
Smlouva o prodeji licencí od společnosti Microsoft 
číslo Smlouvy: 
NWT a.s. 
se sídlem Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, 
PSČ 76824 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně pod sp. zn. B 6207 
zastoupená: Davidem Vítkem, 
předsedou představenstva 

kontaktní adresa: třída Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín 
kontaktní osoba: Petra Kocurková Tomšíčková 
kontaktní e-mail: Petra.Kocurkova@nwt.cz 
IČO: 63469511 
DIČ: CZ63469511 
ID datové schránky: ed4qtza 
číslo účtu: 178049258/0300 
(dále jen „poskytovatel") 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková 
organizace 
se sídlem Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
spisová značka: Pr 1278 vedená u Krajského soudu v Brně 
zastoupená: JUDr. Josefem Valentou 
kontaktní osoba: Libor Maděra 
kontaktní telefon: 602 716 533 
kontaktní e-mail: libor.madera@zzszk.cz 
IČO: 62182137 

DIČ: CZ62182137 

ID datové schránky: bqjvv2r 

(dále jen „nabyvatel") 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o prodeji licencí od společnosti Microsoft (dále jen „Smlouva"). 
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly 
se na následujícím znění Smlouvy: 

1. úvodní ustanovení 
1.1. Nabyvatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
závazky v ní obsažené. 
1.2. Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
závazky v ní obsažené. 
1.3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným prodejcem produktů společnosti Microsoft Ireland Operations 
Limited se sídlem Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford lndustrial Estate, Dublin 18, Irsko (dále jen 
,,Microsoft"). 

2. Účel Smlouvy 
2.1. Účelem této Smlouvy je úprava zajištění poskytování práva užití (dále jen „Licence") pro nabyvatele k 
softwarovým produktům společnosti Microsoft, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen 
,,Software" nebo „Předplatné") . 

3. Předmět Smlouvy 
3.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje zajistit nabyvateli poskytnutí Licence k Software od společnosti 
Microsoft, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
3.2. Nabyvatel se za zajištění poskytnutí Licence a za poskytování Služeb se zavazuje uhradit poskytovateli cenu ve 
výši a za podmínek stanovených v této Smlouvě (všechny ceny společně dále jen „Cena za licence") . 

4. Cenové a platební podmínky 
4.1. Cena za licence je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy. Cena je uvedena bez DPH. DPH bude připočtena v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
4.2. Frekvence fakturace je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. 
4.3. Splatnost daňových dokladů - faktur začíná běžet od data jejich doručení nabyvateli a je sjednána v délce 15 
dnů. 

4.4. Poskytovatel se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti, které jsou stanoveny 
obecně závaznými právními předpisy a smluvními ujednáními. Na faktuře bude uvedeno také číslo smlouvy, bude-li je 
obsahovat. 
4.5. Peněžité částky se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá 
částka se považuje za zaplacenou dnem, kdy byla připsána ve prospěch účtu příjemce. 
4.6. V případě měsíčního předplatného se cena za jednotlivé předplacené měsíce bude fakturovat vždy za uplynulý 
měsíc. 

4. 7. V případě ročního předplatného se cena dle zvolené varianty bude fakturovat následovně: 
4.7.1. Částka za roční předplatné bude vyfakturována do 60 dní od uzavření této Smlouvy. 



4.7.2. Částka za předplatné bude rozdělena do dvanáctí splátek, které budou fakturovány Jednou měsíčně . 
S. Doba a místo plnění 

5.1. Poskytovatel se zavazuje předat předmět plnění nabyvateli nejpozději do ... 28.2.2022 .. .... .. .. .. 
5.2. Poskytovatel se zavazuje předat předmět plnění nabyvateli na Tenant určený nabyvatelem. 

6. Licenční, servisní a reklamační podmínky, řešení vad a záruky 
6.1. Licencí k Software získává nabyvatel okamžikem spuštění licence, o čemž bude nabyvatel informován 

poskytovatelem. 
6.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že Software je produkt společností Microsoft, přičemž Licence k užití Software 
je nabyvateli poskytována přímo společností Microsoft v souladu s podmínkami licenčního programu, přičemž obsah 
Licence není předmětem této Smlouvy ani předmětem jakékoliv garance či záruky ze strany poskytovatele. 
6.3 . Stejně tak veškeré servisní podmínky, reklamace, řešení vad a záruční podmínky se řídí podmínkami Microsoft 
a jsou uplatňovány v souladu s licenčním programem. 
6.4. Nabyvatel je povinen užívat Software v souladu s licenčními podmínkami (užívacími právy) Microsoft 
vztahujícími se k danému Softwaru. 
6.5. Podpisem této Smlouvy Nabyvatel výslovně souhlasí a stvrzuje, že se seznámil s Obchodními a Licenčními 
podmínkami Microsoft, které jsou dostupné na: https ://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement. 

7. Sankční ujednání 
7.1. Pro případ prodlení nabyvatele se zaplacením faktury je nabyvatel povinen zaplatit poskytovateli úrok 
z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského . 

7.2. V případě zaviněného prodlení poskytovatele s dodáním Licence vzniká nabyvateli nárok na smluvní pokutu 
ve výší 0,01 % z ceny za licenci za každý započatý den prodlení. 
7.3. Sankce í náhrada způsobené újmy jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k 
zaplacení společně s příslušným daňovým dokladem - fakturou smluvní straně, která je povinná příslušnou sankcí. 
7.4. V případě, že nabyvatel bude v prodlení delším než 10 dní s úhradou faktury, je poskytovatel oprávněn přerušit 
poskytování Předplatného, povinnosti nabyvatele k hrazení ceny za licencí pozastavením nejsou dotčeny . 

8. Rozhodné právo a řešení sporů 
8.1. Práva a povinností smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí autorským zákonem, občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu, bez užití kolizních norem. 
8.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
Smlouvy nebo v souvislostí s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů. 
8.3 . Nedojde-li k dohodě, bude případný spor mezi smluvními stranami postoupen příslušnému obecnému soudu . 

9. Trvání, obnova a rozšíření smlouvy 
9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv provede nabyvatel. 
9.2. Smlouva se uzavírá na dobu trvání závazku dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. 
9.3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nabyvatel je v prodlení s úhradou některé platby 
déle než 30 dní, odstoupení se vztahuje jen na budoucí plnění. 
9.4. Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za škodu, úroků z prodlení, 
řešení sporů ani další ustanovení, z jejíchž povahy vyplývá, že mají trvat í po zániku účinností této Smlouvy. U ročního 
předplatného je možné navýšit počet kusů í během trvání Smlouvy. 
9.5. Tato smlouva se po uplynutí jejího trvání dle odst. 9.2. automaticky prodlužuje, vždy o stejnou dobu, jako bylo 
původně dohodnuto. Pří obnovení smlouvy dle tohoto odst. je poskytovatel oprávněn jednostranně změnit cenu 
předplatného, o této změně je povinen informovat nabyvatele 14 dní před koncem daného období. Pokud nabyvatel 
nesouhlasí s prodloužením Smlouvy je povinen to sdělit poskytovateli 7 dní před koncem daného období, jinak to 
znamená, že s prodloužením a změnou ceny souhlasí. 
9.6. U ročního předplatného je možné navýšit počet kusů í během trvání Smlouvy. 

10. Osobní údaje 
10.1. Osobní údaje Objednatele a popřípadě jiné údaje, které Zhotovitel obdrží od Objednatele v souvislosti s 
uzavřením či plněním Smlouvy, budou zpracovány v databází Zhotovitele a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými 
právními předpisy v oblastí ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Zhotovitel za účelem plnění Smlouvy s 
Objednatelem a Objednatel tímto bere na vědomí, že Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje po dobu trvání 
smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy anebo po dobu delší, vznikne-li v 
odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislostí s konkrétním případem . Zhotovitel se zavazuje řádně 
poučit o zpracování osobních údajů Objednatele své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na jeho straně na 
spolupráci s Objednatelem. 
10.2. V souvislostí s poskytnutými údaji má Objednatel právo na (I) přístup k osobním údajům, (li) opravu čí doplnění 
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (Ill) výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, 



pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li, že byly zpracovány protiprávně, (IV) omezení zpracování 
osobních údajů ve zvláštních případech , a dále také právo (V) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude 
ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy 
a svobodami dotčených osob zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (VI) obrátit se na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 
10.3. Objednatel dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli bezplatně odvolat, a to 
prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu : gdpr@nwt.cz. 
10.4. Odvolán ím souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán p řed jeho 
odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Zhotovitel zpracovává na základě 
jiného právního základu, než je souhlas. 

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá 
předeš lá ujednání smluvních stran ústní i písemná . 
11.2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této 
Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran, 
pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak. 
11.3. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo 
po uzav ření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení. 
11.4. Pohledávky vyplývající z této smlouvy může poskytovatel převést na jinou osobu jen s předchozím písemným 
souhlasem nabyvatele. 
11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží její jedno vyhotovení. 
11.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vůli a podepisují ji nikoli v tísni nebo za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

12. Přílohy 

12.1. Příloha č. 1 (Druh Předplatného, počet kusů, typ závazku a druh fakturace) 
12.2. Příloha č.2 (Cena předplatných) 

Ve Zlíně 

: NWTa.s. 
1 třída T. Bati 269 nw~: 76001Zlín 

IČ : 63469511 
www.m,v.~,l:l.... :V. ... i ... DIČ~CZ:63469511' 

NWT a.s. 
David Vítek, předseda představenstva 

Ve Zlíně dne Z 4 .-02- 2122-
/~- "' uf, , 1 

I \ ,t. p 
f :,,• 

ZZS ZK 
JUDr. Josef Valenta, ředitel 



Příloha 1 

číslo Předplatné 
Počet 

Typ závazku Způsob fakturace 
kusů 

1. Exchange Online (Pian 1) 83 Roční Měsíční 

2. Microsoft 365 Business Basic 8 Roční Měsíční 

3. Microsoft 365 Business Standart 2 Roční Měsíční 

\ 
C. 



Příloha 2 

Druh předplatného Celková roční cena za ks 
Cena za ks/měsíc, v případě 

měsíční fakturace 

Exchange Online (Pian 1} 960,- bez DPH 80,- bez DPH 

Microsoft 365 Business 
1200,- bez DPH 

Basic 
100,- bez DPH 

Microsoft 365 Business 
2940,- bez DPH 

Standart 245,- bez DPH 


