
Česká Exportní Banka
CZECH EXPORT BANK

Česká exportní banka, a.s. 

a

T-Mobile Czech Republic a.s.

RÁMCOVÁ DOHODA

NA ZAJIŠTĚNÍ LICENCÍ A SOFTWARE ASSURANCE PRODUKTŮ MICROSOFT

č. 26868



TUTO RÁMCOVOU DOHODU NA ZAJIŠTĚNÍ LICENCÍ A SOFTWARE ASSURANCE
PRODUKTŮ MICROSOFT č. 26868 (dále jen „Dohoda nebo „Smlouva ) uzavřely následující
smluvní strany:

1. Česká exportní banka, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, sp. zn. B 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ: 63078333 
(dále jen „Objednatel”); a

2. T-Mobile Czech Republic a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, sp. zn. B 3787, se sídlem Torníěkova 2144/1, 148 00, Praha 4, IČ: 64949681 (dále jen
„Poskytovatel”);

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně z nich jako
„Smluvní strana )

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel má zájem zajistit kontinuitu stávajících licencí produktů Microsoft, které Objednatel 
využívá v rámci výkonu předmětu svého podnikání a současně má zájem využívat další licence 
a Software Assurance produktů Microsoft pro své budoucí potřeby;

(B) Objednatel vyhlásil nadlimitní veřejnou zakázku nazvanou „Zajištění licencí Software, 
Assurance produktů Microsoft a licenčního poradenství“, ev. č. veřejné zakázky
(dále jen „Veřejná zakázka ), a to postupem dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“); a

(C) Poskytovatel podal v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky nabídku, která byla v souladu 
se ZZVZ a pravidly hodnocení nabídek dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky vybrána 
jako nej výhodnější;

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1.1. Účelem této Dohody je zajištění dodávek licencí a Software Assurance produktů Microsoft, 
které je podle podmínek definovaných společností Microsoft možno poskytovat na základě 
některé z multilicenčních smluv nebo na základě multilicenčního programu, a dále poskytování 
souvisejících plnění pro potřeby Objednatele, až do výše předpokládaného finančního limitu 
12.500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH.

1.2. Na základě této Dohody Objednatel uzavře s Poskytovatelem první dílčí smlouvu, jejímž 
předmětem bude dodávka vyjmenovaných softwarových licencí a souvisejících služeb (dále jen
„První licenční smlouva")

1.3. Na základě této Dohody bude Objednatel podle svých aktuálních potřeb uzavírat 
s Poskytovatelem další dílčí smlouvy. Předmětem Dohody je vymezení podmínek, které budou 
podkladem pro uzavírání dalších dílčích smluv na dodávky softwarových licencí v rámci 
multilicenčních programů společnosti Microsoft a souvisejících služeb (dále jen „Dílčí licenční 
smlouva").
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2. LICENCE A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

2.1. Poskytovatel se zavazuje, že poskytnuté licence budou umožňovat:

(a) Použití předchozích verzí produktů, než je definováno aktuální verzí zakoupené licence, 
nejméně však do verze vydané během roku 2008;

(b) Použití jakékoliv jazykové verze zakoupeného produktu, pokud je v případě jiných 
jazykových verzí tohoto produktu jejich cena stejná či nižší než u zakoupeného 
produktu;

(c) Re-imaging, tj. na základě zakoupené licence má Objednatel právo smazat jinou formou 
zakoupený (např. OEM) a předinstalovaný SW daného produktu a nahradit jej centrálně 
udržovanou jednotnou instalací téhož produktu (typ, verze, jazyk) včetně jednotného 
aktivačního klíče. Zdrojem Objednatele pro tyto centrálně spravované instalace jsou 
webové stránky: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx;

(d) Vytváření kopií zakoupených produktů pro účely zálohování či automatizovaných 
instalací minimálně 1 kopii pro ústředí a 1 kopii pro záložní pracoviště Objednatele.

(e) Provoz v rámci virtualizovaného prostředí Objednatele.

2.2. Licence a Software Assurance bude Poskytovatel dodávat Objednateli vždy v aktuální dostupné 
verzi.

2.3. Poskytovatel současně s licencí a Software Assurance dále vždy zajistí zejména uzavření 
jakýchkoli nezbytných multilicenčních nebo obdobných smluv; administraci příslušné 
multilicenční smlouvy na zákaznických stránkách, instalační klíče; průběžné zpracování 
přehledu doposud odebraných licencí; popis benefitů Software Assurance, aktivace benefitů na 
příslušných stránkách licenčního portálu Microsoftu a poradenství pro jejich využití; popis 
dalších produktů firmy Microsoft, poskytování dalších služeb Software Assurance k produktům 
v rozsahu stanoveném společností Microsoft; přístup ke znalostním databázím; na žádost 
Objednatele poskytnutí instalačních médií k produktům a zprostředkování možnosti 
zkušebních/testovacích instalací software. Poskytovatel se zavazuje poskytnout 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, případně neexistuje-li česká mutace těchto dokumentů, 
budou poskytnuty v jazyce anglickém.

2.4. Poskytovatel se zavazuje zajistit zařazení Objednatelem zakoupených produktů do evidence na 
licenčním portálu společnosti Microsoft a to vždy bez zbytečného odkladu po jejich zakoupení.

2.5. Poskytovatel zřídí pro Objednatele licenční hotline s dostupností každý pracovní den mezi 9.00 
a 17.00. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli prostřednictvím licenčního hotline 
telefonicky licenční poradenství ke způsobu nákupu licencí. Poradenství bude poskytováno na 
všechny produkty Microsoft prostřednictvím Microsoft specialistů a bude spočívat v 
konzultacích a poradenství ke způsobu nákupu licencí se zaměřením zejména na ověření 
vhodnosti nákupu vybraných produktů pro účel specifikovaný Objednatelem.
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2.6. Poskytovatel zajistí pro Objednatele službu technické podpory ze strany společnosti 
Microsoft. Prostřednictvím služby technické podpory Poskytovatel zajistí pro Objednatele 
v režimu 24x7 (dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu) další technické služby související 
s poskytovaným plněním, a to zejména konzultace při nasazování nových produktů Microsoft 
(např. analýza stávajícího stavu IT, optimalizace), a technickou podporu při krizových situacích 
(poskytování odborných služeb technické podpory v případě softwarových závad).

2.7. Není-li stanoveno jinak, je místem plnění sídlo Objednatele na adrese Vodičkova 34, Praha 1, 
PSČ 111 21.

3. PRVNÍ LICENČNÍ SMLOUVA

3.1. Po nabytí účinnosti této Dohody zašle Objednatel na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele 
návrh na uzavření První licenční smlouvy.

3.2. Návrh na uzavření První licenční smlouvy bude obsahovat seznam požadovaného plnění 
(produktů) a celkovou cenu. Seznam požadovaného plnění a celková cena budou vycházet ze 
seznamu produktů, který je uveden v Příloze č. 1 této Dohody. Návrh na uzavření První licenční 
smlouvy bude dále obsahovat identifikaci Objednatele, odkaz na tuto Dohodu, požadovanou 
dobu plnění a případné další požadavky Objednatele ohledně požadovaného plnění.

3.3. Poskytovatel potvrdí návrh na uzavření První licenční smlouvy nej později do tří pracovních dnů 
po jeho obdržení. První licenční smlouva nabývá účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv )

3.4. Poskytovatel bere na vědomí, že předmětem První licenční smlouvy může být nákup jen 
některých produktů uvedených v Příloze č. 1 této Dohody.

4. DÍLČÍ LICENČNÍ SMLOUVY A JEJICH UZAVÍRÁNÍ

4.1. Jednotlivé Dílčí licenční smlouvy budou uzavírány v souladu s touto Dohodou na základě 
jednotlivých objednávek Objednatele. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel si vyhrazuje 
právo nakupovat licence a další produkty podle svých aktuálních potřeb.

4.2. Objednatel zašle na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele objednávku, která bude 
obsahovat:

(a) identifikaci Objednatele;

(b) odkaz na tuto Dohodu,

(c) objednávané plnění (produkty),

(d) požadovanou dobu plnění, a

(e) případné další požadavky Objednatele.

4.3. Objednávka bude dále obsahovat celkovou cenu objednávaného plnění. Celková cena 
objednávaného plnění bude vycházet z ceníku Poskytovatele, jak je definován dále v této 
Dohodě.
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4.4. Poskytovatel objednávku Objednatele potvrdí nej později následující pracovní den po jejím 
obdržení.

4.5. Bude-li Dílčí licenční smlouva uzavřena na základě objednávky, považuje se za uzavřenou 
doručením oznámení Poskytovatele o jejím přijetí. Při plnění, jehož částka přesahuje 
50.000,- Kč bez DPH, nabývá Dílčí licenční smlouva účinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv.

5. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že poskytování plnění na základě této Dohody není 
v rozporu s licenčními podmínkami společnosti Microsoft nebo jiného subjektu. V případě 
porušení tohoto závazku odpovídá Poskytovatel Objednateli za škodu, která Objednateli 
vznikne.

5.2. Poskytovatel j e povinen poskytovat plnění na základě této Dohody bez j akýchkoli právních vad 
a zajistit zejména průmyslověprávní, resp. autorskoprávní nezávadnost plnění. Pokud 
Poskytovatel v rámci plnění užije výsledek činnosti třetího subjektu, chráněný právem 
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem nebo jinak, a uplatní-li 
oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Poskytovatel provede na své 
náklady vypořádání újmy, škody nebo jiných negativních majetkových důsledků způsobených 
Objednateli.

5.3. Objednatel je povinen užívat licenci v souladu s jejich určením a za podmínek stanovených 
touto Dohodou a smlouvou EA a MPSA a prováděcími smlouvami uzavřenými se společností 
Microsoft, případně v souladu s licenčními podmínkami vztahujícími se k danému softwaru, 
bude-li s jejich obsahem prokazatelně seznámen.

5.4. Odpovídá-li to povaze plnění a není-li to v rozporu s licenčními podmínkami společnosti 
Microsoft, poskytuje Poskytovatel Objednateli na plnění záruku za jakost v délce dvou let. 
Záruční doba počíná běžet okamžikem řádného poskytnutí plnění. Zárukou za jakost 
Poskytovatel přebírá odpovědnost zato, že plnění bude po dobu odpovídající záruce způsobilé 
ke svému užití, kvalita bude odpovídat této Dohodě a zachová si vlastnosti touto Dohodou 
vymezené popř. obvyklé.

5.5. Poskytovatel je povinen po dobu záruční doby bezplatně odstranit vady plnění, které se objeví, 
a to nej později do deseti dní od jejího nahlášení Objednatelem. V případě, že bude Poskytovatel 
v prodlení s odstraněním vady, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady 
Poskytovatele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.

6. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Poskytovatel prohlašuje, že je ke dni uzavření této Dohody držitelem statusu autorizovaného 
partnera společnosti Microsoft - LSP. Poskytovatel je povinen po celou dobu účinnosti této 
Dohody zachovat status LSP. V případě ztráty statusu LSP je Poskytovatel povinen o této 
skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat.

6.2. Poskytovatel je povinen plnit své povinnosti vyplývající z této Dohody a jednotlivých smluv 
řádně a včas, s odbornou péčí a v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele a dle jeho pokynů.
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6.3. Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech majících 
vliv na plnění dle této Dohody. Poskytovatel je dále povinen včas písemně upozornit 
Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma. 
Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, neodpovídá 
Poskytovatel za jakoukoli újmu vzniklou v příčinné souvislosti.

6.4. Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli během realizace plnění, je-li to nezbytné, přístup 
na příslušná pracoviště Objednatele a součinnost nezbytnou k provedení plnění. Poskytovatel je 
povinen dodržovat v objektech Objednatele interní pravidla a předpisy Objednatele, s nimiž 
bude seznámen.

6.5. Poskytovatel se zavazuje uzavřít a udržovat v platnosti a účinnosti alespoň v průběhu účinnosti 
této Dohody pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou jiné osobě v důsledku 
činnosti Poskytovatele (pojištění odpovědnosti). Celkový limit pojistného plnění bude 
minimálně Kč 20.000.000,- (nebo ekvivalent v jiné měně) za jednu pojistnou událost a v ročním 
agregátu (tj. za 12 měsíců po sobě jdoucích), eventuálně za pojistnou dobu v případě pojištění 
vztahujícího se výhradně k předmětu plnění dle této Dohody. Spoluúčast na jedné pojistné 
události nepřesáhne Kč 100.000 (nebo ekvivalent v jiné měně). Poskytovatel je povinen na 
základě písemné žádosti Objednateli předložit výše pojistnou smlouvu / pojistný certifikát, a to 
včetně potvrzení o zaplacení pojistného, a to kdykoliv o to v době účinnosti Dohody Objednatel 
požádá.

7. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu za poskytovaná plnění v souladu s touto 
Dohodou vždy po jejich poskytnutí.

7.2. Při uzavření První licenční smlouvy se budou Smluvní strany řídit cenami uvedenými v seznamu 
produktů, který je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.

7.3. Při uzavírání Dílčích licenčních smluv se budou Smluvní strany řídit ceníkem Poskytovatele 
(dále jen „Ceník ) Ceník musí vycházet vždy z oficiálních a aktuálně platných cen 
multilicenčního programu Microsoft Products & Services Agreement (MPSA) společnosti 
Microsoft, které budou snížené o slevu Poskytovatele ve výši 17,2 % z těchto oficiálních cen 
bez DPH.

7.4. Poskytovatel se zavazuje zasílat Objednateli aktuální platný Ceník pravidelně vždy nej později 
k 7. dni kalendářního měsíce, pro který je ceník platný anebo kdykoliv na vyžádání Objednatele 
a to v elektronické podobě (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu pověřených osob 
Objednatele.

7.5. Poskytovatel se zavazuje Objednateli bezplatně poskytnout ročně 3 MD (24 hodin) licenčního 
poradenství prostřednictvím licenčního hotline podle článku 2.5 této Dohody. Cena za 
poskytnutí každé další hodiny licenčního poradenství nad rámec uvedený v předcházející větě 
činí 0,00 Kč bez DPH za každou celou hodinu.

7.6. Ceny sjednané v souvislosti s touto Dohodou, zejména ceny uvedené v Příloze č. 1 a Ceníku, 
zahrnují všechna související plnění, která si Objednatel v této Dohodě výslovně vymínil anebo 
která jsou nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a užívání produktů Objednatelem a
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Poskytovatel, jakožto odborník, o nich ví nebo vědět má. Poskytovatel nemá zejména právo 
požadovat úhrady nákladů anebo víceprací v důsledku pohybu cen, pohybu měnových kurzů a 
podobně.

7.7. Není-li stanoveno jinak, je cena uvedena bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně 
připočítána v zákonem stanovené výši. V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „Zákon o DPH ) bude Objednatel jako příjemce 
plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané 
hodnoty za Poskytovatele přímo správci daně Poskytovatele za účelem zvláštního způsobu 
zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby Objednatel Poskytovatele písemně 
informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky Poskytovatele za Objednatelem 
o příslušnou částku daně a Poskytovatel tak není oprávněn po Objednateli požadovat uhrazení 
této částky.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Objednatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu plnění na bankovní účet Poskytovatele 
uvedený na faktuře, která bude splňovat náležitosti uvedené v § 435 z. č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník ), náležitosti 
daňového dokladu, účetního dokladu a musí obsahovat číslo této Dohody a případně také číslo 
Dílčí licenční smlouvy.

8.2. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Poskytovatele uvedený na 
příslušné faktuře. Bankovní účet Poskytovatele musí být bankovním účtem vedeným u 
tuzemského dodavatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle § 96 odst. 2 Zákona o DPH.

8.3. Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne, kdy byla Objednateli prokazatelně doručena. 
Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nej později v poslední den její splatnosti 
byla částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

8.4. Objednatel je oprávněn vrátit Poskytovateli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která 
nemá náležitosti stanovené touto Dohodou nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu 
vrácení.

8.5. Poskytovatel j e povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

9. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Smluvní strany si sjednávají tyto způsoby doručování oznámení, návrhů či jiných sdělení:
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Způsob doručování Zásilka se považuje za doručenou
osobní doručení na podatelnu okamžikem fýzického odevzdání j
zásilka s doručenkou zasílaná 
prostřednictví držitele poštovní licence

datum uvedené jako datum převzetí na doručence j

e-mail okamžikem odeslání v případě, že odesilateli bylo j 
doručeno oznámení o doručení zprávy adresátovi I

9.2. Není-li v konkrétním případě ujednáno jinak, e-mailem lze posílat pouze informace 
operativního a organizačního charakteru. Ostatní informace zaslané e-mailem se považují za 
doručené pouze v případě následného osobního doručení nebo doručení prostřednictvím držitele 
poštovní licence.

Doručování probíhá na kontaktní adresy uvedené níže. Pokud bude doručení zásilky doručované 
prostřednictvím držitele poštovní licence vědomě zmařeno, má se za to, že dnem doručení je 
třetí pracovní den po jejím odeslání (pří zasílání do zahraničí patnáctý pracovní den). Doručení 
je vědomě zmařeno pokud (i) druhá Smluvní strana odmítne převzetí zásilky nebo (ii) druhá 
Smluvní strana si zásilku nepřevezme v úložní době nebo (iii) druhá Smluvní strana neoznámí 
změnu své korespondenční adresy.

9.3. Adresy pro doručování

Česká exportní banka, a.s.
Adresa pro doručování: Vodičkova 34, P O BOX 870,

11121 Praha
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Adresa pro doručování: Torníčkova 2144/1, 148 00 Praha
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba:

10. SANKCE

10.1. V případě, že Poskytovatel ve stanovené lhůtě neakceptuje výzvu Objednatele k uzavření První 
licenční smlouvy anebo kterékoli Dílčí licenční smlouvy anebo takovou výzvu odmítne, je 
Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení.

10.2. Bude-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím plnění, je Poskytovatel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení.
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10.3. Pře stane-li být Poskytovatel držitelem statusu LSP, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

10.4. V případě, že Poskytovatel poruší některou z povinností uvedenou v článku 12. této Dohody 
(Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací), je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10.5. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části i po té, co byl ze strany 
Poskytovatele na prodlení upozorněn, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Objednateli 
úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.6. Smluvní pokutou není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu případné škody v plné výši.

10.7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne odeslání výzvy k její úhradě.

11. TRVÁNÍ DOHODY

11.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, která počíná běžet od okamžiku její účinnosti, nejdříve 
však ode dne 1.1. 2021 a skončí dne 31. 12. 2023. Dohoda zaniká uplynutím doby, na níž je 
uzavřena anebo dnem, kdy dojde k vyčerpání předpokládaného finančního limitu ve výši 
12.500.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) bez DPH, podle toho, co 
nastane dříve.

11.2. Doba plnění První licenční smlouvy a Dílčích licenčních smluv může přesáhnout výše uvedenou 
dobu trvání Dohody. Práva a povinnosti upravené v Dohodě zůstávají v platnosti a účinnosti 
v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle První licenční smlouvy a Dílčích 
licenčních smluv.

11.3. Tuto Dohodu, První licenční smlouvu, jakož i Dílčí licenční smlouvu lze ukončit písemnou 
dohodou Smluvních stran.

11.4. Od Dohody, První licenční smlouvy, jakož i od Dílčí licenční smlouvy lze odstoupit pouze 
v případě podstatného porušení a v případech, které jsou v této Dohodě výslovně stanoveny. 
Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé ze Smluvních stran.

11.5. Za podstatné porušení se považuje:

(a) prodlení Poskytovatele s dodáním plnění ve sjednaném termínu, které je delší než 
patnáct (15) kalendářních dnů;

(b) porušení některé z povinností uvedené v článku 12. této Dohody (Mlčenlivost a ochrana 
důvěrných informací); a

(c) ztráta statusu LSP.
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11.6. Smluvní strany mají též právo odstoupit od této Dohody v případě, že:

(a) na majetek druhé ze Smluvních stran je prohlášen úpadek, Smluvní strana sama podá 
dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut 
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; nebo

(b) Smluvní strana vstoupí do likvidace; nebo

(c) proti Smluvní straně je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

11.7. Ukončení Dohody, První licenční smlouvy nebo Dílčí licenční smlouvy se nedotýká nároku na 
zaplacení smluvních pokut, náhrady škody, ochrany obchodního tajemství a důvěrných 
informací a dalších ustanovení této Dohody, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
ukončení Dohody.

12. MLČENLIVOST A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

12.1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné 
informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně Smluvními stranami 
poskytnuty v rámci plnění z této Dohody.

12.2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s 
plněním dle této Dohody dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „důvěrné 
informace ) Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem použity výhradně k činnostem, 
kterými bude zajištěno dosažení účelu Dohody.

12.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, 
kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity 
v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo 
umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.

12.4. Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení 
důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích 
stran.

12.5. Poskytovatel je oprávněn sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem Obj ednatele s tím, že tento souhlas j e vázán na povinnost Poskytovatele zavázat tuto 
třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této třetí osoby, 
že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Dohodou.

12.6. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se 
staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností 
vyplývajících z Dohody, nebo o kterých tak stanoví právní předpis, zpřístupnění je však možné 
vždy jen v nezbytném rozsahu.

12.7. Povinností mlčenlivosti není dotčena povinnost Smluvní strany sdělit nebo zpřístupnit důvěrné 
informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů
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veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetními nebo 
daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

12.8. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se 
druhé Smluvní strany, předmětu plnění této Dohody nebo s předmětem plnění související, které 
naplňují znaky obchodního tajemství vy smyslu § 504 Občanského zákoníku nebo které 
Smluvní strana označí jako „obchodní tajemství".

12.9. Závazky Smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení účinnosti této Dohody.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato Dohoda se řídí právem České republiky. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran 
vyplývající z této Dohody a s touto Dohodou související, která nejsou v této Dohodě výslovně 
upravena, se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména Občanského 
zákoníku.

13.2. V případě, že kterékoli ustanovení této Dohody bude neplatné, neúčinné, nezákonné či 
nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto 
zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovením platným, 
účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením 
s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nej později do deseti kalendářních dnů 
(i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým je dotčené ustanovení 
pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode 
dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost 
nastane dříve.

13.3. Veškeré změny nebo doplňky této Dohody mohou být učiněny pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.

13.4. Převod smluvně sjednaných práv a povinností z Poskytovatele na třetí osobu lze výhradně na 
základě písemně sepsané Dohody o převodu práv a povinností sepsané Poskytovatelem, 
Objednatelem a třetí osobou, na kterou jsou práva a povinnosti převáděna.

13.5. Smluvní strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné 
vztahy založené touto Dohodou nebo s touto Dohodou související se nepoužijí § 1799 a 1800 
Občanského zákoníku.

13.6. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z oprávněných zástupců 
Smluvních stran, přičemž jde o připojení uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Dohodu).

13.7. Po prostudování této Dohody Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Dohody rozumí a 
souhlasí s ním, na důkaz čeho k ní připojují své podpisy.,
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PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA 1 Seznam produktů pro uzavření První licenční smlouvy včetně jednotkových cen

V Praze dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu

za Českou exportní banku, a s. za T-Mobile Czech Republic a s.
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PŘÍLOHA 1 - Seznam produktů pro uzavření První licenční smlouvy včetně jednotkových cen

Ceny licencí, aplikací a Software Assurance produktů na období od 1.1. 2021 - 31.12. 2023

Položka Popis položky - typ licence a produkt
cena

za 3 roky v Kč 
bez DPH

1 Klientská (CAL) prodloužení podpory (SA) - SharePoint User CAL Standard 2 286 Kč
2 Klientská (CAL) prodloužení podpory (SA) - SharePoint User CAL Enterprise 2 013 Kč
3 Serverová - prodloužení podpory (SA) - SharePoint Server 127 364 Kč
4 Klientská (CAL) prodloužení podpory (SA) - SQL User CAL 3 534 Kč
5 Serverová - prodloužení podpory (SA) - SQL Server Standard 15 612 Kč
6 Serverová - prodloužení podpory (SA) - SQL Server Enterprise 146 262 Kč
7 Klientská (CAL) prodloužení podpory (SA) - Windows User CAL 715 Kč
8 Serverová - prodloužení podpory (SA) - Windows Server Datacenter -16 Core 103 538 Kč
9 Serverová - prodloužení podpory (SA) - Windows Server Datacenter - 2 Core 13 008 Kč
10 Serverová - prodloužení podpory (SA) - Windows Server Standard -16 Core 16 363 Kč
11 Serverová - prodloužení podpory (SA) - System Center Server Standard -16 Core 15 612 Kč

12 Serverová - prodloužení podpory (SA) - System Center ServerDatacenter -16
Core 41 085 Kč

13 Serverová - prodloužení podpory (SA) - System Center ServerDatacenter - 2 Core 5 753 Kč
14 Aplikace - Visual Studio Pro 36 155 Kč
15 Aplikace - Visual Studio Enterprise 124 900 Kč


