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Příloha č. 1 Rámcové dohody 

Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě na pořizování 

produktů Oracle 

 

Prováděcí smlouva č. 86/2021-MSP-CES 

k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů Oracle ze dne 20.1.2020 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 

Ministerstvo spravedlnosti  

se sídlem:  Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 

IČO:   00025429  

za něhož jedná: , zástupkyně náměstka pro řízení sekce provozní a 

právní 

e-mail:    

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

  

(dále jen „Objednatel“)   

na straně jedné 

 

a 

 

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  

e-mail:    

bankovní spojení:  

č. účtu:    

 

(dále jen „Dodavatel“) 

na straně druhé 

(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 20.1.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 
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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 20.1.2020 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. 

 

 

 

 

 

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
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I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat 

Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

II. 

Cena za plnění 

1. 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. 

2. Smluvní strany se dohodly, že: 

cena bez DPH za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 4 440 895,29 USD, 

(slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc osm set devadesát pět amerických dolarů dvacet 

devět centů), výše DPH činí 932 588,01 USD, (slovy: devět set třicet dva tisíc pět set 

osmdesát osm amerických dolarů jeden cent), cena s DPH za poskytnutí plnění dle této 

Prováděcí smlouvy činí 5 373 483,30 USD, (slovy: pět milionů tři sta sedmdesát tři tisíc 

čtyři sta osmdesát tři amerických dolarů třicet centů). 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro přepočet ceny za plnění uvedené v ustanovení článku II 

odst. 2 výše v USD na koruny české (Kč), bude použit kurz 20,9183. 

4. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 

článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za poskytnutí plnění dle této Prováděcí smlouvy 

je rozdělena do 3 plateb, tj. každá platba a příslušný daňový doklad bude ve výši 1/3 celkové 

ceny plnění. 

6. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány Dodavatelem následovně: 

a) první daňový doklad bude Dodavatelem vystaven do 30 dnů od předání a převzetí 

plnění poskytnutého Dodavatelem; 

b) druhý daňový doklad bude Dodavatelem vystaven k ročnímu výročí od data předání 

a převzetí plnění;  

c) a třetí daňový doklad bude Dodavatelem vystaven k druhému ročnímu výročí od data 

předání a převzetí plnění. 

7. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 

Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

 



 

 4/26 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen objednat u společnosti Oracle plnění 

dle této Prováděcí smlouvy Objednateli do 2 pracovních dnů po nabytí účinnosti této 

Prováděcí smlouvy.  

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele uvedené 

na titulní straně této Prováděcí smlouvy. 

 

IV. 
Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy 

1. 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), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 

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. 

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

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv 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. 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;  



 

 5/26 

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 

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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 

s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 
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V. 
Ostatní ujednání 

1. 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.  

2. Přílohou smlouvy jsou certifikát/y společnosti Oracle či potvrzení společnosti Oracle, ze 

kterých bude zřejmé, že Dodavatel je držitelem statusu autorizovaného partnera společnosti 

Oracle, a to v rozsahu Oracle Gold Partner nebo vyšším, platným pro území České 

republiky, případně držitelem certifikátu společnosti Oracle tyto certifikáty nahrazující. 

3. 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. 

4. 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 

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. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost 

nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují k dodržení následujících termínů: 

a) Objednatel podepíše a zveřejní tuto Prováděcí smlouvu v Registru smluv do 3 

pracovních dnů od obdržení Výzvy k podpisu Prováděcí smlouvy, která mu bude 

doručena datovou schránkou, 

b) Dodavatel objedná předmět plnění této Prováděcí smlouvy u Oracle do 2 pracovních 

dnů od uveřejnění v Registru smluv 

6. Pro plnění Prováděcí smlouvy je nezbytné odsouhlasit Objednatelem  Všeobecné obchodní 

podmínky (Oracle Master Agreement (dále jen „OMA“)) a jejich všechny příslušné přílohy.  

Dodavatel je povinen doplnit do Přílohy 3 Prováděcí smlouvy příslušný licenční dokument, 

platný k datu podpisu Prováděcí smlouvy. 

7. Objednatel se zavazuje předat zvlášť podepsaný dokument uvedený v Příloze č. 1 s názvem 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO NÁKUP PROGRAMŮ S NEOMEZENÝM 

PŘÍSTUPEM (“ULA”) Dodavateli do 2 pracovních dnů po nabytí účinnosti Prováděcí 

smlouvy. Dodavatel následně dokument podepíše. 
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8. Objednatel se zavazuje předat zvlášť podepsaný dokument uvedený v Příloze č. 3 

Dodavateli do 2 pracovních dnů po nabytí účinnosti prováděcí smlouvy. Dodavatel 

následně zajistí podpis za společnosti Oracle do 3 pracovních dnů. 

9. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy 

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

Příloha č. 2 – Certifikáty Oracle dle čl. V. 2 této Prováděcí smlouvy 

Příloha č. 3 – Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek (OMA) 

10. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

11. 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 Praze dne 29.11.2021    V Praze dne 29.11.2021 

 

   

   

Zástupkyně náměstka pro řízení   Business Development Director, na  

sekce provozní a právní    základě plné moci 
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Příloha č. 1 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění 

 

 

 

 

 

Příloha Prováděcí smlouvy č. 1 - Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění

Sleva z ceníkových cen za nové licence 65,74%

Sleva z ceníkových cen za podporu na 3 roky 65,74%

Název produktu Metrika*
Množství 

(ks)

Ceníková cena nové licence  za 

kus bez DPH (USD)* *

Cena podpory na nové licence 

na 3 roky od data pořízení za 

kus bez DPH (USD)* * *

Cena  po slevě  za kus

bez DPH (USD)

Cena podpory na nové 

licence na 3 roky od data 

pořízení po slevě  za kus

bez DPH (USD)

Cena po slevě za množství (za 

licence plus podporu) 

bez DPH (USD)

1. Oracle Database Enterprise Edition -Processor Perpetual Processor 45 $47 500,00 $32 395,00 $16 273,50 $11 098,53 $1 231 741,22

2. Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual Processor 38 $23 000,00 $15 686,00 $7 879,80 $5 374,02 $503 645,30

3. Oracle Partitioning - Processor Perpetual Processor 45 $11 500,00 $7 843,00 $3 939,90 $2 687,01 $298 211,03

4. Oracle Advanced Security - Processor Perpetual Processor 43 $15 000,00 $10 230,00 $5 139,00 $3 504,80 $371 683,31

5. Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual Processor 45 $7 500,00 $5 115,00 $2 569,50 $1 752,40 $194 485,46

6. Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual Processor 45 $5 000,00 $3 410,00 $1 713,00 $1 168,27 $129 656,97

7. Oracle WebCenter Universal Content Management - Processor Perpetual Processor 18 $115 000,00 $78 430,00 $39 399,00 $26 870,12 $1 192 844,12

8. Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual Processor 20 $45 000,00 $30 690,00 $15 417,00 $10 514,39 $518 627,88

9. 0 $0,00 $0,00 $0,00

10. 0 $0,00 $0,00 $0,00

11. 0 $0,00 $0,00 $0,00

12. 0 $0,00 $0,00 $0,00

13. 0 $0,00 $0,00 $0,00

14. 0 $0,00 $0,00 $0,00

15. 0 $0,00 $0,00 $0,00

16. 0 $0,00 $0,00 $0,00

17. 0 $0,00 $0,00 $0,00

18. 0 $0,00 $0,00 $0,00

19. 0 $0,00 $0,00 $0,00

20. 0 $0,00 $0,00 $0,00

Celková cena bez DPH (USD) $4 440 895,29

Hodnota DPH (USD) $932 588,01

Celková cena s DPH (USD) $5 373 483,30

Vyplní Objednatel

Vyplní Dodavatel

* NUP (Na uživatele)/ Processor Licence (Na procesor)

**

Cena nové licence z oficiálního ceníku Oracle Technology Global Price 

List. 

***

Cena roční podpory nové licence z oficiálního ceníku Oracle Technology 

Global Price List. Povinná položka k licenci dle obchodních podmínek 

Oracle. 

Položka Množství a ceny
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Příloha č. 2 

Certifikáty Oracle 
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Příloha č. 3 

Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek (OMA) 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Referenční číslo Všeobecných obchodních podmínek: CZ-OMA-FEC-80097196 

 
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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