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Dílčí objednávka pronájmu licencí 

 

Dobrý den, 

V souladu s čl. I., odst. 2. a čl. II, odst. 1 „Smlouvy o Zajištění pronájmu softwarových licencí a 
souvisejících služeb pro osobní počítače a servery“, ze dne 25.11.2020 (dále jen “Smlouva“), 
upřesňujeme počet licencí za MŠMT resp. za ÚŘAD (KMEN) MŠMT v období 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021. 

Počet licencí je uveden v příloze - Kalkulace pro období 1. 12. 2020 – 30. 11. 2021. Celková cena této 
dílčí objednávky za zajištění pronájmu licencí programového vybavení pro klientské pracovní stanice 
a programového vybavení pro servery je ve výši 2 908 246,50 Kč bez DPH, tj. 3 518 978,27 Kč vč. DPH – 

viz příloha.  

Převzetí licencí programového vybavení na výše uvedené období bude zajištěno kontaktní osobou 
uvedenou v čl. IX Smlouvy. Kopie předávacího protokolu bude v souladu s čl. IV., odst. 1. Smlouvy 

přílohou faktury.  

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, 
zajistí Objednatel uveřejnění celého textu dílčí objednávky, vyjma osobních údajů a metadat dílčí 
objednávky v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel 

uveřejnění dílčí objednávky nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření dílčí objednávky, pak 
je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření dílčí objednávky.  

Dílčí objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Účinnosti nabývá dílčí 
objednávka, na kterou se vztahuje zákon o registru smluv, dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

 

S pozdravem 
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