
SMLOUVA

Číslo Smlouvy MF

20/906/0059
Toto číslo uvádějte při fakturaci

o poskytnutí Microsoft AZURE
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 
„Občanský zákoník") v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ") na základě otevřené výzvy k podání nabídky ve věci veřejné zakázky malého rozsahu 

zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) pod č.j.: MF-5059/2020/7001
Evidenční číslo: 9006/096/2020

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo financí
se sídlem: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ 00006947
za niž jedná: 
e-mail:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
ID DS: xzeaauv
(dále jen „Objednatel")

a

T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha
IČO: 64949681
DIČ: CZ64949681
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze oddíl B, vložka 3787 
za něhož jedná: 
e-mail:
bankovní spojení: 
č. účtu:
ID DS: ygwchSi

(dále jen „Dodavatel")

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana" a společně jako „Smluvní strany") 

PREAMBULE
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „AZURE-2021, 
poskytování Microsoft AZURE" (dále jen „Veřejná zakázka"), neboť nabídka Dodavatele podaná v rámci 
zadávání Veřejné zakázky byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Dodavatel 
prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky seznámil a považuje 
ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje 
uvedené ve Smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní 
straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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I.

Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je modernizace a zefektivnění pracovního prostředí Objednatele 
prostřednictvím využití cloudových služeb a technologií, včetně zabezpečení dostupnosti služeb, 
dostatečných limitů objemu dat a výkonových parametrů.

2. Dále je účelem této Smlouvy zajistit předmět plnění uvedený v čl. II této Smlouvy ze strany 
Dodavatele, a to prostřednictvím programu Microsoft Enterprise poskytovaného na základě nově 
uzavřené prováděcí smlouvy Server and Cloud Enrollment uzavřené prostřednictvím Dodavatele 
mezi Objednatelem a společností Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem One Microsoft 
Plače, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland (dále jen 
„Microsoft"), s účinností od 1. 2. 2020.

Předmět a způsob plnění

1. Předmětem této Smlouvy je poskytování „Azure služeb" a souvisejících navázaných „Servisních 
služeb pro Azure" dle specifikace uvedené níže.

2. Pojmem „Azure služby" jsou myšleny všechny služby (licence), které může Objednatel čerpat 
z cloud prostředí Microsoft Azure. Jedná se zejména o položky, které jsou v pravidelném měsíčním 
ceníku Microsoft Enterprise označeny v položce „Product Type" jako „Fee". Mimo těchto služeb se 

jedná o případné další služby (licence), které Objednatel použije prostřednictvím tzv. „Markét 
Plače".
„Azure služby" budou poskytovány prostřednictvím smlouvy Server and Cloud Enrollment (dále jen 
SCE) a to formou buď:
a) 6QK-00001 Microsoft Azure Prepayment (dále jen „Kredit"), a to prostřednictvím programu 

Microsoft Enterprise formou zajištění kreditů v počtu dle potřeb Objednatele, s platností 
kreditů do konce platnosti smlouvy SCE. Tyto kredity budou čerpány dle využívání služeb 

Microsoft Azure Objednatelem celkově za období 36 měsíců.
nebo:
b) Formou měsíční fakturace spotřebovaných služeb nad rámec předplaceného kreditu

v případě, že tento kredit bude spotřebován a nebude objednán ze strany Objednatele další.

3. Pojmem „Servisní služby pro Azure" se myslí zejména: finanční služby spojené s přeprodejem 
Azure služeb a Azure kreditu ze strany Dodavatele, poskytování základní podpory související 
s čerpáním Azure služeb (licencí), komunikace se společností Microsoft a měsíční reporting 

čerpaných služeb.

4. Kredity budou ze strany Objednatele čerpány dle potřeby využívání služeb Microsoft Azure 
Objednatelem.

5. Nebude-li mít Dodavatel dostatečný kredit, bude čerpání služeb Azure probíhat formou měsíční 
platby za spotřebované služby a to zpětně za uplynulý kalendářní měsíc ve smyslu odst. 2. písm. 
b) tohoto článku.
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6. Ke každé Výzvě a platbě za kredit nebo ke každé platbě za spotřebované Azure služby budou 
připočítány Servisní služby pro Azure a to ve výši 0 % z hodnoty objednaného kreditu bez DPH nebo 
z hodnoty měsíčního vyúčtování za spotřebované Azure služby bez DPH.

7. Realizace plnění bude probíhat na základě jednotlivých Dílčích Výzev k poskytnutí kreditů (dále jen 
„Výzva") jejíž vzor tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dní ode dne účinnosti této Smlouvy uskutečnit 
první tzv. Úvodní Výzvu, která bude činit 360 kreditů (tj. 10 kreditů za měsíc) s jejich platností po 
celou dobu Smlouvy. Platba za Úvodní Výzvu bude uhrazena na základě faktury vystavené 
Dodavatelem po realizaci kreditů u společnosti Microsoft.

9. Výzva bude Objednatelem Dodavateli doručena prostřednictvím Datové schránky k potvrzení.

10. Dodavatel se zavazuje provést potvrzení Výzvy prostřednictvím datové schránky nejpozději do 
5 pracovních dnů ode dne doručení Výzvy, případně požádá Objednatele o doplnění nebo 
upřesnění Výzvy.

11. Potvrzením Výzvy Dodavatel vyjadřuje souhlas s obsahem Výzvy a Výzvu akceptuje. V den 
akceptace Výzvy obdrží Objednatel požadované kredity.

12. Objednatel bude zadávat Dodavateli Výzvy podle svých potřeb po celou dobu účinnosti Smlouvy, 
a to pouze prostřednictvím datové schránky.

13. Dokladem o řádném poskytnutí Předmětu plnění je akceptovaná Výzva Dodavatelem, která bude 
tvořit přílohu faktury.

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je sídlo Objednatele: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 (dále jen „Místo plnění").

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2024 nebo do okamžiku kdy 
celková hodnota plnění na základě Výzev dosáhne finančního limitu dle čl. IV odst. 2 Smlouvy, 
podle toho, která ze skutečností nastane dřív.

3. Dodavatel se zavazuje poskytnout předmět plnění dle jednotlivých Výzev ve lhůtě stanovené pro 
akceptaci Výzvy dle čl. II odst. 10 a 11.

4. Akceptací Dodavatele Výzva nabývá účinnosti.
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IV.

Cenové a platební podmínky

1. Za řádné poskytnutí Předmětu plnění dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli 
maximální Smluvní cenu uvedenou bez DPH, která byla sjednána dohodou smluvních stran podle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, která je maximální 
a nepřekročitelná, a která zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s Předmětem plnění 
Smlouvy (dále jen „Celková cena").

2. Celková cena za plnění předmětu Smlouvy nesmí přesáhnout v souhrnu za všechny Výzvy částku 
ve výši 2 000 000,- Kč bez DPH. V celkové ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Dodavatele 
na splnění předmětu plnění této Smlouvy.

3. Cena bude Objednatelem hrazena vždy za každou Výzvu zvlášť ve výši dle počtu požadovaných, 
resp. poskytnutých kreditů (dále jen „Dílčí cena z Výzvy").

4. Pro odstranění nejasností se uvádí, že Celkové ceny uvedené v odst. 2 tohoto článku nemusí být 
ze strany Objednatele dosaženo, tj. další kredity mimo Úvodní Výzvu nemusí být Objednatelem 
požadovány.

5. Cena za jeden kredit dle oficiálního ceníku společnosti Microsoft aktuálního ke dni podpisu 
Smlouvy činí 84.33 EUR bez DPH (dále jen „Cena za kredit"), která je garantována pro Úvodní 
Výzvu. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Microsoft je oprávněna Cenu za kredit pro 
další Výzvy v průběhu trvání Smlouvy měnit. O uvedené změně Ceny za kredit bude Objednatel 
Dodavatelem informován nejpozději 1 měsíc před účinností takové změny.

6. Dílčí cena z Výzvy v měně EUR je stanovena jako součet ceny poskytnutých kreditů, plus cena 
souvisejících Servisních služeb Azure, plus cena spotřebovaných Azure služeb pro případ 
přečerpání kreditu.

7. Platby za plnění předmětu Smlouvy na základě jednotlivých potvrzených Výzev budou probíhat 
výhradně v korunách českých. Cena za předmět plnění se bude přepočítávat kurzem České národní 

banky ke dni vystavení faktury Dodavatelem. K platbě dojde bezhotovostně převodem na účet 
uvedený v záhlaví Smlouvy a podle údajů na vystavené faktuře.

8. Ke každé Dílčí ceně z Výzvy bude účtována DPH ve výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Dodavatel je oprávněn fakturovat Dílčí cenu z Výzvy nejdříve den následující po dni akceptace 
jednotlivé Výzvy. Součástí faktury bude akceptovaná Výzva Dodavatele.

10. Vystavený daňový doklad/Faktura musí obsahovat:

a) Uvedení Dílčí ceny za Výzvu a datum její splatnosti (rozpis položek Předmětu plnění přesně dle 
Smlouvy, uvedení jednotkových cen),

b) číslo Smlouvy MF, uvedené v záhlaví v rámečku, které slouží jako identifikátor platby,
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c) úplné bankovní spojení Dodavatele,
d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů,
e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského zákoníku.

11. Faktura bude zaslána do datové schránky Objednatele (identifikátor datové schránky je uveden 
v záhlaví Smlouvy).

12. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě a/nebo stanovené 
právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li k elektronické faktuře 
doloženy požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Objednatel oprávněn 
fakturu vrátit Dodavateli k opravě, či novému vystavení. V takovém případě se původní lhůta 
splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti v celé původní sjednané délce začne plynout až dnem 
doručení faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této Smlouvy Objednateli.

13. Splatnost faktury je sjednána na 30 kalendářních dnů od data přijetí faktury Objednatelem. Dnem 
úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Dodavatele. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky 
z účtu Objednatele.

14. V roce, v němž je poskytován Předmět plnění, musí být všechny faktury za předmětný rok doručeny 
Objednateli nejpozději do 17. 12., nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Objednatel nebude 

v prodlení, pokud fakturu, doručenou v příslušném kalendářním roce po tomto datu, zaplatí do 
10. 2. následujícího kalendářního roku. Dodavatel bere toto na vědomí a výslovně souhlasí, že 
v takových případech není Objednatel v prodlení.

15. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje žádné zálohy k předmětu plnění.

16. Smluvní strany se dohodly, že je-li Dodavatel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných 

skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Dodavateli pouze 
dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel 
Dodavatele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

V.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Dodavatel prohlašuje, že je odborně oprávněným prodejcem software společnosti Microsoft, tj. je 
vlastníkem platného certifikátu společnosti Microsoft se statusem „Licensing Solution Partner" 
(dále jen „LSP"). Dodavatel je povinen splňovat podmínku vlastnictví platného certifikátu LSP po 
celou dobu účinnosti Smlouvy a jednotlivých Výzev.
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2. Dodavatel prohlašuje, že je způsobilý k poskytování předmětu plnění dle této Smlouvy a má 
oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je 

předmětem této Smlouvy.

3. Dodavatel a Objednatel jsou povinni poskytovat nezbytnou součinnost k plnění předmětu této 
Smlouvy a navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech důležitých pro plnění 
předmětu této Smlouvy.

4. Dodavatel je povinen poskytovat předmět plnění na své náklady a nebezpečí.

5. Dodavatel se zavazuje poskytovat předmět plnění řádně a včas, s odbornou péčí, podle zadání 
Objednatele a v souladu se zájmy Objednatele, tak aby při veškeré své činnosti dbal dobrého jména 
Objednatele.

6. Objednatel se zavazuje za poskytnutí plnění předmětu řádně uhradit Dodavateli cenu uvedenou 
v článku IV.

7. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že předmět plnění je produkt společnosti Microsoft a je 
Objednateli poskytován přímo společností Microsoft v souladu se Smlouvou EA. Rozsah a způsob 
řešení práv ze záruky, odpovědnosti za vady, servisních podmínek a licenčních oprávnění ve vztahu 
k předmětu plnění a jejich konkrétní podmínky se řídí Smlouvou EA.

8. Objednatel je povinen předmět plnění užívat v souladu s licenčními podmínkami společnosti 
Microsoft vztahujícími se k danému předmětu plnění. Porušení licenčních podmínek Microsoft ze 
strany Objednatele je považováno za podstatné porušení smluvních povinností Objednatele. 
Licenční podmínky aktuální k datu podpisu této Smlouvy se nachází na následujících adresách:

MicrosoftProductTerms(WW)(Czech)(January2021):

MicrosoftOnlineServicesTerms(WW)(Czech)(January2021):

9. Dodavatel odpovídá za to, že předmět plnění je bez právních vad, zejména, že předmět plnění není 
zatížen žádnými právy třetích osob, na základě kterých by Objednateli vyplynuly finanční nebo jiné 
závazky ve prospěch třetí osoby, nebo které by omezovaly užívání předmětu plnění. V případě 

porušení tohoto závazku Dodavatel v plném rozsahu odpovídá za případné následky takového 
porušení, přičemž právo Objednatele na případnou smluvní pokutu a náhradu škody zůstává 
nedotčeno.

10. Dodavatel se zavazuje, že při plnění Smlouvy bude postupovat tak, aby nedošlo k neoprávněnému 
zásahu do práv třetích osob.

11. Při zajišťování Předmětu plnění je Dodavatel povinen komunikovat s Objednatelem 
prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedenými v čl. X.
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VI.

Sankce a náhrada škody

1. V případě prodlení Dodavatele s plněním v den akceptace Výzvy dle čl. II odst. 11 této Smlouvy má 
Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za plnění stanovené 
v dílčí Výzvě za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nepotvrzení Výzvy Objednateli do 5 pěti pracovních dnů ode dne doručení Výzvy dle 
čl. II odst. 10. této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 
5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. IV odst. 5 této Smlouvy má Objednatel právo uplatnit 
vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě porušení některé z povinností stanovených v čl. II odst. 10, nebo v čl. V odst. 9 a 10, nebo 
v čl. XII odst. 2, nebo v čl. Vlil této Smlouvy ze strany Dodavatele má Objednatel právo uplatnit vůči 
Dodavateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu Objednatelem je 
Dodavatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení 
úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

6. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Dodavateli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude 
z porušení této Smlouvy vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních 
pokut.

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné Smluvní straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení oprávněnou Smluvní stranou, a to na účet oprávněné 
Smluvní strany uvedené v písemné výzvě.

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany se domáhat náhrady 
škody v plné výši.

9. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. Vlil odst. 9. této Smlouvy ze strany Objednatele má 
Objednatel povinnost uhradit Dodavateli veškeré, po ukončení účinnosti smlouvy spotřebované 

Azure služby a související Servisní služby Azure na základě Dodavatelem vystavených faktur, a to 
vždy ve splatnosti 30 kalendářních dnů od data doručení každé této faktury Objednateli.

10. Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této Smlouvy v rozsahu stanoveném 
českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.

11. Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 

porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění jejích 
povinností bránila nějaká z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.
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VII.

Ochrana informací

1. Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva bude v elektronické podobě zveřejněna 
v registru smluv, na profilu Objednatele ve smyslu ZZVZ a dále v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení. Objednatel se zavazuje, že 
Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti, podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení 
a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (dále jen „Neveřejné informace"). Povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.

3. Za Neveřejné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou; (pokud 
však nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle odst. 1. tohoto článku);

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti;

c) veškeré další informace ve smyslu ustanovení ZZVZ.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 
povinností ze strany Dodavatele;

c) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto informací 
od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost 
mlčenlivosti z jiných důvodů;

d) které budou Dodavateli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Jako s Neveřejnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 3. výše, 
i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré informace získané od 
jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení 
těchto informací. Dodavatel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti 
odcizení nebo jinému zneužití.

7. Dodavatel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná.
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8. Dodavatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sám.

9. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po dobu 5 let od skončení Smlouvy bez ohledu na zánik 
ostatních závazků ze Smlouvy.

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazků vyplývajících z odst. 1 není Dodavatel oprávněn 
vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících z tohoto článku, 
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč (slovy: 
jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to v plné výši. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od 
doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany povinné Smluvní straně.

Vlil.

Ukončení Smluvního vztahu

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit písemnou dohodou obou Smluvních stran 
a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.

2. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících případech:
a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele;
b) Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto 

o úpadku Dodavatele nebo bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí 
s obdobnými účinky;

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.

3. Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané
ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.

4. Za podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména:

a) prodlení Dodavatele s dodáním předmětu plnění o více než 15 kalendářních dní po termínu 
plnění;

b) porušení povinnosti Dodavatele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 15 kalendářních dní 
od jejich oznámení Objednatelem;

c) vícečetné porušování smluvních či jiných právních povinností v souvislosti 
s plněním Smlouvy;

d) jakékoliv porušení povinností Dodavatelem, které nebude odstraněno či napraveno ani do 15 
kalendářních dní od porušení povinnosti, je-li náprava možná.

5. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 15 kalendářních dní.

6. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní 
strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to nejpozději do 30 
dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
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7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud už dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, záruka ani 
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této 
Smlouvy.

8. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neuhradí Smluvní Cenu 
ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě.

9. Po skončení účinnosti této smlouvy není Objednatel oprávněn k dalšímu čerpání Azure služeb 
a Servisních služeb Azure. Objednatel je povinen čerpání těchto služeb ukončit s dostatečným 
předstihem a zabránit jejich čerpání po účinnosti smlouvy.

IX.

Kybernetická bezpečnost a související povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), 
v platném znění (dále též „ZoKB"), jakož i v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy.

2. Dodavatel bere na vědomí, že Předmět plnění dle této Smlouvy má přímou souvislost s provozem 
VIS (Významný informační systém) nebo Kil (Kritická informační infrastruktura), ve smyslu ZoKB.

3. Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy písemně upozornit Objednatele na případný 
zjištěný nesoulad plnění dle článku IX. a s povinnostmi definovanými ZoKB.

4. Dodavatel akceptuje, že veškeré náklady, které mu v průběhu plnění dle této Smlouvy v souvislosti 
s provedeným auditem kybernetické bezpečnosti, zavedením a plněním požadavků dle ZoKB či 
užitím definovaných bezpečnostních opatření vzniknou v rozsahu Předmětu plnění dle této 
Smlouvy, jsou plně k jeho tíži.

5. Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit v návaznosti na povinnosti 
Objednatele vyplývající z § 11 ZoKB. Pokud Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost (NÚKIB) Objednateli uloží povinnost zavést či užívat určité bezpečnostní opatření 
a dotýká-li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, má Dodavatel povinnost 
toto bezpečnostní opatření zavést či užívat nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost.

X.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

1. Každá ze Smluvních stran je povinna jmenovat osobu oprávněnou jednat ve věcech této Smlouvy 
(dále jen „Oprávněné osoby").

2. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu nebo 
ukončení Smlouvy nebo změnu jejího Předmětu plnění.

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit Oprávněné osoby i bez nutnosti uzavření dodatku ke 
Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně prokazatelně 
upozornit. Změna Oprávněných osob je účinná dnem prokazatelného doručení oznámení druhé
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Smluvní straně, není-li v oznámení uvedeno datum pozdější.

4. Smluvní strany se dohodly na dále uvedených Oprávněných osobách:
Za Objednatele:

Jméno: 
tel.: 
e-mail:

Za Dodavatele:

Jméno: 
tel.: 
e-mail:

XI.

Rozhodné právo a řešení sporů

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech touto Smlouvou 

neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí Občanským zákoníkem.

2. Veškeré případné spory mezi Smluvními stranami, které by v budoucnu vyplynuly z této Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

XII.

Závěrečná ujednání

1. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, 
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým 
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této Smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Měnit či doplňovat tuto Smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, které musí být 
podepsány oběma Smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná. Jakékoliv změny kontaktních 
údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět 
jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

4. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, 
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým 
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

5. Dodavatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
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předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

6. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými 
podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ke změně této Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za Objednatele oprávněn ředitel odboru 70 
a dále ministr a osoby pověřené ministrem financí. Ke změně této Smlouvy nebo ukončení Smlouvy 
je za Dodavatele oprávněn Dodavatel sám (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo statutární orgán 
Dodavatele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby 
mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených 
v předchozí větě.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.

9. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je tato Příloha:

Příloha č. 1 - VZOR Dílčí Výzvy k poskytnutí kreditů

Objednatel Dodavatel

V Praze dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

Za finální znění smlouvy k č.j. MF-5059/2020/7001

Stránka 12 z 13



Příloha č. 1 - VZOR Dílčí Výzvy k poskytnutí kreditů

Dílčí VÝZVA k poskytnutí kreditů 

9006/096/2020/[doplnit dle pořadí dílčí výzvy ze smlouvy]

Datum vystavení: dle el. podpisu Objednatele

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15 
118 10 Praha 1 
ID DS:xzeaauv

Dodavatel:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 
ID DS: ygwchSi

Předmět Výzvy:

Objednatel tímto požaduje poskytnutí [XXX] ks kreditů dle následující specifikace položky: 

6QK-00001 Microsoft Azure Prepayment

Datum předání: dle el. podpisu Dodavatele

Objednatel

[oprávněná osoba Objednatele]
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