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Prováděcí smlouva č. 92/2021‐MSP‐CES 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

Název:     Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti 

se sídlem:    Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2 

IČO:      00025429 

za něhož jedná:  , pověřená řízením sekce ekonomické a správní 

e‐mail:      

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:     

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a 

název:      T‐Mobile Czech Republic a.s. 

se sídlem:    Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 

IČO:      64949681 

DIČ:      CZ64949681 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3787 

za něhož jedná    Manažer  licenčního  kompetenčního  centra,  na 

základě pověření 

e‐mail:      

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 

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 Microsoft ze dne 7. 12. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (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. 
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Preambule 

A. Dne  7. 12. 2018  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. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci zadávání veřejné zakázky 

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. 

D. 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. 

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. 

2. 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. 

3. Smluvní  strany  se  zavazují  poskytnout  si  navzájem  součinnost  nezbytnou  k řádnému 

splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

4. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  veškerá  plnění  realizovaná  na  základě  této  Prováděcí 

smlouvy  budou  poskytována  v souladu  s licenčními  podmínkami  společnosti Microsoft, 

které  jsou Přílohou č.  2  této Prováděcí  smlouvy.  Smluvní  strany  se dohodly,  že jakákoli 

změna  licenčních  podmínek  je  možná  pouze  s předchozím  písemným  souhlasem 

Objednatele. 
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II. 

Cena za plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 

smlouvy  činí  946 000,00  EUR  (slovy:  devětsetčtyřicetšesttisíc  eur)  bez  DPH,  tj. 

1 144 660,00,‐  EUR  (slovy:  jedenmilionjednostočtyřicetčtyřitisícšestsetšedesát  eur) 

včetně DPH. 

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

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

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

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

III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  Dodavatel  je  povinen  dodat  plnění  dle  této  Prováděcí 

smlouvy Objednateli nejpozději do 15 dnů. 

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  registru  smluv  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. 

2. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána na dobu do 30.11.2022. 

3. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena následujícími způsoby: 

a) uplynutím doby její účinnosti; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) výpovědí  ze  strany  Objednatele  dle  odst.  4  nebo  5  tohoto  článku  Prováděcí 

smlouvy;  
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d) odstoupením  Objednatele  od  této  Prováděcí  smlouvy  dle  odst.  6  tohoto  článku 

Prováděcí smlouvy; 

e) odstoupením  Dodavatele  od  této  Prováděcí  smlouvy  dle  odst.  7  tohoto  článku 

Prováděcí smlouvy. 

4. Objednatel  je  oprávněn  tuto  Prováděcí  smlouvu  vypovědět  z  důvodu  takové  změny 

okolností stojící vně volní možnosti Objednatele, jež činí existenci této Prováděcí smlouvy 

neslučitelnou  s  nastalými  okolnostmi  nebo  z  důvodu  porušení  povinností  dle  této 

Prováděcí  smlouvy,  a  to  prostřednictvím  písemné  výpovědi  doručené  Dodavateli 

na adresu  uvedenou  na  titulní  straně  této  Prováděcí  smlouvy  nebo  později  písemně 

oznámenou  Dodavatelem.  Výpovědní  lhůta  činí  tři  (3)  měsíce  a  začíná  běžet  prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli. 

5. Objednatel  je  oprávněn  tuto  Prováděcí  smlouvu  vypovědět  rovněž  v  případě 

definovaném v ustanovení článku V. odst. 4 Rámcové dohody. 

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

a) je Dodavatel v prodlení s poskytnutím jakékoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy 

po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel bude déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle 

této Prováděcí smlouvy; nebo 

c) kvalita  či  jakost  plnění  dodaného  dle  této  Prováděcí  smlouvy  opakovaně, 

tj. nejméně 3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost; nebo 

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; nebo 

e) je Dodavatel v  likvidaci nebo vůči  jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 

bylo  vydáno  pravomocné  rozhodnutí,  jímž  se  osvědčuje  úpadek  nebo  hrozící 

úpadek  Dodavatele,  nebo  insolvenční  návrh  byl  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; nebo 

f) Dodavatel  přestane  být  držitelem  oprávnění  společnosti  Microsoft  v rozsahu 

uvedeném ustanovení článku VI. odst. 1 písm. c) Rámcové dohody; nebo 

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; nebo 
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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, při zadávání veřejné zakázky, 

na  jehož  základě  byla  uzavřena  tato  Prováděcí  smlouva,  nebo  při  provádění  této 

Prováděcí  smlouvy  nebo  zkresloval  skutečnosti  za  účelem  ovlivnění  zadávání 

veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Prováděcí smlouva, nebo při 

provádění této Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných 

praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

7. Dodavatel  může  odstoupit  od  této  Prováděcí  smlouvy  okamžitě  v případě  prodlení 

Objednatele  s úhradou  ceny plnění dle  této Prováděcí  smlouvy nebo  její  části  po dobu 

delší než třicet (30) dnů. 

8. 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.  

9. 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. 

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

spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

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. V  případě,  že  ujednání  obsažené  v  této  Prováděcí  smlouvě  se  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. 

3. 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, 
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účinným a vymahatelným se  stejným nebo obdobným obchodním a právním  smyslem, 

případně uzavřít smlouvu novou. 

4. Tato  Prováděcí  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  Objednatelem 

a Dodavatelem 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),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  v registru 

smluv. 

5. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

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

b) Příloha č. 2 – Licenční podmínky společnosti Microsoft; 

c) Příloha č. 3 – Plná moc k podpisu Prováděcí smlouvy. 

6. 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             V Praze dne  

 

 

 

Pověřená řízením          Manažer licenčního 

sekce ekonomické a správní        kompetenčního centra, 

              na zákl. pověření 
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Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění 

 

  

Procento slevy Enterprise 6: 32,25

Číslo SKU Název produktu
Cenová 

hladina
Program

Jednotka 

nákupu

Nákupní 

období

Způsob 

nabídky
Úroveň

Počet 

kusů

Ceníková 

cena za kus

Nabízená 

cena za 

kus

Cena celkem bez 

DPH

AAD‐33204 M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Government Enterprise 6 1 Month(s) Non‐Specific Enterprise D 5000 27,93 €        18,92 €      946 000,00 €        

946 000,00 €        Cena celkem
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Příloha č. 2 – Licenční podmínky společnosti Microsoft 
https://www.microsoft.com/en‐us/licensing/product‐licensing/products 
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Příloha č. 3 – Plná moc k podpisu Prováděcí smlouvy 

 
 
 
 

~ .. 
POV~AEN f 

clen predstavenstva a soucasne generalnf reditel spoleenosti T·Mobile Czech 
Republic a.s., se sidlem vPraze 4, Tomfckova 2144/1 , PSG 148 00, IC64949681 (dale jen .Spolecnost"), 
opravneny jednat za Spolecnost samostatne, trmto p o v e f u j e nize uvedenou zamestnankyni Spolecnosti: 

aby za Spoleenost jednala a vykonavala: 

 

• veskere tikony a jednanl, ktere souvisi se smlouvami o poskytovani sluieb elektronickYch komunikaci a ICT 
sluzeb a o prodeji komunikacnfch zafizeni a jejich pfislusenstvr firemnim zakaznikum, se smlouvami o 
zprosti'edkovanl anebo spolupraci pri uzavirani uvedenych smluv a s partnersk9mi smlouvami; zejmena se 
jedna o uzavirani, zmeny a ukoncovanf takov9ch smluv; 

• veskere ukony a jednanl, ktere souvisf s Jicencnimi smlouvami a se smlouvami o zajisteml nebo 
zprostredkovanl licenci a sluzeb souvisejfcich s dodavkami software pro firemni zakazniky a subjekty 
vei'ejne spravy od tretich stran; zejmena se jedna o uzavirani, zmeny a ukoncovani takoyYch smluv; 

• veskere ukony a jednani, ktere souvisf se smlouvami, ktere upravuji komplexnf reseni ProfiNet a Firemni 
reseni, prodej jak9chkoli nehlasoyYch sluieb a sluzeb s pridanou hodnotou anebo souvisi se smlouvami o 
spolupraci na Partnerskem programu T-Mobile, ktere upravujf podminky pro vzajemnou spolupraci mezi 
Spolecnostl a jejimi obchodnfmi partnery pri vyuziH site T·Mobile pro poskytovanr sluieb ti'etim osobam; 
zejmena se jedna o uzaviranr. zmeny a ukoncovanf takov9ch smluv, popr. smlouvy budouci; 

• veskere tikony a jednani, ktere souvisf se smlouvami o poskytovanf ICT resenf, jez predev5im upravuji 
podminky pronajmu komunikacnfch zai'izenf a souv1sejfciho vybaveni vc. pozadovane softwarove podpory; 
zejmena se jedna o uzavlrani, zmeny a ukoncovani takov9ch smluv; 

• veskere ukony a 1ednani podle zakona o zadavanr vei'etnych zakazek, to znamena, aby podavala nabidky a 
provadela veskere pravni ukony ve verejnych zakazkach a v9berov9ch i'izenich, zejmena syYm cestnym 
prohlasenim prokazovala zakladni i dalsi kvalifikacni predpoklady pro plneni verejne zakazky; 

• veskere ukony a jednani, ktere souvisi se smlouvami o zachovani dtivernosti informacf a prodeji a servisu 
hardware; zejmena se jedna o uzavfrani, zmeny a ukoncovanftakov9ch smluv; 

• veskere ukony a jednani, ktere souvisf se smlouvami o propagaci Spolecnosti; zejmena se jedna o uzavirani, 
zmeny a ukoncovanr takoyYch smluv. 

Poverena zamestnankyne je dale opravnena pravne jednat ve spravnim fizeni ve smyslu § 30 odst. 1 zak. c. 
500/2004 Sb. spravniho radu ve spojenf s § 21 odst. 1 pfsm. b) zak. c. 99/1963 Sb. obcanskeho soudniho 
fadu ve veci prezkoumani ukonu zadavatele ucinenych pi'~ zadavani verejne zakazky vedenem u Oradu na 
ochranu hospodarske souteze. Poverena zamestnankyne je opravnena zejmena podepsat a podat navrh na 
zahajenf rizenl a cinit veskere tikony v prubehu celeho fizeni vcetne podani opravnych prost(edkti. Poverena 
zamestnankyne je takto opravnena jednat za Spolecnost ve v5ech fizenich ve veci pi'ezkoumani tikonu 
zadavatele ucinenych pfi zadavanr verejne zakazky. 

H.~bieCzec!tR"!)<J>I.:a.s.,Tomck,..,21!4 l,l<eOOPmh•: Czc t.R t' 
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Poverena zamestnankyne v takto vymezenem rozsahu a po dobu pracovniho pomeru ve Spolecnosti jedna 
jmenem Spolel:nost samostatne a je opravnena v uvedenem rozsahu podepisovat pi'rslusne pfsemnosti. 
Spolel:nost v-tslovne prohlasuje a povereny zamestnanec bere na vedom!, ze jakakoli jeho jednani. ktera by 
byla v rozporu s pravnimi predpisy, nejsou v zajmu Spolecnosti a nejsou ani povaiovana za jednanr v ramci 
cinnosti Spolecnosti. Poverena zamestnankyne nenl opravnena udelit plnou moe ci jinak povefit jinou osobu, 
aby mfsto nl jednala za Spolel:nost. 

Podepisovanr poverene zamestnankyne se deje tak, ze k napsane nebo vytistene obchodnf firme Spolecnosti 
ci otisku razitka Spolecnosti pripoji povefena zamestnankyne svlli podpis . 

./'2 5 .,Jo.2c; 
V Praze dne .............. : ..... .... : ....... ...... . 

Toto povei'enf pfijimam: 

PIW III.Ast::"'i 0 PRA VOS' rl POOPISU NA LISTII"t: .'IESEI'So\NE 
,\ 0\"0K.\ TE.\1 

Ocznt Cislo lmihy o proh16Scnlch o pravoslt podpasu 01260?fJJI2020/C . 

H. nile podcpsnny   . advok{t( se sidl<m v Pra1e. 
~at:lko•·n 1/271. lnpstlny ' setnnmu advok~tO w dcncm Ceskou ad•ok6tni knanPrtm 
pod ev C. 16907. prohla~uji, ?c tuto listinu prcdt mnou vla:suaorucnc 
\' 2 vrhutovcnlch podepsal     

    
 

Podcpson)' ad•okOt trnuo prohi6S<nim o pr.h·o~li podpisu nepotvn4J• spr.lvnoo;l nni 
l>mvdtvost ud•jO uvcdcn)·ch \' h~IO liSiinc, nnt jeJf SOUl 3d s pr~vnlma pledpisy. 

Pr:lllii 23 0·1.2020 

:1· 1 d 11~:: 1 ::e .   

M e~a ~c:1 lu Fr~~a. 1·~ 1 •  

s..·: 

za T-M Czec Republic a.s 




