
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ LICENČNÍ PODPORY  

PRO PRODUKT DELL EMC DATA DOMAIN VE 
Evidenční číslo Dodavatele: <2021/26>; Evidenční číslo Objednatele: CTU/2021_055  

  

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedenými smluvními stranami: 
  
 

 

1. Česká republika – Český telekomunikační úřad  
 
se sídlem: Sokolovská 219/58, Praha 9  
adresa pro doručování: pošt. přihrádka 02, 225 02 Praha 025  
IČO: 701 06 975 
DIČ: CZ70106975 (osoba identifikovaná k dani) 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu: xxxxxx/xxxx  
jejímž jménem jedná: Mgr. David Krupa, ředitel sekce správy vnitřních věcí  
  
dále jen „Objednatel“  
  
a  
  
2. Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o.  
 
se sídlem: Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6  
IČO: 085 55 532, DIČ: CZ08555532  
Bankovní spojení: BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika  
číslo účtu: xxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxx 
Jednající/zastoupená: Dr. Ing. Miroslavem Holušou, prokuristou 
  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320900  
  
dále jen „Dodavatel“  
  

 
 

  

1. PŘEDMĚT SMLOUVY  

Předmětem této smlouvy je na straně jedné závazek Dodavatele poskytnout Objednateli licenční podporu pro 

produkt DELL EMC Data Domain VE dle níže uvedené specifikace a na straně druhé závazek Objednatele uhradit 

Dodavateli za řádně poskytnuté plnění sjednanou cenu.  

Název produktu  Počet   Model Number  Podpora od  Podpora do  

DD VE CHANNEL 4TB BASE=IA  8  458-002-305  5. 3. 2021  31. 12. 2023  

DATA PROTECTION CENTRAL MID=CA  1  458-002-386  5. 3. 2021  31. 12. 2023  

      

2. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ  

2.1 Termín plnění: do 31.12.2023  

2.2 Plnění bude navazovat na záruční licenční podporu Objednatele, která byla ukončena ke dni 4. 3. 2021; 

Objednatel požaduje navázání licenční podpory bez sankčního postihu ode dne 5. 3. 2021.  

2.3 Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese: Karlovice 404, 768 43  Kostelec u Holešova.  

  



3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

3.1 Celková cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí 1.016.804 Kč bez DPH.   

3.2 Celková cena je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná, přičemž zahrnuje veškeré náklady 

související s plněním předmětu smlouvy. Cena může být změněna pouze v případě změny sazby daně 

z přidané hodnoty.  

3.3 Cena za každý rok poskytování služeb bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) 

vystaveného ročně dopředu bezprostředně po zahájení plnění dle níže uvedeného platebního kalendáře:  

- období 5.3.2021 – 28.2.2022: 358.872 Kč bez DPH  

- období 1.3.2022 – 28.2.2023: 358.872 Kč bez DPH  

- období 1.3.2023 – 31.12.2023: 299.060 Kč bez DPH. 

3.4 Ke všem cenám dle této smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  

3.5 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (jedná se především o označení faktury a její číslo, jméno, sídlo a IČO prodávajícího, 

předmět plnění, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH, sazbu DPH), dále náležitosti podle 

§ 435 Občanského zákoníku a současně číslo této smlouvy. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího 

doručení.  

3.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti podle platných právních předpisů nebo této smlouvy, 

popř. bude obsahovat jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit, přičemž 

nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.   

3.7 Platební povinnosti Objednatele plynoucí z této smlouvy jsou splněny dnem odepsání částky z účtu 

Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.   

3.8 Pokud se Objednatel dostane do prodlení s plněním svého závazku vůči Dodavateli, tj. s úhradou sjednané 

ceny ve lhůtě splatnosti, je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli jako sankci úrok z prodlení v zákonné 

výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tímto není dotčen nárok Dodavatele na náhradu 

vzniklé škody v plné výši.  

  

4. VYŠŠÍ MOC A OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST  

4.1 Smluvní strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem 

okolností vylučujících odpovědnost v případech tzv. vyšší moci. Výraz vyšší moc znamená a zahrnuje 

zejména: přírodní katastrofu, požár, záplavy, zemětřesení a dále povstání, stávky, pracovní boje jakéhokoliv 

druhu nebo terorismus, které mají přímou souvislost a brání plnění povinností ze smlouvy a plnění povinností 

nelze zajistit jinak nebo je nahradit, nehody, pád letadla včetně nehod, kterým se nedalo vyhnout 

v souvislosti s plněním této smlouvy včetně přijetí zákona nebo mimořádného rozhodnutí přísl. úřadu 

v souvislosti se zásahem vyšší moci, pokud příčiny a události mají vliv na plnění povinností stran ze smlouvy 

a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nelze zajistit jinak.  

4.2 Vyskytne-li se působení překážky, s níž jsou spojeny účinky vylučující odpovědnost, lhůty ke splnění 

smluvních závazků se prodlouží o dobu trvání takové překážky. Smluvní strana, která je postižena takovou 

překážkou, je však povinna okamžitě, písemně, uvědomit druhou smluvní stranu o této skutečnosti, 

o začátku trvání této překážky a předpokládané době jejího trvání  

   

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

5.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy, a nahrazuje veškeré 

ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.   

5.2 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky.  

5.3 Otázky smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.  

5.4 Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami.  



5.5 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na 

platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné 

nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému 

původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.  

5.6 Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny smírně a pouze v případě, že nedojde k dohodě stran, bude 

rozhodovat věcně a místně příslušný soud.    

5.7 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním smlouvy, případných dodatků uzavřených k této 

smlouvě, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu v souladu s § 147 zákona 

č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. 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. Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.  

5.8 Smlouva vzniká dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v Registru smluv.  

5.9 Smlouva je vyhotovena v třech vyhotoveních, z nichž Dodavatel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.  

5.10 Kontaktní osobou Objednatele je Ing. xxxxx xxxxx, e-mail: xxxxxx@ctu.cz, tel.: +420 xxx xxx xxx.  

  

  

  

 Dodavatel            Objednatel  

  

V Praze dne: 24. 5. 2021                           V Praze dne: 26. 5. 2021 

  

 Podpis oprávněného zástupce        Podpis oprávněného zástupce  

  

  

  

 ....................................................        ....................................................  

Dr. Ing. Miroslav Holuša          Mgr. David Krupa  

prokurista             ředitel sekce správy vnitřních věcí  

  

                    

  


