpisů, zejména potom ZZVZ, 
nevyplývá nic jiného. Seznam poddodavatelů Dodavatelů platný ke dni uzavření této 
Rámcové dohody je uveden v příloze č. 5 této Rámcové dohody. 

2. Smluvní strany prohlašují, že poddodavatelé Dodavatelů uvedených v příloze č. 5 této 
Rámcové dohody ke dni jejího uzavření Smluvními stranami, se považují za poddodavatele 
schválené ze strany Centrálního zadavatele. 

3. Má-li kterýkoliv Dodavatel v úmyslu využít pro splnění některé ze svých povinností jiného, 
než Centrálním zadavatelem schváleného podddodavatele, je takový Dodavatel povinen 
písemně sdělit Centrálnímu zadavateli všechny případné části plnění, které mají dodávat 
takoví poddodavatelé a identifikační údaje těchto poddodavatelů, kdy platí, že nového 
poddodavatele je Dodavatel oprávněn využít až po jeho písemném schválení ze strany 
Centrálního zadavatele. 

4. Centrální zadavatel (Objednatel) jsou oprávněni písemně odsouhlasit či neodsouhlasit 
poddodavatele a poddodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít.  

a. Takovýto souhlas či nesouhlas je Centrální zadavatel (Objednatel) oprávněn učinit 
bez zbytečného prodlení, nejpozději do pěti (5) pracovních dní po tom, co mu budou 
ze strany příslušného Dodavatele sděleny údaje o jednotlivých poddodavatelích.  

b. V případě, že Centrální zadavatel (Objednatel) bez zbytečného prodlení nesdělí 
příslušnému Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s plněním prostřednictvím 
poddodavatelů, má se za to, že s plněním prostřednictvím sdělených poddodavatelů 
souhlasí.   

c. V případě jeho odepření, však není příslušný Dodavatel oprávněn pověřit plněním 
této Rámcové dohody jinou osobu.  

5. Za plnění poddodavatelů odpovídá příslušný Dodavatel jako za své plnění, včetně 
odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

IX. 

Závazky Smluvních stran při plnění dle Prováděcích smluv 

1. Dodavatelé jsou povinni pověřit plněním závazků z této Rámcové dohody pouze ty 
zaměstnance, kteří jsou odborně způsobilí k plnění předmětu této Rámcové dohody. 
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2. Jestliže vznikne na straně Dodavatele stav ovlivněný vyšší mocí, který způsobuje 
nemožnost dodání plnění dle této Rámcové smlovy, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy, 
Dodavatel bez zbytečného odkladu uvědomí Centrálního zadavatele a příslušné(ho) 
Objednatele písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno 
písemně příslušným Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků 
vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností 
a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde brání vyšší moc. 
Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je Objednatel oprávněn od Prováděcí 
smlouvy odstoupit. Pro účely této Rámcové dohody „vyšší moc“ znamená událost, která je 
mimo kontrolu Smluvní strany, nastalou po podpisu této Rámcové dohody, kterou nebylo 
možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou 
či nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména válka, revoluce, přírodní katastrofy, 
epidemie, karanténní omezení. Mezi takové události nelze zařadit protestní akce či stávky 
zaměstnanců. 

3. Každý z Objednatelů se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu 
této Rámcové dohody, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště příslušného 
Objednatele a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje 
dodržovat v objektech Objednatelů příslušné předpisy včetně bezpečnostních. 

4. Při plnění této Rámcové dohody jsou Dodavatelé vázáni touto Rámcovou dohodou, 
Prováděcími smlouvami, zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny 
příslušných Objednatelů ve vztahu k plněním jím poskytovaným, pokud tyto nejsou v 
rozporu s těmito normami. Dodavatelé jsou povinni včas písemně upozornit příslušného 
Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda 
nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel 
navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, neodpovídá příslušný Dodavatel za 
jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

5. Dodavatelé se zavazují: 

a) informovat neprodleně Centrálního zadavatele o všech skutečnostech majících vliv 
na plnění dle této Rámcové dohody; 

b) informovat neprodleně příslušného Objednatele a Centrálního zadavatele o všech 
skutečnostech majících vliv na plnění kterékoli Prováděcí smlouvy; 

c) plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Rámcové 
dohody a jednotlivých Prováděcích smluv; 

d) předkládat Centrálnímu zadavateli pravidelné čtvrtletní přehledy poskytnutých 
plnění, ze kterých bude vyplývat zejména finanční objem plnění poskytnutých 
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každým Dodavatelem dle této Rámcové dohody v předchozím kalendářním 
čtvrtletí, a to nejpozději do patnácti (15) dní od konce kalendářního čtvrtletí, za které 
je přehled předkládán; 

e) požádat včas Centrálního zadavatele a případně konkrétního Objednatele o 
potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Rámcové dohody a konkrétního 
Objednatele za účelem řádného plnění konkrétní Prováděcí smlouvy; 

f) na vyžádání kteréhokoli Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud takový 
Objednatel požádá o schůzku nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. 
V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou 
Smluvních stran zkrátit. 

X. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Dodavatelé se zavazují dodávat jednotlivým Objednatelům plnění dle této Rámcové dohody 
za podmínek v této Rámcové dohodě stanovených, jakož i za podmínek stanovených 
v příslušné Prováděcí smlouvě a v souladu s pravidly společnosti Oracle, a to vždy 
s vynaložením maximální profesionální péče.  

2. Dodavatelé jsou pro účely poskytování plnění dle Prováděcích smluv jednotlivým 
Objednatelům vázáni veškerými podmínkami stanovenými v této Rámcové dohodě, jakož 
i podmínkami uvedenými v příslušných Prováděcích smlouvách a jsou povinni poskytovat 
předmět plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi 
relevantními technickými normami, které budou interpretovat podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí a při vynaložení veškeré odborné péče. 

3. Dodavatelé jsou současně povinni rovněž poskytovat plnění dle této Rámcové dohody 
a příslušných Prováděcích smluv v souladu s veškerými požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky. 

4. Tato Rámcová dohoda nezakládá povinnost Centrálního zadavatele nebo jiného 
Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství plnění od Dodavatelů nebo realizovat 
zadávací řízení dílčích veřejných zakázek dle této Rámcové dohody. 

5. Objednatelé jsou povinni poskytnout Dodavatelům úplné, pravdivé a včasné informace 
potřebné k řádnému plnění závazků Dodavatelů. 

6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou součinnost, která se 
v průběhu plnění závazků dle této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv 
projeví jako potřebná pro toto plnění. 
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7. Vzájemný styk mezi Dodavateli a Objednateli bude na pracovní úrovni probíhat 
prostřednictvím kontaktních osob uvedených v příslušných Prováděcích smlouvách, které 
ve vztahu k jednotlivým kontaktním osobám budou obsahovat vždy minimálně jméno 
a příjmení konkrétní kontaktní osoby a kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou 
adresu a poštovní adresu) konkrétní kontaktní osoby. Jakékoli změny v údajích týkajících 
se kontaktních osob si Dodavatelé a Objednatelé vždy vzájemně bez zbytečného odkladu 
písemně oznámí. V tomto případě se dodatek k Rámcové dohodě neuzavírá. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Rámcovou 
smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě 
prostřednictvím doporučené pošty včetně zásilek uskutečněných prostřednictvím 
Informačního systému datových zpráv, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla Smluvních stran 
uvedených v záhlaví této Rámcové dohody. Písemná komunikace prostřednictvím 
doporučené pošty se bude považovat za řádně doručenou dnem, kdy je druhá Smluvní strana 
převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace 
dle této Rámcové dohody za doručenou desátého (10) dne od podání písemné zprávy či 
dokumentu Smluvní stranou k poštovní přepravě. 

9. Dodavatelé se zavazují na základě písemného požadavku informovat bez zbytečného 
odkladu Centrálního zadavatele a příslušného Objednatele o veškerých skutečnostech, které 
jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran, a zejména o skutečnostech, které 
mohou být významné pro rozhodování kteréhokoliv Objednatele ve věcech této Rámcové 
dohody a navazujících Prováděcích smluv. 

10. Dodavatelé se zavazují postupovat při plnění předmětu této Rámcové dohody a Prováděcích 
smluv s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností. 

11. Dodavatelé se zavazují při veškeré své činnosti dbát na dobré jméno Objednatelů a 
nedopustit se jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatelů jakkoliv ohrozit nebo 
poškodit. 

XI. 

Doba trvání této Rámcové dohody 

1. Tato Rámcová dohoda  je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Centrálním zadavatelem 
a všemi Dodavateli Rámcové dohody a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. 
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3. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, která činí čtyři (4) roky nebo do 
vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 900.000.000,- Kč bez DPH sjednané v čl. II. odst. 3 
této Rámcové dohody dle toho, která skutečnost nastane dříve.  

4. Zánik Rámcové dohody (včetně uplynutí její účinnosti) nemá žádný vliv na platnost 
a účinnost již uzavřených Prováděcích smluv. Práva a povinnosti upravené v Rámcové 
dohodě zůstávají v platnosti a účinnosti v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností 
dle příslušných Prováděcích smluv. Avšak nové Prováděcí smlouvy ani jejich dodatky po 
ukončení platnosti této Rámcové dohody již uzavřít nelze. 

5. V rozsahu a za podmínek stanovených dále v této Rámcové dohodě tato Rámcová dohoda 
zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání: 

a) v případech stanovených právními předpisy; 

b) výpovědí kteréhokoliv Objednatele bez uvedení důvodu vůči všem Dodavatelům, a to 
ve vztahu k tomu Objednateli, který učiní výpověď této Rámcové dohody; 

c) výpovědí Centrálního zadavatele vůči konkrétnímu Dodavateli, a to za podmínek 
stanovených v této Rámcové dohodě; a 

d) písemnou dohodou Smluvních stran. 

6. Kterýkoliv Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět vůči všem 
Dodavatelům bez uvedení důvodů dle ustanovení odst. 4 písm. b) tohoto článku této 
Rámcové dohody. Výpověď této Rámcové dohody musí být v takovém případě učiněna 
písemně a musí být doručena všem Dodavatelům. Výpovědní lhůta je šest (6) měsíců 
a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
Dodavatelům. 

7. Centrální zadavatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu písemně vypovědět dle ustanovení 
odst. 4 písm. c) tohoto článku Rámcové dohody vůči konkrétnímu Dodavateli, pokud: 

a) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s předáním plnění dle této 
Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy; 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 
Rámcové dohody nebo opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), je v prodlení 
s odstraněním vad plnění. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) 
softwarových produktů společnosti Oracle dodávaných na základě této Rámcové 
dohody, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy, budou odstraňovány v souladu s 
příslušnými podmínkami společnosti Oracle (v rámci Oracle mySupport) 
Dodavatelem a nepovažují se za vady plnění, pro které je Centrální zadavatel 
oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět dle tohoto článku XI.6 písm. b) této 
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Rámcové dohody; 

c) kvalita či jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), vykáže nižší 
než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), podstatně poruší svou povinnost dle 
této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs 
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem oprávnění v rozsahu uvedeném ustanovení článku 
VI odst. 1 písm. c) této Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Rámcové dohody, a to 
ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění 
poskytovat; 

h) vyjde najevo, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv 
hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka 
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění 
Rámcové dohody, nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího 
řízení nebo provádění Rámcové dohody ke škodě Objednatele, včetně užití 
podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

Výpověď této Rámcové dohody Centrálním zadavatelem dle tohoto odst. 6 Rámcové 
dohody se považuje rovněž za výpověď učiněnou všemi Pověřujícími zadavateli a musí 
být učiněna písemně a musí být doručena příslušnému Dodavateli. Výpověď této Rámcové 
dohody z důvodů uvedených v článku XI. odst. 6 této Rámcové dohody nabývá účinnosti 
dnem jejího doručení příslušnému Dodavateli.  

8. Výpověď této Rámcové dohody učiněná ze strany kteréhokoliv Objednatele dle ustanovení 
článku XI.4 písm. b) nebo c) této Rámcové dohody je účinná pouze ve vztahu k tomuto 
Objednateli. Dodavatel je povinen informovat Centrálního zadavatele o skutečosti, že mu 
byla doručena výpověď této Rámcové dohody kterýmkoliv Objednatelem, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne přijetí písemné výpovědi 
kteréhokoliv Objednatele. 

9. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k některému z Dodavatelů nejsou dotčena 
ustanovení této Rámcové dohody týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady 
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škody a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že 
trvají i po ukončení této Rámcové dohody.  

10. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k některému z Dodavatelů nemá vliv na trvání 
Rámcové dohody ve vztahu k ostatním Dodavatelům. Ukončení této Rámcové dohody ve 
vztahu k některému z Dodavatelů nemá současně vliv na trvání uzavřených Prováděcích 
smluv mezi Objednateli a tímto Dodavatelem, a to za předpokladu, že Prováděcí smlouva 
trvala v době, kdy došlo k ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k tomuto Dodavateli 
a důvody pro ukončení této Rámcové dohody nejsou současně také důvody pro ukončení 
Prováděcí smlouvy. 

11. Výpověď této Rámcové dohody ze strany jakéhokoliv Objednatele nesmí být spojena 
s uložením jakékoliv sankce k tíži Centrálního zadavatele nebo jednotlivých Objednatelů. 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud se během trvání této Rámcové dohody sníží 
počet Dodavatelů pod tři (3), není žádný Objednatel oprávněn na základě této Rámcové 
dohody zadávat veřejné zakázky a tedy uzavírat Prováděcí smlouvy a jedná se tedy o důvod 
pro ukončení této Rámcové dohody ze strany všech Objednatelů. 

XII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškeré podmínky a požadavky vymezené v této 
Rámcové dohodě jsou pro ně závazné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud správní orgán nebo soud uloží zákaz plnění této 
Rámcové dohody, nebude žádná ze Smluvních stran uplatňovat po druhé Smluvní straně 
náhradu výdajů s ukončením této Rámcové dohody souvisejících. 

3. Žádný z Dodavatelů není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva z této Rámcové dohody 
na třetí osobu. Jakékoliv jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 

4. Smluvní strany jsou povinny archivovat všechny dokumenty a účetní doklady, které se 
týkají realizace této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, a to nejméně po dobu deseti 
(10) let po ukončení této Rámcové dohody, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy.  

5. Dodavatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového 
vztahu vyplývajícího z této Rámcové dohody s tím, že se Dodavatelé podrobí této kontrole 
a budou působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční 
kontrole. 
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XIII. 
Ochrana informací 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění 
této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, dále informace, tvořící její obsah a informace, 
které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné 
informace“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, 
která znemožní jejich přístupnost třetím osobám, kdy pro vyloučení všech pochybností 
smluvní strany činí nesporným, že třetí stranou se v tomto smyslu nerozumí společnosti 
spadající do skupiny Oracle. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají Smluvní strany této Rámcové dohody opačnou povinnost stanovenou zákonem, 
a/nebo 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti, a/nebo 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností vyplývajících z tohoto článku. 

3. Vyjma výše uvedeného se Dodavatelé zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími 
osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které 
jim byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelm nebo při běžném obchodním 
styku. Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem 
poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných 
zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6 tohoto článku 
Rámcové dohody. 

4. Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Dodavatele 
vyplývajících mu z této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy, může Dodavatel tyto 
Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného 
Objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí 
svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací ze strany této třetí 
osoby, jinak je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Dodavatel. 

5. V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní 
odpovědnost fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany 
Důvěrných informací nedodržely. 

6. Dodavatelé uzavřením této Rámcové dohody výslovně souhlasí, aby tato Rámcová dohoda 
a/nebo její jakákoliv část, byla zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.  
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XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ. Veškeré spory mezi Smluvními stranami 
vzniklé z této Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve 
smírně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude 
obecný soud příslušný dle místa sídla Centrálního zadavatele v případech vztahujících se 
k této Rámcové dohodě a obecný soud příslušný dle místa sídla konkrétního Objednatele 
v případech vztahujících se ke konkrétní Prováděcí smlouvě. 

3. Tato Rámcová dohoda může být změněna pouze prostřednictvím písemných dodatků 
podepsaných všemi účastníky, nestanoví-li tato Rámcová dohoda jinak. 

4. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Rámcové dohody jako neplatné, nevymahatelné 
nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních 
ustanovení této Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do třiceti (30) 
pracovních dní od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným 
se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu 
novou. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, dohoda či řízení některé 
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 
Rámcové dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle 
této Rámcové dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

6. Součástí této Rámcové dohody jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Vzor Prováděcí smlouvy; 

b) Příloha č. 2 – Výše slev nabízených Dodavateli; 

c) Příloha č. 3 – Seznam Pověřujících zadavatelů; 

d) Příloha č. 4 – Certifikáty Dodavatelů; 

e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů; 

f) Příloha č. 6 - Oracle Master Agreement. 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová dohoda 
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byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 
 
V Praze dle data el. podpisu:                                    V Praze dle data el. podpisu  
 
 
 
 
 
 
..........................................    .......................................... 
za Centrálního zadavatele         za Dodavatele č. 1 
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.    Kateřina Gřešková, jednatelka 
       
 
  
 
V Praze dle data el. podpisu              V Brně dle data el. podpisu  
 
 
 
 
 
 
..........................................    ........................................... 
      za Dodavatele 2              za Dodavatele 3 
Ing. Radek Vojta, jednatel    Ing. Luděk Telecký, jednatel 
 
  
 
 
 
V Praze dle data el. podpisu     V Olomouci dle data el. podpisu  
 
 
 
 
 
..........................................    ....................................... 
        za Dodavatele 4           za Dodavatele 5 
Ing. David Šindelář, prokurista RNDr. Josef Tesařík, předseda   

představenstva          
 
  

Digitálně
podepsal
Mgr.
Kateřina
Gřešková
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Ing. Luděk 
Telecký, 
MBA

Digitálně podepsal 
Ing. Luděk Telecký, 
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Datum: 2020.01.09 
15:30:37 +01'00'

David 
Šindelář

Digitálně 
podepsal David 
Šindelář 
Datum: 
2020.01.10 
13:29:38 +01'00'
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Josef 
Tesařík

Digitálně podepsal RNDr. Josef 
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title=předseda představenstva 
Datum: 2020.01.17 12:32:34 
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Radek 
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Datum: 
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Tůma, Ph.D.

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav 
Tůma, Ph.D. 
Datum: 2020.01.20 
12:59:29 +01'00'
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Příloha č. 1 

- 
Vzor Prováděcí smlouvy 

 
k Rámcové dohodě na pořizování produktů Oracle 

 
Prováděcí smlouva č. [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí 

plnění] 

k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů Oracle ze dne [doplní konkrétní 
objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 
[doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
se sídlem:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
IČO:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
DIČ:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
za něhož jedná: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
e-mail:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
bankovní spojení: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
číslo účtu:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
  
(dále jen „Objednatel“)   
na straně jedné 
 
a 
 
název:    [doplní dodavatel]  
se sídlem:  [doplní dodavatel] 
IČO:   [doplní dodavatel] 
DIČ:   [doplní dodavatel] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] v [doplní dodavatel] oddíl [doplní 
dodavatel], vložka [doplní dodavatel] 
za něhož jedná [doplní dodavatel] 
e-mail:   [doplní dodavatel] 
bankovní spojení: [doplní dodavatel] 
č. účtu:  [doplní dodavatel]  
 
(dále jen „Dodavatel“) 
na straně druhé 
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(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na 
pořizování produktů Oracle ze dne [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy 

k poskytnutí plnění] (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu 
být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 
Preambule 

 
A. Dne [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] uzavřela 

Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 
00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě 
které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a Objednatelům plnění 
vymezené v Rámcové dohodě. 
 

B. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 
Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 
C. Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem 

upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné 
výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné 
prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) 
dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

 
D. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 

článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody 
o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní 
strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu. 

 
E. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, 

mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této 
Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, 
neupravené v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. 
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I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

8. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat 
Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

9. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

10. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému 
splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

11. Objednatel podpisem této Prováděcí smlouvy prohlašuje, že má se společností Oracle, 
jakožto poskytovatelem licenčních oprávnění, uzavřeny: 

a) Oracle Master Agreement (dále jen „OMA“); 

b) Transactional Oracle Master Agreement (dále jen „TOMA“); 

které jsou ke dni podpisu této Prováděcí smlouvy platné a účinné, a které stanoví základní 
licenční podmínky pro poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy. 

*Poznámka Centrálního zadavatele: Konkrétní rozsah bude zvolen až v rámci realizace 

zadání dílčí veřejné zakázky na uzavření konkrétní Prováděcí Smlouvy. 

Alternativně: 

Objednatel podpisem této Prováděcí smlouvy zároveň přistupuje k: 

a)  Oracle Master Agreement (dále jen „OMA“); 

b) Transactional Oracle Master Agreement (dále jen „TOMA“); 

které tvoří přílohu č. 2 této Prováděcí smlouvy a stanoví základní licenční podmínky pro 

poskytování plnění dle této Prováděcí smlouvy. Objednatel se zavazuje předat Dodavateli 

jedno vyhotovení dokumentů uvedených v tomto článku této Prováděcí smlouvy, podepsané 

Objednatelem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, ode dne 

podpisu této Prováděcí smlouvy oběma smluvními stranami. 

II. 

Cena za plnění 
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12. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí [DOPLNÍ DODAVATEL],- USD (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL]) 
dolarů amerických bez DPH, tj. [DOPLNÍ DODAVATEL],- USD (slovy: [DOPLNÍ 
DODAVATEL] dolarů amerických) včetně DPH. 

13. S ohledem na skutečnost, že Objednatel požaduje, aby plnění poskytované Dodavateli dle 
této Rámcové dohody bylo účtováno (fakturováno) v korunách českých, dohodly se 
Smluvní strany, že pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavateli z USD na Kč, bude 
použit kurz vyhlášený Českou národní bankou k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo 
dílčího plnění příslušné Dílčí VZ, nedohodne-li se konkrétní Dodavatel s Objednatelem 
jinak. 

14. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 
článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

15. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 
Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodělternativa 

„jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy“. 

III. 

Doba a místo plnění 

16. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli nejpozději do [bude doplněno] / Alternativa „termínu uvedenému 

v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy“.  

Alternativa: 

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli plnění dle této 

Prováděcí smlouvy v období od [BUDE DOPLNĚNO] do [BUDE DOPLNĚNO]. 

17. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele uvedené 
na titulní straně této Prováděcí smlouvy / Alternativa: [bude doplněno].  

IV. 
Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy 

 
18. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem 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. 

19. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 
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a) písemnou dohodou Smluvních stran; 

b) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku 
Prováděcí smlouvy; 

c) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku 
Prováděcí smlouvy. 

20. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy 
po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 
Prováděcí smlouvy, nebo opakovaně, tj. nejméně 3 krát, je v prodlení s odstraněním 
vad plnění dle této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby 
(bugy) softwarových produktů společnosti Oracle, dodávaných na základě této 
Prováděcí smlouvy, budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými 
podmínkami společnosti Oracle (v rámci Oracle mySupport) a nepovažují se za vady 
plnění, pro které je Objednatel oprávněn od této Prováděcí smlouvy oprávněn 
odstoupit dle tohoto článku IV.3 písm. b) této Prováděcí smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 
3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani 
v dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) 
dnů; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem certifikace společnosti Oracle v rozsahu uvedeném 
ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to 
ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění 
poskytovat; 

h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 
jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního 
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí 
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smlouvy, nebo při provádění této Prováděcí smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za 
účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy, nebo provádění této 
Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k 
potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

21. Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části 
po dobu delší než třicet (30) dnů; 

b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných 
licenčních podmínkách společnosti Oracle, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani do 
třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové 
porušení. 

22. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z 
jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

23. Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné 
formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této 
Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 

24. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 
s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

V. 
Ostatní ujednání 

 

25. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě 
se řídí ustanoveními Rámcové dohody.  

26. V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od 
ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě 
přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění 
sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí smlouvou neupravených 
se použijí ustanovení Rámcové dohody. 

27. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
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nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 
straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 
uzavřít smlouvu novou. 

28. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění; 

Příloha č. 2 – Podmínky společnosti Oracle Corporation. 

29. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

30. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 
Objednatel      Dodavatel 
V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  V [bude doplněno] dne [bude doplněno]
  
 
.......................................    ...................................... 
[bude doplněno]     [bude doplněno] 
[bude doplněno]     [bude doplněno] 
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Příloha č. 2 

- 
Výše slev nabízených Dodavateli 

V souladu s ustanovením článku III této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazují poskytnout 
minimálně níže uvedené slevy z koncové ceníkové ceny příslušných plnění uvedené 
v standardních cenících společnosti Oracle Corporation, platných pro území České republiky 
a dostupných partnerům společnosti Oracle Corporation, tj. dodavatelům oprávněným 
prodávat produkty společnosti Oracle Corporation: 

Dodavatel 1: 
 

Skupina plnění 

Výše slevy nabízená 
dodavatelem za poskytnutí 
plnění s přesností na dvě 

desetinná místa 
Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových 
licencí ke všem programovým prostředkům společnosti 
Oracle označovaných jako „Oracle Technology Software“, 
a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence 
platné pro plné použití bez aplikačního omezení, 
s přesností na dvě desetinná místa 

33, 80 % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování služeb 
technické podpory k licencím k programovým 
prostředkům společnosti Oracle označovaným jako 
„Oracle Technology Software“, v rámci programu 
„Oracle Software Technical Support“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

33, 80 % 

 

Dodavatel 2: 

Skupina plnění 

Výše slevy nabízená 
dodavatelem za poskytnutí 
plnění s přesností na dvě 

desetinná místa 
Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových 
licencí ke všem programovým prostředkům společnosti 
Oracle označovaných jako „Oracle Technology Software“, 
a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence 
platné pro plné použití bez aplikačního omezení, 
s přesností na dvě desetinná místa 

33,79 % 
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Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování služeb 
technické podpory k licencím k programovým 
prostředkům společnosti Oracle označovaným jako 
„Oracle Technology Software“, v rámci programu 
„Oracle Software Technical Support“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

33,79 % 

 

Dodavatel 3: 

Skupina plnění 

Výše slevy nabízená 
dodavatelem za poskytnutí 
plnění s přesností na dvě 

desetinná místa 
Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových 
licencí ke všem programovým prostředkům společnosti 
Oracle označovaných jako „Oracle Technology Software“, 
a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence 
platné pro plné použití bez aplikačního omezení, 
s přesností na dvě desetinná místa 

33,97 % 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování služeb 
technické podpory k licencím k programovým 
prostředkům společnosti Oracle označovaným jako 
„Oracle Technology Software“, v rámci programu 
„Oracle Software Technical Support“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

33,97 % 

 

Dodavatel 4: 

 

Skupina plnění 

Výše slevy nabízená 
dodavatelem za poskytnutí 
plnění s přesností na dvě 

desetinná místa 
Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových 
licencí ke všem programovým prostředkům společnosti 
Oracle označovaných jako „Oracle Technology Software“, 
a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence 
platné pro plné použití bez aplikačního omezení, 
s přesností na dvě desetinná místa 

33,70 % 
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Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování služeb 
technické podpory k licencím k programovým 
prostředkům společnosti Oracle označovaným jako 
„Oracle Technology Software“, v rámci programu 
„Oracle Software Technical Support“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

33,70 % 
 

 

Dodavatel 5: 
 

Skupina plnění 

Výše slevy nabízená 
dodavatelem za poskytnutí 
plnění s přesností na dvě 

desetinná místa 
Výše slevy nabízená dodavatelem pro dodávku nových 
licencí ke všem programovým prostředkům společnosti 
Oracle označovaných jako „Oracle Technology Software“, 
a to jako licencí v podobě „Full Use licence“, tedy licence 
platné pro plné použití bez aplikačního omezení, 
s přesností na dvě desetinná místa 

33,87 % 
 

Výše slevy nabízená dodavatelem pro poskytování služeb 
technické podpory k licencím k programovým 
prostředkům společnosti Oracle označovaným jako 
„Oracle Technology Software“, v rámci programu 
„Oracle Software Technical Support“, s přesností na dvě 
desetinná místa 

33,87 % 
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Příloha č. 3 
- 

Seznam Pověřujících zadavatelů 

1. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
2. Brněnské komunikace a.s. 
3. CENIA, česká informační agentura životního prostředí 
4. Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch 
5. Česká geologická služba 
6. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
7. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
8. Česká republika – Česká inspekce životního prostředí 
9. Česká republika - Úřad práce České republiky 
10. Česká správa sociálního zabezpečení 
11. Český hydrometeorologický ústav 
12. Český statistický úřad 
13. Český telekomunikační úřad 
14. Český úřad zeměměřický a katastrální 
15. ČR-Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 
16. ČR-Katastrální úřad pro Jihočeský kraj 
17. ČR-Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 
18. ČR-Katastrální úřad pro Karlovarský kraj 
19. ČR-Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 
20. ČR-Katastrální úřad pro Liberecký kraj 
21. ČR-Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 
22. ČR-Katastrální úřad pro Olomoucký kraj 
23. ČR-Katastrální úřad pro Pardubický kraj 
24. ČR-Katastrální úřad pro Plzeňský kraj 
25. ČR-Katastrální úřad pro Středočeský kraj 
26. ČR-Katastrální úřad pro Ústecký kraj 
27. ČR-Katastrální úřad pro Vysočinu 
28. ČR-Katastrální úřad pro Zlínský kraj 
29. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně 
30. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých Budějovicích 
31. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci 
32. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě 
33. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích 
34. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni 
35. ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze 
36. ČR-Zeměměřický úřad 
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37. DIAMO, s.p. 
38. Dopravní podnik města Brna, a.s. 
39. Drážní inspekce 
40. Fakultní nemocnice Brno 
41. Fakultní nemocnice Hradec Králové 
42. Fakultní nemocnice Plzeň 
43. Finanční analytický úřad 
44. Generální finanční ředitelství 
45. Generální ředitelství cel 
46. Generální ředitelství VS ČR 
47. Grantová agentura České republiky 
48. Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy 
49. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
50. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
51. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 
52. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 
53. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 
54. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 
55. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
56. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
57. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
58. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 
59. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
60. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
61. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
62. Institut pro kriminologii a sociální prevenci 
63. Institut pro veřejnou správu Praha 
64. Jihočeský kraj 
65. Justiční akademie 
66. Kancelář finančního arbitra 
67. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 
68. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 
69. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci 
70. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
71. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 
72. Krajské státní zastupitelství v Brně 
73. Krajské státní zastupitelství v Č. Budějovicích 
74. Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 
75. Krajské státní zastupitelství v Ostravě 
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76. Krajské státní zastupitelství v Plzni 
77. Krajské státní zastupitelství v Praze 
78. Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem 
79. Krajský soud v Brně 
80. Krajský soud v Českých Budějovicích 
81. Krajský soud v Hradci Králové 
82. Krajský soud v Ostravě 
83. Krajský soud v Plzni 
84. Krajský soud v Praze 
85. Krajský soud v Ústí nad Labem 
86. Lesy města Brna, a.s. 
87. Liberecký kraj 
88. Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace 
89. Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace 
90. Mateřská škola, Most, Lidická 44, příspěvková organizace 
91. Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace 
92. Město Domažlice 
93. Město Golčův Jeníkov 
94. Město Jindřichův Hradec 
95. Město Kopřivnice 
96. Město Krnov 
97. Město Ostrov 
98. Město Rosice 
99. Město Rychnov nad Kněžnou 
100. Město Velké Meziříčí 
101. Městská knihovna Most, příspěvková organizace 
102. Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace 
103. Městské státní zastupitelství v Praze 
104. Městský soud Brno-město 
105. Městský soud v Praze 
106. Městský soud ve Frýdku-Místku 
107. Městys Vilémov 
108. Ministerstvo financí 
109. Ministerstvo kultury 
110. Ministerstvo obrany 
111. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
112. Ministerstvo pro místní rozvoj 
113. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
114. Ministerstvo spravedlnosti 
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115. Ministerstvo zahraničních věcí 
116. Ministerstvo zemědělství 
117. Ministerstvo životního prostředí 
118. Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 
119. Národní památkový ústav 
120. Nejvyšší soud ČR 
121. Nejvyšší správní soud 
122. Nejvyšší státní zastupitelství 
123. Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace 
124. Obvodní soud pro Prahu 1 
125. Obvodní soud pro Prahu 10 
126. Obvodní soud pro Prahu 2 
127. Obvodní soud pro Prahu 3 
128. Obvodní soud pro Prahu 4 
129. Obvodní soud pro Prahu 5 
130. Obvodní soud pro Prahu 6 
131. Obvodní soud pro Prahu 7 
132. Obvodní soud pro Prahu 8 
133. Obvodní soud pro Prahu 9 
134. Okresní soud  Praha - západ 
135. Okresní soud Brno - venkov 
136. Okresní soud Plzeň - jih 
137. Okresní soud Plzeň - město 
138. Okresní soud Plzeň - sever 
139. Okresní soud Praha - východ 
140. Okresní soud v Benešově 
141. Okresní soud v Berouně 
142. Okresní soud v Blansku 
143. Okresní soud v Bruntále 
144. Okresní soud v Břeclavi 
145. Okresní soud v České Lípě 
146. Okresní soud v Českém Krumlově 
147. Okresní soud v Českých Budějovicích 
148. Okresní soud v Děčíně 
149. Okresní soud v Domažlicích 
150. Okresní soud v Havlíčkově Brodě 
151. Okresní soud v Hodoníně 
152. Okresní soud v Hradci Králové 
153. Okresní soud v Chebu 
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154. Okresní soud v Chomutově 
155. Okresní soud v Chrudimi 
156. Okresní soud v Jablonci nad Nisou 
157. Okresní soud v Jeseníku 
158. Okresní soud v Jičíně  
159. Okresní soud v Jihlavě 
160. Okresní soud v Jindřichově Hradci 
161. Okresní soud v Karlových Varech 
162. Okresní soud v Karviné 
163. Okresní soud v Kladně 
164. Okresní soud v Klatovech 
165. Okresní soud v Kolíně 
166. Okresní soud v Kroměříži 
167. Okresní soud v Kutné Hoře 
168. Okresní soud v Liberci 
169. Okresní soud v Litoměřicích 
170. Okresní soud v Lounech 
171. Okresní soud v Mělníku 
172. Okresní soud v Mladé Boleslavi 
173. Okresní soud v Mostě 
174. Okresní soud v Náchodě 
175. Okresní soud v Novém Jičíně 
176. Okresní soud v Nymburce 
177. Okresní soud v Olomouci 
178. Okresní soud v Opavě 
179. Okresní soud v Ostravě 
180. Okresní soud v Pardubicích 
181. Okresní soud v Pelhřimově 
182. Okresní soud v Písku 
183. Okresní soud v Prachaticích 
184. Okresní soud v Prostějově 
185. Okresní soud v Přerově 
186. Okresní soud v Příbrami 
187. Okresní soud v Rakovníku 
188. Okresní soud v Rokycanech 
189. Okresní soud v Rychnově n. Kněžnou 
190. Okresní soud v Semilech 
191. Okresní soud v Sokolově 
192. Okresní soud v Šumperku 
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193. Okresní soud v Táboře 
194. Okresní soud v Tachově 
195. Okresní soud v Teplicích 
196. Okresní soud v Trutnově 
197. Okresní soud v Třebíči 
198. Okresní soud v Uherském Hradišti 
199. Okresní soud v Ústí nad Labem 
200. Okresní soud v Ústí nad Orlicí 
201. Okresní soud ve Strakonicích 
202. Okresní soud ve Svitavách 
203. Okresní soud ve Vsetíně 
204. Okresní soud ve Vyškově 
205. Okresní soud ve Zlíně 
206. Okresní soud ve Znojmě 
207. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 
208. Olomoucký kraj 
209. Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. 
210. Policejní akademie České republiky v Praze 
211. Povodí Labe, státní podnik 
212. Povodí Moravy, státní podnik  
213. Povodí Odry, státní podnik 
214. Povodí Ohře, státní podnik 
215. Povodí Vltavy, státní podnik 
216. Probační a mediační služba 
217. Rejstřík trestů 
218. Řízení letového provozu ČR, s.p. 
219. SAKO Brno, a.s. 
220. Správa jeskyní České republiky 
221. Správa Krkonošského národního parku 
222. Správa městských lesů Most, příspěvková organizace 
223. Správa Národního parku České Švýcarsko 
224. Správa Národního parku Podyjí 
225. Správa Národního parku Šumava 
226. Správa základních registrů 
227. Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
228. STAREZ - SPORT, a.s. 
229. Státní fond dopravní infrastruktury 
230. Státní fond rozvoje bydlení 
231. Státní fond životního prostředí České republiky 
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232. Státní oblastní archiv v Třeboni 
233. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
234. Státní pozemkový úřad 
235. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 
236. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
237. Státní ústav pro kontrolu léčiv 
238. Státní zemědělský intervenční fond 
239. Statutární město Brno 
240. Statutární město Děčín 
241. Statutární město Frýdek-Místek 
242. Statutární město Chomutov 
243. Statutární město Jihlava 
244. Statutární město Karviná 
245. Statutární město Most 
246. Statutární město Ostrava 
247. Statutární město Pardubice 
248. Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace 
249. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku 
250. Technická univerzita v Liberci 
251. Technické sítě Brno, a.s. 
252. Teplárny Brno, a.s. 
253. Úrazová nemocnice v Brně 
254. Úřad pro civilní letectví 
255. Úřad pro ochranu osobních údajů 
256. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
257. Úřad průmyslového vlastnictví 
258. Ústav zemědělské ekonomiky a informací 
259. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 
260. Veletrhy Brno, a.s. 
261. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky 
262. Vrchní soud v Olomouci 
263. Vrchní soud v Praze 
264. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 
265. Vrchní státní zastupitelství v Praze 
266. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 
267. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 
268. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 
269. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
270. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 
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271. Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace 
272. Základní škola a Mateřská škola Vilémov 
273. Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace 
274. Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace 
275. Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace 
276. Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace 
277. Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace 
278. Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace 
279. Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace 
280. Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace 
281. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace 
282. Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace 
283. Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace 
284. Základní umělecká škola F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, 

            příspěvková organizace 
285. Základní umělecká škola, Most, Moskevská 13, příspěvková organizace 
286. Zemský archiv v Opavě 
287. Zotavovna Pracov 
288. Zotavovna Přední Labská 
289. Zotavovna VS ČR Praha 
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Příloha č. 4 

- 
Certifikáty Dodavatelů 

 
 

 
  





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 103358_001532, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: HANA MORÁVKOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 35
Česká pošta, s.p. dne 02.01.2020

125217664-192400-200102132817





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 105549_001287, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: VERONIKA RÁBLOVÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 54
Česká pošta, s.p. dne 17.12.2019

124960550-253743-191217121749







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 125062978-40481-191219152925, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: BLANKA NECHUTOVÁ

Vystavil: Dvořáková Václava - notářka
Pracoviště: JUDr. Dvořáková Václava - notářka
V Praze  dne 19.12.2019

125062978-40481-191219152925





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 125214972-200710-200102125039, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN STŮJ

Vystavil: Hospodářská komora České republiky
Pracoviště: Czech POINT Hospodářské komory ČR
Olomouc dne 02.01.2020

125214972-200710-200102125039
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Příloha č. 5 

- 

Seznam poddodavatelů  
 

Dodavatel 1:  
Nevyužije při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě „Rámcové dohody na 

pořizování produktů Oracle“ poddodavatele. 

 

Dodavatel 2: 
Tech Data AS Czech s.r.o. – Distributor Oracle 

Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4 

IČO: 25079191 

Spisová značka: C 47833 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Arrow ECS, a.s. - Distributor Oracle 

Tvorkovských 2015/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25870424 

Spisová značka: B 2434 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

Principal engineering s.r.o. 
Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČO: 26775794 

Spisová značka: C 92968 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Dodavatel 3: 
Arrow ECS, a.s. - Distributor Oracle 

Tvorkovských 2015/5, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25870424 

Spisová značka: B 2434 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

Tech Data AS Czech s.r.o. – Distributor Oracle 

Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha 4 

IČO: 25079191 

Spisová značka: C 47833 vedená u Městského soudu v Praze 

Obchodní hodní  

Dodavatel 4:  

Arrow ECS, a.s.  
Tvorkovských 5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  

IČO: 25870424  

Popis plnění:  
Poddodavatel bude zajišťovat součinnost při dodávce technologií a služeb produktů Oracle.  

Jedná se o poskytování nových licencí k programovým prostředkům společnosti Oracle 

Corporation, poskytování služeb technické podpory k těmto licencím a součinnost při 

poskytování souvisejících služeb předprodejního poradenství. 
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Tech Data AS Czech, s.r.o.  
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 11 – Chodov  

IČO: 25079191  

Popis plnění:  
Poddodavatel bude zajišťovat součinnost při dodávce technologií a služeb produktů Oracle.  

Jedná se o poskytování nových licencí k programovým prostředkům společnosti Oracle 

Corporation, poskytování služeb technické podpory k těmto licencím a součinnost při 

poskytování souvisejících služeb předprodejního poradenství. 

 

Dodavatel 5:  
Nevyužije při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě „Rámcové dohody na 

pořizování produktů Oracle“ poddodavatele. 
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Příloha č. 6 

- 

Oracle Master Agreement 

 
 

 

 



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Referenční číslo Všeobecných obchodních podmínek:  (TO BE COMPLETED BY ORACLE) 

Tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky  (dále  jen  “Všeobecné  obchodní  podmínky“)  jsou  uzavřeny  mezi  společností
Oracle Czech s.r.o., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 61498483, DIČ: CZ61498483,
zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30435 (dále jen “Oracle”) a osobou či společností, uvedenou
níže v podpisovém bloku. Abyste mohli objednávat na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek, nejméně
jedna Příloha (jak je definováno dále) musí být do těchto Podmínek zahrnuta. V případě, že se definice vztahuje pouze
k  určité  Příloze,  tak  je  platná  pouze  pro  tuto  Přílohu  a  pouze v  případě,  že  je  tato  Příloha  zahrnuta  do  těchto
Všeobecných obchodních podmínek.  

1. DEFINICE

1.1 Výraz “Hardware” je definován jako počítačové vybavení, včetně komponent, volitelných prvků a náhradních
dílů.

1.2  Výraz “Integrovaný software” je definován jako jakýkoli software nebo programovatelný kód, který je (a)
vnořený  nebo  zahrnutý  do  Hardwaru  a  umožňuje  fuknčnost  daného  Hardwaru  nebo  (b)  Vám  byl  výslovně
poskytnut  společností Oracle podle Přílohy H a je výslovně uveden (i) v doprovodné dokumentaci, (ii) nebo na
internetových stránkách společnosti Oracle nebo (iii) prostřednictvím mechanismu, který usnadňuje instalaci pro
použití  s Vaším Hardwarem. Integrovaný software nezahrnje a neposkytuje Vám tak práva ke (a) zdrojovému
kódu nebo funkčnosti pro diagnostiku, údržbu, opravy nebo služby technické podpory; nebo k (b) samostatně
licencovaným aplikacím, operačním systémům, vývojovým nástrojům, softwaru pro správu systému nebo k jinému
zdrojovému kódu,  který  je  samostatně  licencovaný společností  Oracle.  U určitého druhu Hardwaru  obsahuje
Integrovaný  software  Volitelné  prvky  Integrovaného  softwaru  (tak,  jak  je  definovano  v Příloze  H),  které  jsou
objednávány samostatně.

1.3  Výraz “Rámcová Smlouva” je definován jako tyto Všeobecné obchodní podmínky (včetně všech příslušných
dodatků) and všech příloh, začleněných do této Rámcové Smlouvy (včetně všech dodatků k těmto Přílohám).
Vaše užívání Produktů a Služeb, objednaných od společnosti Oracle nebo od autorizovaného distributora se řídí
podmínkami této Rámcové Smlouvy. 

1.4  Výraz “Operační systém” je definován jako software, který spravuje Hardware, na kterém běží Programy a
další Software.

 
1.5  Výraz “Produkty” je definován jako Programy, Hardware, Integrovaný software a Operační systém. 

1.6  Výraz “Programy” je definován jako (a) softwarové produkty vlastněné a distribuované společností Oracle,
které jste si objednali na základě Přílohy P, (b) Programová dokumentace a (c) veškeré aktualizace Programů,
které  obdržíte  v  rámci  služeb  Technické  podpory.  Výraz  “Programy”  nezahrnuje  Integrovaný  software  nebo
Operační systém nebo jakoukoli verzi softwaru před jeho oficiální dostupností (např. verze beta).

1.7  Výraz „Programová dokumentace“  je definován jako  uživatelská příručka  Programu a instalační  příručka
Programu. Programová dokumentace bývá dodáváná společně s Programy. Dokumentace je také dostupná na
stránkách http://oracle.com/documentation.

1.8 Výraz “Příloha” označuje všechny Přílohy společnosti Oracle k těmto Všeobecným obchodním podmínkám,
tak, jak jsou definovány v článku 2.

1.9  Výraz  “Zvláštní podmínky”  je definován jako samostatné licenční podmínky, které jsou specifikované v
Programové dokumentaci, souborech “čtimne” nebo v souborech poznámek a týkají se Samostatně licencované
technologie třetích stran. 

1.10  Výraz “Samostatně licencovaná technologie třetích stran” je definován jako  technologie třetích stran,
která je licencovaná podle Zvláštních podmínek a ne podle podmínek Rámcové Smlouvy. 
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1.11   Výraz  “Nabízené  služby”  je  definován  jako  technická  podpora,  vzdělávací,  hostované/outsourcované
služby, služby typu cloud, konzultační služby, služby Advanced customer support services a ostatní služby, které
jste si objednali. Tyto jednotlivé služby jsou popsány v příslušné Příloze.

1.12  Výraz “Vy” a “Váš” označuje osobu či společnost, která podepsala tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

2. PODMÍNKY RÁMCOVÉ SMLOUVY A PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍLOH 

Máte  právo  objednávat  podle  podmínek  Rámcové  Smlouvy  po  dobu  pěti  (5)  let  od  Data  účinnosti  (jak  je
definováno v článku 17 níže). K Datu účinnosti jsou do Rámcové Smlouvy zahrnuty následující Přílohy: Příloha P
– Programy.

Přílohy definují podmínky, které mohou být platné jen pro určité druhy nabídek společnosti Oracle a mohou se lišit
a doplňovat podmínky a definice, obsažené ve Všeobecných obchodních podmínkách. 

3. SEGMENTACE

Koupě jakýchkoliv Produktů a souvisejících Nabízených služeb nebo jiných Nabízených služeb je uskutečňována
na  základě  samostatných  nabídek  a  je  poskytována  odděleně  od  jakékoliv  jiné  Objednávky  Produktů  a
souvisejících Nabízených služeb nebo jiných Nabízených služeb, které si můžete objednat nebo jste mohli získat
od  společnosti  Oracle.  Potvrzujete,  že  můžete  zakoupit  Produkty  a  související  Nabízené  služby  nebo  jiné
Nabízené služby nezávisle na jakýchkoliv dalších Produktech či Nabízených službách. Váš platební závazek za
(a) Produkty a související Nabízené služby není podmíněn obdržením dalších Nabízených služeb nebo dodáním
jiných Produktů, nebo za (b) jiné Nabízené služby není podmíněn dodáním Produktů nebo obdržením jakýhkoliv
dalších a dodatečných Nabízených služeb. Prohlašujete, že nákupem nespoléháte na jakákoli ujednání ohledně
financování nebo leasingových služeb se společností Oracle nebo její přidruženou společností.

4. VLASTNICTVÍ

Společnost Oracle je výhradním vlastníkem a ponechává si veškeré majetková práva k Programům, Operačnímu
systému,  Integrovanému  softwaru  a  dále  práva  související  s  duševním  vlastnictvím  Programů,  Operačního
systému, Integrovaného softwaru a výsledků vývoje poskytnutých na základě této Rámcové Smlouvy. 

5. ODŠKODNĚNÍ

5.1  Vznese-li třetí strana proti Vám nebo společnosti Oracle (dále jen „Příjemce“, což může být Oracle nebo Vy
podle toho, která strana obdrží Materiál) nárok v souvislosti s jakoukoli informací, návrhem, instrukcí, softwarem,
daty, hardwarem nebo materiálem (dále jen „Materiál“) dodaným jednou ze stran (dále jen „Dodavatel“, což může
být Oracle nebo Vy podle toho, která strana poskytla Materiál) a použitou Příjemcem, z titulu porušení jeho práv
vyplývajících  z  duševního  vlastnictví,  je  Dodavatel  povinen  na  své  náklady  hájit  Příjemce  proti  nárokům  a
odškodní jej za škody, závazky, náklady a výdaje stanovené soudem z důvodu porušení nároků třetích stran nebo
úhradu za porušení práv třetích stran stanovenou v dohodě o narovnání, jestliže Příjemce učiní následující: 

a. bezodkladně a písemně informuje Dodavatele o takovém nároku či žalobě, nejpozději však do 30 dnů od
obdržení zprávy o takovém nároku nebo žalobě; 
b. poskytne Dodavateli plnou kontrolu nad obhajobou a veškerými jednáními o narovnání; a 
c. poskytne Dodavateli informace, pravomoc a pomoc, kteréžto může Dodavatel potřebovat k obhajobě či k
urovnání sporu. 

5.2  Dojde-li  Dodavatel  k  závěru  nebo je  určeno,  že  některý  z  Materiálů  mohl  způsobit  porušení  duševního
vlastnictví jiné osoby, je Dodavatel oprávněn zvolit nápravu buď modifikací Materiálů (bez zásadní změny využití a
funkcionality) či získat oprávnění k užití, aby umožnil nerušené užití Materiálů pro Příjemce, nebo – v případě, že
tyto  alternativy  nebudou  obchodně  přijatelné  –  je  Dodavatel  oprávněn  ukončit  oprávnění  k  užití  takových
Materiálů,  požadovat  jejich  vrácení  a  vrátit  licenční  poplatky,  které  Příjemce  za  tyto  Materiály  zaplatil  a  za
nevyužitou, předplacenou Technickou podporu k poskytnutým licencím. Pokud jste Dodavatel a takto vrácený
Materiál  ovlivňuje možnost  splnění  závazků společnosti  Oracle na základě objednávky,  je  společnost  Oracle
oprávněna ukončit platnost Objednávky na základě písemné výpovědi, jejíž účinnost nastane 30 dní po jejím
odeslání.

5.3  Bez ohledu na ustanovení bodu 5.2 a pouze ve vztahu k Hardwaru, jestliže Dodavatel dojde k názoru nebo je
určeno, že hardware (nebo jeho část) může porušovat práva třetí strany k duševnímu vlastnictví, je Dodavatel
oprávněn zvolit, že hardware (nebo jeho část) nahradí nebo změní tak, aby tato práva nadále neporušoval (při
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zachování podstatných funkcí nebo funkčnosti) nebo že získá práva umožňující další používání, nebo pokud tyto
možnosti nebudou obchodně dosažitelné, může Dodavatel hardware (nebo jeho část) odstranit a vrátit jeho čistou
účetní hodnotu a vrátit poplatky za nevyužitou, předplacenou Technickou podporu, které Příjemce za Hardware
zaplatil.

5.4 V  případě,  že Materiálem jsou  Samostatně  licencované  technologie  třetích  stran  a  související Zvláštní
podmínky  neumožňují ukončení licence, může společnost  Oracle namísto ukončení licence běžící na Materiálu
ukončit licenci  Programu spojeného s touto Samostatně licencovanou technologií  třetí strany a požadovat její
vrácení a vrátit Vám poplatky za tuto licenci Programu, které jste společnosti Oracle uhradili, včetně uhrazených
poplatků nevyužitou, předplacenou Technickou podporu k této licenci.

5.5  Za předpokladu, že jste stávajícím předplatitelem Služeb technické podpory společnosti Oracle pro Operační
systém (např. Oracle Premier Support pro Systémy, Oracle Premier Support pro Operační systémy nebo Oracle
Linux Premier Support), tak po dobu, po kterou jste byl předplatitelem příslušné služby Technické podpory (a)
výraz “Materiál” uvedený v článku 5.1 výše zahrnuje Operační system a Integrovaný software a všechny Volitelné
prvky Integrovaného software, které máte licencované a (b) výraz “Program(y)” v tomto článku 5 je nahrazen
výrazem “Program(y)  nebo Operační  systém nebo Integrovaný  software  nebo Volitelné  prvky  Integrovaného
software  (dle  vhodnosti)”  (např.  společnost  Oracle  Vás  neodškodní  za  Vaše používání  Operačního  systému
a/nebo Integrovaného softwaru a/nebo Volitelných prvků Integrovaného softwaru, pokud jste neměli předplaceny
odpovídající Služby technické podpory). Bez ohledu na výše uvedené a pouze s ohledem k operačnímu systému
Linux,  společnost  Oracle  Váš neodškodní  za  Materiál,  který  není  součástí  Oracle Linux  souborů,  které  jsou
dostupné na adrese http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-indemnification-069347.pdf.

5.6  Dodavatel není povinen odškodnit Příjemce v případě, že Příjemce upravil, modifikoval nebo užíval Materiál
mimo povolený rozsah Dodavatelovy uživatelské dokumentace nebo v případě, že Příjemce užíval takovou verzi
Materiálu, která byla nahrazena a vznesenému nároku z titulu porušování cizích práv tak mohlo být zabráněno
užitím neupravené aktuální verze Materiálu. Poskytovatel není povinen odškodnit Dodavatele v případě, že nárok
je vznesen na základě informace, návrhu, specifikace, instrukce, software, dat nebo jiného Materiálu, který nebyl
dodán Dodavatelem. Společnost Oracle Vás neodškodní v případě, že nárok je vznesen v souvislosti s kombinací
Materiálu s jakýmikoliv produkty nebo službami, které nebyly poskytovány společností Oracle. Pouze s ohledem
na Samostatně licencované technologie třetích stran, která je součástí nebo vyžadovaná k užití Programu a je
takto užívána: (a) v  nezměněné podobě,  (b)  jako součást nebo nutnost k užívání Programu,  a (c)  v souladu
s licenčním oprávněním pro příslušný Program a všemi dalšími podmínkami a ustanoveními Rámcové Smlouvy,
společnost Oracle Vás odškodní za porušení nároků ve vztahu k Samostatně licencované technologii třetích stran
ve stejném rozsahu, v jakém je společnost Oracle povinna poskytnout odškodnění za Program, licencovaný podle
podmínek Rámcové Smlouvy. Společnost Oracle Vás neodškodní za porušení práv způsobené Vaším jednáním
proti kterékoliv třetí straně, pokud Vám bude dodán Program a pokud by jeho použití v souladu s podmínkami této
Rámcové  Smlouvy  nezpůsobilo  porušení  práv  k  duševnímu  vlastnictví  třetích  stran.  Společnost  Oracle
neodškodní  žádný  nárok  v  souvislosti  s  duševním  vlastnictvím,  které  Vám  bylo  známo  v  okamžiku  zisku
licenčního oprávnění. 

5.7  Tento odstavec definuje výhradní právo na náhradu za jakékoliv nároky vznesené nebo škody vzniklé na
základě porušení práv třetích stran.

6. UKONČENÍ 

6.1   Jestliže  kterákoliv  ze  smluvních  stran  poruší  podstatnou  podmínku  této  Rámcové  Smlouvy  a  nezajistí
nápravu do 30 dnů od písemné specifikace porušení, strana, která se porušení dopustila, porušila své závazky, a
protistrana, která se porušení nedopustila,  může tuto Rámcovou Smlouvu ukončit.  Jestliže společnost Oracle
ukončí  tuto  Rámcovou  Smlouvu  v  souladu  s  předchozí  větou,  jste  povinni  zaplatit  během  30  dnů  veškeré
nezaplacené částky, a dále veškeré zbývající nesplacené částky za objednané Produkty a/nebo Nabízené služby
přijaté na základě této Rámcové Smlouvy a související daně a výlohy. S výjimkou prodlení v úhradě poplatků, je
smluvní strana, která neporušila podmínky Rámcové Smlouvy, oprávněna prodloužit dobu 30 dnů o nezbytně
nutnou dobu k tomu, aby mohla být zjednána náprava v případě, že druhá smluvní strana vynakládá odpovídající
úsilí o zjednání nápravy s tím. Souhlasíte s tím, že v případě porušení ustanovení této Rámcové Smlouvy nejste
oprávněni objednané Produkty nebo Nabízené služby používat.

6.2  V případě, že jste využili smlouvy se společností Oracle nebo její přidruženou společností k zaplacení cen
splatných na základě objednávky a pokud jste v prodlení  podle zmíněné smlouvy, nejste oprávněni  využívat
Produkty a Nabízené služby, k nimž se smlouva vztahuje.

License_Oracle Master Agreement Self Service P (SS_OMA_P)_v040119_CZ_CZE Strana 3 ze 11



6.3  Ustanovení, které jsou platná a účinná i po ukončení této Rámcové Smlouvy jsou Odpovědnost za škodu,
Odškodnění, Poplatky a daně a další, která svou povahou mají přetrvávat i nadále.

7. CENA; POPLATKY, FAKTURACE A PLATEBNÍ ZÁVAZKY

7.1  Cena a poplatky za předmět plnění, které jsou splatné společnosti Oracle jsou splatné do 30 dnů od data
vystavení faktury. Souhlasíte s tím, že uhradíte veškeré daně související s prodejem, přidanou hodnotou nebo jiné
obdobné  daně,  vyplývající  z příslušného  zákona  s výjimkou  daně  z příjmu  společnosti  Oracle.  Jste  povinni
nahradit  společnosti  Oracle všechny  odůvodněně vynaložené náklady související  s  poskytnutými  Nabízenými
službami.

7.2 Potvrzujete, že můžete obdržet více samostatných faktur za produkty a/nebo služby, které jste si objednali.
Faktury Vám budou vyhotoveny a záslany v souladu s Fakturačními podmínkami společnosti  Oracle Oracle's
Invoicing Standards Policy, které jsou dostupné internetových stránkách http://oracle.com/contracts.

8. MLČENLIVOST

8.1   Na  základě  účinnosti  této  Rámcové  Smlouvy  mohou  strany  získat  přístup  k  informacím,  které  budou
považovat  vzhledem k druhé straně za důvěrné (dále jen “důvěrné informace”).  Strany souhlasí,  že zveřejní
takové informace pouze z důvodu plnění povinností plynoucích z této Rámcové Smlouvy. Důvěrné informace jsou
omezeny na podmínky a ceny uvedené v této Rámcové Smlouvě a na veškeré informace, které budou jasně
označeny jako důvěrné v době předání. 

8.2  Důvěrné informace kterékoli strany nebudou zahrnovat informace, které: (a) jsou nebo se stanou veřejně
přístupné, a to nikoli v důsledku činu nebo zanedbání druhé strany; (b) byly zákonně drženy druhou stranou před
jejich odhalením a nebyly obdrženy druhou stranou přímo ani nepřímo od strany, která je odhalila; (c) budou
zákonným způsobem poskytnuty druhé straně třetí stranou bez omezení v souvislosti s jejich odhalením; nebo (d)
je druhá strana získá v rámci nezávislého vývoje. 

8.3  Strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé strany po dobu tří let od
data jejich sdělení. Obě strany se zavazují,  že zpřístupní důvěrné informace pouze těm zaměstnancům nebo
zástupcům, kteří jsou povinni je zachovávat v utajení. Strany nejsou nijak omezeny v souvislosti se zveřejněním
podmínek nebo cen uvedených v této Rámcové Smlouvě či Objednávek podle této Rámcové Smlouvy v žádném
právním řízení, ke kterému dojde v souvislosti s touto Rámcovou Smlouvou nebo na základě zákona.

8.4 V rozsahu, v jakém v rámci jakékoli Nabízené služby objednané v souladu s Rámcovou Smlouvou poskytnete
společnosti Oracle osobní údaje, Oracle dodrží následující požadavky: 

a.  příslušné podmínky Oracle v oblasti ochrany osobních údajů, které se vztahují na dané Nabízené služby
a které jsou dostupné na adrese http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html; 

b.  odpovídající administrativní, fyzická, technická a jiná bezpečnostní opatření a další vhodné aspekty správy
systému a obsahu, které jsou dostupné na adrese http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/; a

c. příslušnou verzi Smlouvy o zpracování osobních údajů pro služby Oracle (dále jen “Smlouva o zpracování
osobních údajů”). Verze Smlouvy o zpracování osobních údajů platná pro Vaši Objednávku je dostupná na
adrese  https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html#data-processing a je  do
tohoto dokumentu začleněna odkazem. Smlouva o zpracování osobních údajů se nevztahuje na vzdělávací
služby  a Cloudové  datové  služby  Oracle  podle  Přílohy D.  Vaše  Objednávka  Nabízených  služeb  může
zahrnovat další a specifičtější podmínky ochrany osobních údajů

9. CELKOVÁ DOHODA

9.1  Součást a obsah této Rámcové Smlouvy tvoří vlastní text této Rámcové Smlouvy a další podmínky, které jsou
do ní včleněny písemným odkazem na obchodní podmínky (včetně odkazů na informace a podmínky uvedené
prostřednictvím URL a obchodní podmínky) a představují společně s příslušnou Objednávkou společnosti Oracle
celkovou dohodu týkající se Produktů a/nebo Nabízených služeb Vámi objednaných, a tato Rámcová Smlouva
nahrazuje veškeré předchozí či současné dohody, ústní nebo písemné, a ujednání týkající se takových Produktů
a/nebo Nabízených služeb. 

9.2  Je výslovně dohodnuto, že podmínky Rámcové smlouvy a Objednávky společnosti Oracle mají přednost před
jakoukoliv nákupní objednávkou, portálem veřejných zakázek na internetu nebo jiným obdobným dokumentem,
který nevystavila společnost Oracle, a žádná z těchto podmínek, uvedených v takovéto nákupní objednávce, na

License_Oracle Master Agreement Self Service P (SS_OMA_P)_v040119_CZ_CZE Strana 4 ze 11



portálu  nebo na  jiném dokumentu,  nevystaveném společností  Oracle,  se nevztahuje  na  objednané Produkty
a/nebo Nabízené služby. V případě nesouladu mezi podmíkanmi v Příloze a v těchto Všeobecných obchodních
podmínkách,  má  Příloha  přednost.  V  případě  nesouladu   mezi  Objednávkou   a  Rámcovou  Smlouvou,  má
Objednávka přednost.  Tuto Rámcovou Smlouvu a Objednávku je možné upravit  pouze v písemné formě a s
podpisem, případně po online přijetí prostřednictvím Internetového obchodu společnosti Oracle (Oracle Store),
oprávněných  zástupců  Vaší  strany  a  společnosti  Oracle.  Veškerá  oznámení  vyžadovaná  na  základě  této
Rámcové Smlouvy budou poskytována druhé straně v písemné formě.

10.  OMEZENÍ DPOVĚDNOSTI 

ŽÁDNÁ  ZE  STRAN  NEBUDE  ODPOVĚDNÁ  ZA  JAKÉKOLIV  NÁHRADY  NEPŘÍMÉ  ŠKODY  NEBO  ZA
ZTRÁTY ZISKU, OBRATU, DAT ČI ŠKODY A ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM DAT. MAXIMÁLNÍ VÝŠE
NÁHRADY  ŠKODY  OD  ORACLE  PODLE  TÉTO  RÁMCOVÉ  SMLOUVY  A  OBJEDNÁVKY  ZÁKAZNÍKA
V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁKONA
NEBO  JINAK,  JE  OMEZENA  NA  VÝŠI  CENY,  KTEROU  ZÁKAZNÍK  UHRADIL  ORACLE  NA  ZÁKLADĚ
PŘÍLOHY, PODLE NÍŽ BYL UPLATNĚN NÁROK NA VZNIK ODPOVĚDNOSTI.  POKUD ŠKODA VZNIKLA
V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ  PROGRAMU NEBO SLUŽBY,  JE VÝŠE NÁHRADY ŠKODY OMEZENA NA VÝŠI
ČÁSTKY ZAPLACENÉ ORACLE ZA CHYBNÝ PRODUKT NEBO NABÍZENOU SLUŽBU, KTERÉ VEDLY KE
VZNIKU ODPOVĚDNOSTI.

11. VÝVOZ

Zákony a pravidla USA o omezení vývozu a další platné místně příslušné zákony a pravidla vztahující se na vývoz
nebo dovoz se vztahují Produkty. Souhlasíte s tím, že tyto zákony vztahující se k vývozu řídí vaše používání
Produktů (včetně technických dat) a jakýchkoliv výsledků Nabízených služeb poskytnutých na základě Rámcové
Smlouvy, a souhlasíte s dodržováním všech těchto vývozních zákonů a předpisů (včetně předpisů o "domnělém
vývozu"  a  "domnělém  re-exportu").  Souhlasíte  s  tím,  že  žádná  data,  informace,  Produkty  a/nebo  materiály
získané v rámci Nabízených služeb (nebo jako přímý produkt)  nebudou exportovány, přímo nebo nepřímo, v
rozporu  s  těmito  zákony,  a  nebudou  použity  k jakémukoli  účelu  zakázanému  těmito  zákony,  včetně  šíření
jaderných, chemických nebo biologických zbraní nebo vývoje raketových technologií. 

12.  VYŠŠÍ MOC

Žádná ze smluvních stran není odpovědna za vadu nebo zpoždění pokud toto bylo způsobeno např.: v důsledku
války,  napadení,  sabotáží,  výpadkem  elektrické  energie,  telekomunikačního  spojení,  které  není  způsobeno
smluvní stranou, právními normami (zahrnující omezení exportu) či jakékoli jiné skutečnosti, která není způsobena
důsledkem jednání smluvní strany. Obě strany jsou povinny minimalizovat následky zásahu vyšší moci. Pokud
účinky vyšší moci trvají déle než 30 dní jakákoliv strana je oprávněna vypovědět neprovedené Nabízené služby a
Objednávky  na základě písemného oznámení  doručeného druhé smluvní  straně.  Toto ustanovení  nezbavuje
smluvní stranu povinnosti postupovat dle interních pravidel k odstranění nebo zabránění vzniku škod a uhradit
splatné závazky za poskytnuté práva k Produktům nebo Nabízeným službám.

13.  ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tato Smlouva se řídí  právním řádem České republiky,  s tím, že strany výslovně ujednávají,  že právní režim
závazkového vztahu založeného touto Smlouvou se řídí zákonem č.  89/2012 Sb.,  občanský  zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. V částech vztahujících se k udělení oprávnění k výkonu práva užití Programu, resp. k užití
jiných plnění společnosti Oracle splňujících znaky autorského díla se použije režim zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jakýkoli právní postup nebo
soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou bude zahájen a veden u příslušného soudu ČR s tím, že
strany  v  této  souvislosti  ve  smyslu  §  89a  občanského  soudního  řádu  sjednávají  pro  všechny  spory  místní
příslušnost Městského soudu v Praze. 

14.  OZNÁMENÍ

Vznikne-li na Vaší straně spor se společností Oracle, případně chcete učinit oznámení v souladu s ustanoveními
článku Odškodnění těchto Všeobecných obchodních podmínek či ocitnete-li se v platební neschopnosti nebo v
obdobném postavení, jste povinni okamžitě o tomto informovat společnost Oracle na adrese: Oracle Czech s.r.o.,
U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, k rukám Vedoucí právník, Právní oddělení.

15.  PŘEVOD PRÁVA
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Nejste oprávněni převést tuto Rámcovou Smlouvu či dát k dispozici nebo převádět oprávnění k výkonu práva užít
Programy, Operační systém, Integrovaný software a/nebo jiné objednané Nabízené služby či jejich podíl na jinou
fyzickou  či  právnickou  osobu.  Pokud  poskytnete  zástavní  právo  k  získanému  oprávnění  výkonu  práva  užít
Programy,  Operační  system,  Integrovaný  software  a/nebo  jiné  objednané  Nabízené  služby,  zástavní  věřitel
nezíská oprávnění k výkonu práva užít či převést Programy, Operační system, Integrovaný software a/nebo jiné
objednané Nabízené služby či výstupy těchto Služeb. Pokud se rozhodnete využít služeb financování k Vašemu
nákupu jakéhokoli oprávnění k Produktu a/nebo Nabízeným službám, jste povinni se řídit podmínkami a pravidly
společnosti  Oracle  vztahujících  se  k  financování,  které  jsou  uvedeny  internetové  adrese:
http://oracle.com/contracts.   Výše  uvedené  nelze  vykládat  jako  omezení  práv,  která  vlastníte  s ohledem  na
operační systém Linux, technologie třetích stran nebo na samostatně licencované technologie třetích stran podle
licenčních podmínek typu „open-source“ nebo obdobných. 

 16.  DALŠÍ UJEDNÁNÍ

16.1   Společnost  Oracle  je  nezávislý  dodavatel  a  mezi  ní  a  Vámi  uzavřením této  Smlouvy  nevzniká žádný
partnerský vztah, společný podnik ani  agenturní  vztahy. Obě smluvní strany jsou odpovědné za platby svým
vlastním zaměstnancům včetně daní a pojištění souvisejících se zaměstnáním. 

16.2 Jestliže bude jakékoliv ustanovení této Rámcové Smlouvy shledáno neplatným či nevyhamatelným, zbývající
ustanovení zůstavají v platnosti a neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením novým v souladu s účelem a
záměrem Rámcové Smlouvy.

16.3  S výjimkou případů pro  neplacení závazků  nebo porušení vlastnických práv společnosti  Oracle,  žádná
žaloba, bez ohledu na formu, vyplývající z, nebo vztahující se k Rámcové Smlouvě nemůže být podána žádnou
ze stran déle než dva roky po vzniku příčiny. 

16.4  Produkty a výsledky Nabízených služeb nejsou vyvinuty ani určeny pro využití v jaderných zařízeních či
jiným nebezpečných prostředích. Souhlasíte st ím, že je Vaší zodpověností zajistit bezpečné užívání Produktů a
výsledků Nabízených služeb v takovýchto prostředích.  

16.5  Souhlasíte s tím, že pokud autorizovaný prodejce Vaším jménem požádá společnost Oracle o poskytnutí
kopie Rámcové Smlouvy, společnost Oracle kopii tomuto autorizovanému prodejci poskytne, aby bylo umožněno
zpracování Vaší Objednávky.

16.6  Berete na vědomí, že obchodní partneři společnosti Oracle, včetně jakýchkoli  třetích stran, které   Vám
poskytují  konzultační  služby,  jsou  nezávislé  na společnosti  Oracle a nejsou zástupci  společnosti  Oracle.
Společnost  Oracle není  zodpovědná  za  jednání  takového obchodního  partnera,  pokud  (i)  obchodní  partner
neposkytuje služby jako subdodavatel společnosti Oracle v souvislosti s Objednávkou, uskutečněnou na základě
této  Rámcové smlouvy a (ii) je zodpovědná  pouze ve stejném rozsahu, v jakém by byla  zodpovědná za výkon
služeb poskytovaný přímo zdroji společnosti Oracle podle zmíněné Objednávky.

16.7  Pro software,  (i) který je částí Programů, Operačních systémů, Intergrovaného softwaru nebo Volitelných
prvků Integrovaného softwaru (nebo všech čtyř), a (ii) který obdržíte od společnosti Oracle v binární formě, a (iii)
který je licencovaný pod open source licencí opravňující Vás k obdržení zdrojového kódu pro tento binary, můžete
obdržet kopii příslušného zdrojového kódu z adresy  https://oss.oracle.com/sources/ nebo http://www.oracle.com/
goto/opensourcecode. V případě, že zdrojový kód pro takový software Vám nebyl dodán s binarem, pak můžete
obdržet také kopi zdrojového kódu na hmotném nosiči prostřednictvím písemné žádosti podle instrukcí v části
"Písemná Nabídka Zdrojového Kódu"  ("Written Offer for Source Code") posledně zmíněné webové stránky.

16.8 Společnost Oracle Vás může označit za svého zákazníka pro objednané Programy a Nabízené služby v
obchodních prezentacích a v rámci marketingových programů a aktivit.

17.  DATUM ÚČINNOSTI RÁMCOVÉ SMLOUVY 

Datum účinnosti této Rámcové Smlouvy je                           .  (doplní společnost Oracle)

   {insert Customer name} Oracle Czech s.r.o.
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Podpis Podpis

Jméno Jméno

Funkce Funkce

Datum podpisu Datum podpisu
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Příloha P - Programy

Oracle Czech s.r.o. (“Oracle”) 
U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, 
Česká republika, IČO: 61498483, DIČ: 
CZ61498483, zapsána u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 30435 

Tato Příloha P o Programech (dále jen "Příloha P") je přílohou k Všeobecným obchodním podmínkam, uvedeným
výše.  Všeobecné obchodní podmínky a Příloha  P, společně s dalšími Přílohami, které referencují výše uvedené
Všeobecné  obchodní  podmínky  tvoří  Rámcovou  Smlouvu.  Tato  Příloha  P  zaniká  společně  se  Všeobecnými
obchodními podmínkami.

1. DEFINICE

1.1  “Datum účinnosti” je definováno jako datum odeslání sady médií nebo datum účinnosti Objednávky v
případě,  kdy není odeslání sady médií  požadováno (v případě zadání objednávky prostředníctvím Oracle
store je dnem účinnosti den, kdy byla objednávka obdržená společností Oracle).

1.2  Pojmy definované a označené velkým počátečním písmenem, které jsou obsažené v této Příloze P, ale
nejsou  zde  definovány,  mají  stejný  význam  a  obsah,  jak  je  uvedeno  ve  Všeobecných  obchodních
podmínkách. 

2. POSKYTNUTÁ PRÁVA

2.1  Akceptací  Vaší  Objednávky  společností  Oracle  Vám  společnost  Oracle  poskytuje  nevýhradní,
nepřevoditelné, omezené, časově neomezené – perpetual (pokud není uvedeno jinak v Objednávce) právo
užití.  Oprávnění  k výkonu práva dílo užít  (licence)  je omezené právo k  používání Programů a veškerých
Služeb s těmito Programy spojených, které jste si objednali výhradně za účelem Vašich vlastních pracovních
činností  a  podle  podmínek  Rámcové  Smlouvy,  včetně  definic  a  pravidel  stanovených  v Objednávce  a
Programové dokumentaci. 

2.2  Na  základě  úhrady  poplatků  za  Služby  spojené  s Programy  společnosti  Oracle  získáte  omezené,
nepřevoditelné,  nevýlučné  a  časové  neomezené  oprávnění  k užití  všech  výsledků  Služeb,  které  jste  si
objednali výhradně za účelem Vašich vlastních interních pracovních činností a které Vám budou dodány na
základě  této  Přílohy  P  (dále  jen  „výsledky“)  s tím,  že  některé  hmotně  zachytitelné  výsledky  mohou  být
předmětem samostatného licenčního ujednání uvedeného v Objednávce. 

 2.3   Jste  oprávněni  svým zástupcům,  odběratelům  a  dodavatelům (včetně  poskytovatelů  outsourcingu)
umožnit  využívat Programy a výsledky za účelem Vašich vlastních pracovních činností  a zodpovídáte za
dodržování pravidel stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách a v této Příloze P. Jste oprávněni
užívat  Programy,  které  jsou  vytvořeny  speciálně  k umožnění  spolupráce  mezi  Vámi,  Vašimi  zákazníky  a
dodavateli  v rámci  Vašeho  interního  obchodního  systému  při  současném  dodržování  pravidel  užití
stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách a v této Příloze P. 

2.4  Jste oprávněni vytvořit si potřebné množství kopií Programů pro vlastní licencované užívání a jednu kopii
každého Programového média.

  
3. OMEZENÍ

3.1   Programy  mohou  obsahovat  nebo  vyžadovat  použití  technologie  třetích  stran,  která  je  dodána  s
Programy.  Společnost  Oracle  Vám  poskytne  oznámení  v  Programové  dokumentaci,  souborech  “čtimě”
(“readme” files) nebo v souborech poznámek, které jsou spjaté s touto technologií třetích stran. Technologie
třetích stran je Vám licencovaná buď podle podmínek Rámcové Smlouvy nebo,  pokud je tak uvedeno v
Programové dokumentaci, souborech “čtimě” (“readme” files) nebo v souborech poznámek, podle Zvláštních
podmínek. Vaše právo užívat samostatně licencované technologie třetích stran podle Zvláštních podmínek
není žádným způsobem omezeno v Rámcové Smlouvě. Nicméně, pro upřesnění a bez ohledu na existenci
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oznámení, technologie třetích stran, která není samostatně licencovaná, je považována za součást Programů
a je Vám licencována podle podmínek Rámcové Smlouvy. 

Pokud máte podle Objednávky právo k distribuci Programů, jste povinnen do distribuce zahrnout všechna
oznámení a všechen příslušný zdrojový kód pro samostatně licencované technologie třetích stran ve stejném
rozsahu a formě, jakým je poskytován zdrojový kód společností Oracle, a jste povinni distribuovat samostatně
licencované technologie třetích stran podle Zvláštních podmínek (v rozsahu a formě, v jaké jsou Zvláštní
podmínky poskytovány společností  Oracle).  Bez ohledu na výše uvedené, Vaše práva k Programům jsou
omezena pouze na práva udělená v Objednávce. 

3.2 Není dovoleno: 

a.   odstraňovat  ani  upravovat  označení  Programů ani  žádné jiné informace o  vlastnických  právech
společnosti Oracle; 

b.  poskytovat Programy nebo materiály jako výsledky poskytnutých Služeb jakýmkoli způsobem třetím
stranám za účelem jejich užívání třetími stranami pro jejich obchodní činnosti (s výjimkou výslovného
povolení užití  v rámci daného licenčního oprávnění, které jste obdrželi);

c.   zpětně  rozkládat,  zasahovat   či  dekompilovat  Programy  (ledaže by  to  bylo  výslovně povoleno
zákonem  nebo  nutné  z důvodu  stykové  provozuschopnosti);  toto  omezení  se  vztahuje  rovněž  na
znázorňování datové struktury nebo obdobných zdrojů a materiálů vytvořených Programem;

d.  poskytovat výsledky jakýchkoli testů typových úloh (benchmarker tests) bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Oracle.

3.3   Zákaz  převodu  či  přechodu  Programů  či  jakéhokoli  jejich  podílu  podle  článku  15  Všeobecných
obchodních podmínek se vztahuje na všechny Programy licencované podle této Přílohy P, s výjimkou případů,
kdy je takový zákaz v rámci platného zákona prokazatelně nevymahatelný.

4. ZKUŠEBNÍ PROGRAMY

Jste oprávněni si objednat zkušební Programy a/nebo společnost Oracle je oprávněna přidat další Programy
k Vaší Objednávce, které budete oprávněni využívat pouze mimo provozní prostředí a pro zkušební účely.
Nejste oprávněni užít Zkušební Programy pro provedení školení třetích stran či účastnit se takového školení
s využitím funkcionalit takového Zkušebního Programu. Na vyzkoušení těchto Programů je poskytnuta lhůta
30 dní od Data účinnosti objednaných Programů. Rozhodnete-li se využívat kterékoli z těchto Programů po
této 30-denní zkušební době, jste povinni získat příslušnou licenci od společnosti Oracle nebo autorizovaného
distributora.  Pokud se rozhodnete po této 30-denní zkušební době nevyužít možnosti  získání licence, jste
povinni  ukončit  užívání  všech  těchto  Programů  a  jste  povinni  vymazat  takové  Programy  ze  svého
počítačového systému.  Programy  pro zkušební účely jsou nabízeny tak,  „jak jsou“  a společnost Oracle
neposkytuje žádnou Technickou podporu ani neposkytuje jakékoli záruky na tyto Programy. 

5. TECHNICKÁ PODPORA

5.1  Pro účely Objednávky je Technická podpora roční předplacená služba poskytovaná společností Oracle
nebo autorizovaným distributorem, kterou jste si objednali pro specifikované Programy. Bude-li objednána,
Technická  podpora  (včetně  prvého  roku  poskytování  Technické  podpory  a  všech  následujících)  bude
poskytována na základě pravidel a podmínek pro Technickou podporu společnosti Oracle účinných v době
poskytnutí  daných Služeb.  Souhlasíte,  že se společností  Oracle budete spolupracovat  a  že jí  poskytnete
přístup, zdroje, materiály, pracovníky, informace a souhlas, který by společnost Oracle mohla k poskytnutí
služeb potřebovat. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoří součást této Přílohy P, se mohou měnit dle
uvážení Oracle s tím, že Pravidla Technické podpory Oracle nemohou mít za následek podstatné snížení
úrovně  Služeb  poskytovaných  pro  Programy  s placenou  Technickou  podporou  v období  na  které  je  tato
podpora zaplacena. Jste povinni před vyplněním Objednávky se s aktuálně platnými pravidly pro příslušné
Služby  seznámit.  Platná  verze  pravidel  pro  Technickou  podporu  je  k dispozici  na  internetové  adrese:
http://oracle.com/contracts.

5.2  Software Update License & Support  (nebo jakákoliv nástupnická Služba upravující  obnovu technické
podpory  Software  Update  License  &  Support,  dále  jen  „SULS“),  kterou  jste  získali  na  základě  Vaší
objednávky, může být obnovena na roční bázi vždy předem, a v případě, že jste obnovili SULS pro shodný
počet licencí Programů jako v původní objednávce po dobu prvního a druhého roku obnovy po získání licencí
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nevzroste výše poplatku o více než 4% oproti výši poplatku v předchozím roce. Jsou-li závazky z Objednávky
plněny  partnerem  společnosti  Oracle,  bude  poplatek  za  SULS  v prvním  roce  obnovy  ve  výši  uvedené
partnerem pro toto období v Objednávce; cena za SULS v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 4%
oproti výše poplatků v předchozím roce

5.3  Rozhodnete-li  se využívat Technickou podporu jen pro některé Programy v rámci souboru licencí, jste
povinni získat shodnou Technickou podporu se všemi licencemi v rámci licenčního souboru. Jste oprávněni
ukončit používání Technické podpory u části licencí v rámci licenčního souboru pouze v případě, že ukončíte
užívání této části licencí licenčního souboru. Cena za Technickou podporu pro zbývající část licencí bude
stanovena v souladu s pravidly pro poskytování Technické podpory účinnými v době ukončení užívání části
licencí.  Oracle  definice  licenčního  souboru  je  uvedena  v platných  pravidlech  pro  poskytování  Technické
podpory.  V případě,  že  nemáte  zaplacenou  cenu  za  Technickou  podporu,  nejste  oprávněni  aktualizovat
jakékoli Programy bez této Služby. Nejste oprávněni získat nové verze takových Programů.

6. SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROGRAMY 

Ke službám technické podpory jste oprávněni objednat si omezený počet Služeb souvisejících s Programy na
základě této Přílohy P, seznam těchto Služeb je dostupný na adrese http://oracle.com/contracts.  Souhlasíte s
tím,  že  poskytnete  společnosti  Oracle  veškeré  informace,  přístup  a  spolupráci  v dobré  víře  přiměřeně
nezbytné k tomu, aby mohla společnost Oracle poskytovat tyto Služby a budete vykonávat činnosti, které jsou
v Objednávce definované jako Vaše povinnost. Pokud bude v průběhu poskytování těchto Služeb společnost
Oracle  potřebovat  přístup  k  produktům  jiného  dodavatele,  které  jsou  součástí  Vašeho  systému,  jste
zodpovědni  za  získání  těchto produktů  a  odpovídajících  licenčních  práv,  nutných  pro  přístup  společnosti
Oracle  k  těmto  produktům  Vaším  jménem.  Poskytované  Služby  mohou  souviset  s  Vaším  oprávněním
k užívání  Programů  vlastněných  nebo  distribuovaných  společností  Oracle,  které  jste  získali  na  základě
samostatné Objednávky. Smlouva, uvedená v této samostatné Objednávce, řídí a definuje Vaše používání
takovýchto Programů.

7. ZÁRUKY, VZDÁNÍ SE NÁROKU A VÝHRADNÍ NÁPRAVA

7.1  Společnost Oracle poskytuje záruku na funkčnost licencovaných Programů v souladu s popisem, který je
uveden v příslušné Programové dokumentaci, a to od chvíle, kdy Vám společnost Oracle poskytne oprávnění
k licenci po dobu jednoho roku (od jejich odeslání nebo elektronického stáhnutí). Uplatnění záruky jste povinni
oznámit písemně společnosti Oracle v průběhu záruční doby. Společnost Oracle poskytuje záruku na služby
Technické podpory a Služby spojené s Programy (jak je uvedeno v článku 6 výše) objednané a poskytované
na  základě  této  Přílohy  P  s  tím,  že  objednané  Služby  budou  poskytovány  způsobem obvyklým v tomto
odvětví. Uplatnění záruky jste povinni oznámit písemně společnosti Oracle v průběhu 90 dní od provedení
vadných Služeb.

7.2  SPOLEČNOST ORACLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU PROGRAMY PRACOVAT BEZCHYBNĚ NEBO
BEZ PŘERUŠENÍ, ANI ŽE NAPRAVÍ VEŠKERÉ CHYBY V  PROGRAMECH. 

7.3   V PŘÍPADĚ  JAKÉHOKOLI  PORUŠENÍ  VÝŠE  UVEDENÝCH  ZÁRUK  JE  VAŠÍM  VÝHRADNÍM
OPRÁVNĚNÍM  A  ZÁVAZKEM  SPOLEČNOSTI  ORACLE:  A)  OPRAVA  CHYB  PROGRAMŮ,  KTERÉ
ZPŮSOBUJÍ  PORUŠENÍ  ZÁRUK  NEBO    NEBUDE-LI  SPOLEČNOST  ORACLE  SCHOPNA  ŘÁDNĚ
NAPRAVIT  TAKOVÉ PORUŠENÍ  ZÁRUK OBCHODNĚ PŘIJATELNÝM ZPŮSOBEM, MŮŽETE UKONČIT
UŽÍVÁNÍ  SVÉ  PROGRAMOVÉ  LICENCE  A  MÁTE  NÁROK  NA  VRÁCENÍ  LICENČNÍCH  POPLATKŮ,
KTERÉ  JSTE  PŘEDPLATILI  A  NEVYUŽILI  ZA  TECHNICKOU  PODPORU  K UKONČENÝM
PROGRAMOVÝM  LICENCÍM;  NEBO  B)  ZNOVUPOSKYTNUTÍ  CHYBĚJÍCÍCH   SLUŽEB  SPOJENÝCH
S PROGRAMY NEBO NEBUDE-LI SPOLEČNOST ORACLE SCHOPNA ŘÁDNĚ NAPRAVIT PORUŠENÍ
ZÁRUK OBCHODNĚ PŘIJATELNÝM ZPŮSOBEM, MŮŽETE UKONČIT UŽÍVÁNÍ TĚCHTO CHYBĚJÍCÍCH
SLUŽEB SPOJENÝCH S PROGRAMY A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ VÁMI ZAPLACENÝCH POPLATKŮ
ZA SLUŽEB SPOJENÝCH S PROGRAMY.

7.4  V ROZSAHU, VE KTERÉM TO PŘIPOUŠTÍ ZÁKON JSOU TYTO ZÁRUKY VÝLUČNÉ A ŽÁDNÉ JINÉ
ZÁRUKY,  VÝSLOVNÉ  ANI  NAZNAČENÉ,  VČETNĚ  ZÁRUK  NEBO  PODMÍNEK  TÝKAJÍCÍCH  SE
PRODEJNOSTI  A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÉ ÚČELY, SE NEPOSKYTUJÍ.

8. AUDIT

Společnost Oracle je oprávněna provést kontrolu Vašeho užívání Programů na základě oznámení podaného
čtyřicet pět (45) dní předem pro zajištění, že Vaše užívání Programů je v souladu s ustanoveními příslušné

License_Oracle Master Agreement Self Service P (SS_OMA_P)_v040119_CZ_CZE Strana 10 ze 11



Objednávky a Rámcové Smlouvy. Jakýkoli takový audit nebude nepřiměřeně zasahovat do Vašich běžných
obchodních činností.

Souhlasíte,  že  budete  s  Oracle  spolupracovat  při  provádění  takového auditu  a  poskytnete  jí  přiměřenou
součinnost a přístup k informacím důvodně vyžádaný společností Oracle. Tato součinnost bude mimo jiné
zahrnovat spuštění nástrojů pro měření dat Oracle na Vašich serverech a poskytnutí výsledných dat Oracle.

Provedení auditu a nakládání s neveřejnými informacemi získanými v průběhu auditu (včetně nálezů nebo
zpráv  z  provedení  auditu)  se  budou  řídit  ustanoveními  článku  8  (Mlčenlivost)  Všeobecných  obchodních
podmínek. 

Pokud audit  zjistí  nedodržení  podmínek,  souhlasíte  s  nápravou (což může mimo jiné zahrnovat  uhrazení
poplatků za další licence k Programům) takového nedodržení do třiceti  (30) dnů od písemného oznámení
tohoto  nedodržení  podmínek.  Pokud  toto  nedodržení  podmínek  nenapravíte,  Oracle  může  ukončit  (a)
poskytování  Služeb spojených s Programy (včetně služeb Technické podpory),  (b) užívání Programových
licencí objednaných na základě Přílohy P a souvisejících smluv, a/nebo (c) Rámcovou Smlouvu. Souhlasíte,
že Oracle nebude odpovídat za jakékoli Vaše náklady vzniklé v souvislosti s provedením auditu.

9. LOGISTIKA OBJEDNÁVKY

9.1  Dodávka a instalace

9.1.1  Jste zodpovědní za instalaci Programů, pokud nebyly Programy předinstalovány společností Oracle
na Hardware, který jste si zakoupili na základě Objednávky a nebo pokud jste si nezakoupili instalační
služby od společnosti Oracle k daným Programům.

9.1.2   Společnost  Oracle  Vám zpřístupnila  programy,  uvedené  v  sekci  Programy a  služby  technické
podpory příslušné Objednávky, v elektronické podobě ke stažení z webové stránky na následující adrese:
http://edelivery.oracle.com.  Na  této  URL  adrese  si  můžete  najít  a  elektronicky  stáhnout  do  Vašeho
počítače aktuální produkční verzi softwaru, platnou k datu účinnosti příslušné Objednávky a související
produktovou  dokumentaci  ke  každému  Programu  v  Objednávce.  V  případě,  že  nepřetržitě  platíte
technickou podporu pro Programy uvedené v Obejdánvce, můžete pokračovat ve stahování softwaru a
související programové dokumentace k programům uvedeným v Objednávce. Berte prosím na vědomí, že
ne všechny Programy jsou k dispozici pro všechny kombinace hardwaru/operačního systému. Aktuální
dostupnost prosím zkontrolujte na webové stránce elektronického dodání (uvedené výše). Potvrzujete, že
společnosti Oracle nevznikly žádné další povinnosti k dodání Programů podle příslušné Objednávky, ať už
v elektronické podobě či jiným způsobem.

9.1.3  Pokud byla objednána, tak společnost Oracle dodá fyzická média na dodací adresu, specifikovanou
v Objednávce.  Zavazujete se uhradit  příslušná média a poplatky  za dodání.  Platné podmínky  dodání
fyzických médií jsou: FCA Dublin, Ireland (Incoterms 2010).

9.2  Území

Programy mohou být použity pouze v zemi/zemích uvedených v Objednávce. 

9.3  Poplatky, fakturace a platební závazky

9.3.1  Převzetím platebního závazku na základě Objednávky prohlašujete, že povinnost uhradit cenu není
závislá na budoucí dostupnosti  jakéhokoliv Programu nebo aktualizace.  Avšak, (a) pokud objednáváte
služby technické podpory, předcházející věta nezbavuje společnost Oracle zodpovědnosti poskytnout tyto
služby  technické  podpory  na  základě  Rámcové  Smlouvy,  v  souladu  s  platnými  podmínkami  pro
poskytování služeb technické podpory a (b) předcházející věta nemění Vám poskytnuté právo na základě
podmínek stanovených v Rámcové Smlouvě.

9.3.2    Poplatky za Programy jsou fakturovány od Data účinnosti.

9.3.3  Poplatky za Služby spojené s Programy jsou fakturovány před poskytnutím těchto Služeb; poplatky
za služby technické podpory jsou fakturovány na období jednoho roku a to předem. Období poskytování
Služeb spojených s Programy začíná běžet od Data účinnosti.

9.3.4  K cenám uvedeným v Objednávce Vám budou navíc připočteny případné poplatky za poštovné a
balné nebo související daně a zodpovídáte za úhradu těchto poplatků a daní.

License_Oracle Master Agreement Self Service P (SS_OMA_P)_v040119_CZ_CZE Strana 11 ze 11


	12. Vyšší moc

