
Rámcová smlouva na pořízení licencí v multilicenčním programu
MS EES a souvisejících služeb

(dále jen „smlouva") podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „ObčZ") mezi dále specifikovanými smluvními stranami:

LIG 2022 0037

Objednatel

Univerzita Hradec Králové

Se sídlem: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3

IČ :
DIČ:

Zastoupená:

62690094

CZ62690094

(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel

Obchodní společnost: 

Se sídlem:

IČ :
DIČ:

Zastoupená:

Zapsaná v:

T-Mobile Czech Republic a s. 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00 

64949681 

CZ64949681

(dále jen „poskytovatel“)
Poskytovatel společně s objednatelem budou pro účely této smlouvy označovány dále jen 

jako „smluvní strany )

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy oprávněným dodavatelem 

licencí a souvisejících služeb, které tvoří předmět plnění této smlouvy. Tuto skutečnost 

poskytovatel dokládá osvědčením výrobce software, které tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou 

součást této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že má platnou smlouvu smluvní podpory 

výrobce software, a že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude nadále smluvním partnerem 

výrobce této podpory.



1.2 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn zajišťovat licence a služby společnosti Microsoft 

na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi společností Microsoft a MŠMT pro vysoké školy 

a univerzity.

1.3 Předmět plnění bude poskytován za podmínek programu MS Enrollment for Education 

Solution (dále jen „MS EES“).

Předmět smlouvy

2.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje dodávat po dobu trvání této smlouvy objednateli 
licence a poskytovat mu související služby pro užití souboru software určeného pro 
zaměstnance a studenty objednatele. Specifikace předmětu plnění dle této smlouvy je 
obsažena v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
zaplatit poskytovateli za poskytnuté plnění úplatu za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.2 Poskytovatel bude po celé období účinnosti této smlouvy poskytovat související služby:

• Administrace smlouvy MS EES.
• Správa licenčních stránek, aktivace a správa benefitů v rámci MS Volume Licensing 

Service Center (dále jen „MS VLSC“).
• Distribuce instalačních médií a licenčních klíčů.
• Poskytování konzultací a poradenství v oblasti dodávaných produktů.

2.3 Dodání konkrétního předmětu plnění dle čl. 2.1 této rámcové smlouvy bude mezi 
poskytovatelem a objednatelem realizováno na základě objednávky, která bude poskytovateli 
doručena objednatelem písemnou nebo elektronickou formou. Objednatel má právo odebírat 
a objednávat konkrétní položky předmětu plnění dle této smlouvy nepravidelně a v množství 
podle svých aktuálních potřeb.

2.4 Poskytovatel se zavazuje, že pokud objednatel v průběhu roku bude potřebovat pořídit 
další licence, nabídne je objednateli za cenu, která bude nejvýše stejná nebo nižší, než cena 
dle této smlouvy. Tato cena bude dále vždy přímo úměrně krácena v závislosti na počtu 
měsíců zbývajících do konce roku, tedy na době, po kterou bude možné takovouto licenci 
používat.

2.5. Veškeré licenční, servisní, reklamační, záruční a jiné podmínky ve vztahu k licencím se 
řídí podmínkami společnosti Microsoft určenými pro danou licenci, a to zejména s ohledem na 
tzv. omezenou záruku (Limited Waranty).

2.6. Smluvní strany jsou si vědomy, že softwarové licence jsou dodávány k produktům 
společnosti Microsoft, přičemž tyto licence jsou objednateli poskytovány přímo společností 
Microsoft a rozsah licence není předmětem této Rámcové smlouvy ani Dílčí smlouvy a ani 
není předmětem jakékoliv garance či záruky ze strany poskytovatele. Objednatel se zavazuje 
užívat software, k němuž jsou mu dle této Rámcové smlouvy zajišťovány licence v souladu s 
licenčními podmínkami (užívacími právy) Microsoft vztahujícími se k danému softwaru.

III.

Dodání předmětu plnění



3.1 Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění objednateli bezodkladně, nej později do 

deseti kalendářních dnů ode dne doručení objednávky.

3.2 Místem dodání předmětu plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

3.3 Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost, která je nezbytná 

k dodání předmětu plnění.

3.4 Dodání zboží bude potvrzeno v licenčním portálu MS VLSC, ve kterém objednatel eviduje 

své licenční smlouvy.

IV.

Účinnost Smlouvy

4.1 Tato smlouva se uzavírá na období 1 roku od data podpisu této smlouvy, nejdříve však s 

účinností od 1. 6. 2022.

4.2 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od této smlouvy v případě, že 

nebude dodána i část předmětu plnění v dohodnutém termínu.

V.

Platební podmínky

5.1 Cena za plnění poskytnuté na základě této smlouvy je specifikována v Příloze č. 2 této 

smlouvy. Cena se může zvýšit nebo snížit pouze na základě změny sazby DPH, popřípadě 

zákonných poplatků.

5.2 Cena za poskytnuté plnění bude objednatelem hrazena v české měně na základě 

daňového dokladu (dále jen „faktura"). Faktura bude vystavena k datu 1. června daného roku 

podle počtu poskytnutých licencí na 12 kalendářních měsíců. Splatnost faktury bude 30 dnů 

ode dne doručení faktury objednateli.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy.

5.4 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět poskytovateli k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 

opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.



VI.

Závěrečná ustanovení

6.1 Smlouvaje sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 1 pare podepsané 

smlouvy. Smlouva může být měněna pouze písemnými, oběma smluvními stranami 

podepsanými a vzestupně číslovanými, dodatky.

6.2 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé či s ní související se řídí právním řádem 

České republiky, zejména ObčZ.

6.3 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami. 

Účinnosti nabývá tato smlouva dnem dle čl. 4.1, ne však dříve než uveřejněním v registru 

smluv.

6.4 Objednatel je povinen zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to do patnácti dnů po jejím 

uzavření. Objednatel je povinen poskytovateli zaslat nebo zajistit zaslání potvrzení o 

uveřejnění smlouvy vydaného správcem registru smluv nej později do sedmi dnů od jeho 

doručení objednateli. Poskytovatel se zavazuje strpět uveřejnění kopie smlouvy, a to včetně 

případných dodatků.

6.5 V případě, že nebude smlouva v registru smluv uveřejněna nej později do tří měsíců ode 

dne jejího uzavření, ruší se smlouva od počátku. V takovém případě jsou smluvní strany 

povinny vrátit si vzájemně veškerá již poskytnutá plnění a vzájemně se vypořádat podle zásad 

o bezdůvodném obohacení s tím, že není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

6.6 Tato smlouva může být měněna pouze vzestupně číslovanými dodatky v písemné formě, 

řádně podepsanými oběma smluvními stranami.

6.7 Všechna ujednání a podmínky v této smlouvě se budou vztahovat na právní nástupce 

smluvních stran a budou je zavazovat, jako by byli v této smlouvě jmenováni a vyjádřeni; a 

kdekoliv je v této smlouvě zmínka o některé ze smluvních stran, platí, že zahrnuje a vztahuje 

se na nástupce takové smluvní strany.

6.8 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které nabyly 

v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy v průběhu platnosti a rovněž po ukončení 

platnosti této smlouvy. Tyto informace nebudou poskytnuty v žádné formě třetím stranám, 

pokud nedojde k písemné dohodě, která by nakládání s těmito informacemi upravila jiným 

způsobem.

6.9 Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 

dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je 

soud, v jehož obvodu má sídlo objednatel.



6.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že nebyla 

uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že jejímu vyhotovení v českém jazyce 

zcela rozumějí a na důkaz toho ji podepisují.

V Hradci Králové, dne V Praze, dne dle elektronického podpisu

Za objednatele: Za poskytovatele: Dáte: 2022.05.11 
14:41:34+02'00'



Příloha č. 1 - Potvrzení oprávněnosti dodávek licencí a služeb společnos
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OVĚŘENÝ PŘEK1.AD

Společnost
T-Mobile Czech Republlc a.*. 
Tomičkova 2144/1 
149 00 Praha 
Česká republika

má uzavřeny niže uvedeme smlouvy LSP

Selecí, Selecí Plut, EnroHment foc Education Sokitlora, 6GWA foc large Organisatlons, Enterprise 
Agreements (Indirect) a MPSA - Microsoft Products and Services Af reement.

To ji opravňuje podnikat v niže uvedených zemích:

Andorra, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, česká republika, Dánsko, Estonsko, Faerské 
ostrovy, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Grónsko, Maďarsko, Island, Irsko, Ostrov Man, Jersey, Itálie, 
Lotyšsko. lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako. Nizozemsko, Norsko, Polsko, 
Portugalsko. Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, švédsko, švýcarsko, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, Vatikán

Tento dopis jsme vystavili na Žádost společnosti T-Mobile Czech Republlc a s a nijak nezavazuje 
společnost Microsoft aru její sesterské firmy odpovědnosti za závazky, které společnost T Mobile 
Czech Republlc a s sama a na své riziko přijala vůči třetím stranám. Rovněž se jím Žádné straně 
neposkytuji žádná práva k duševnímu vlastnictví společností Microsoft. Nevydáváme žádné prohlášení 
o finanční situaci nebo možnostech výše uvedené společnosti. Nic z toho, co je v tomto dopise 
uvedeno, nelze interpretovat jako doporučeni od společnosti Microsoft k výběru konkrétního 
obchodního partnera.

Pro další informace navštivte portál Nalít poskytovatele řešení: 
nttos;//www.mlcrosoft.com/so1ut»on-oroviders/home.

S přátelským pozdravem

EOC Channel Contracts Team

17. ledna 2022

Řádně oprávněný subjekt.
společnost Microsoft Ireland Operations Limited
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Více informaci naleznete v Prohlášeni 
o ochraně osobních údajů ve společnosti Microsoft: £ 
ab/odvacYSiaicmeni

i Microsoft

http://www.mlcrosoft.com/so1ut%c2%bbon-orovid
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January 17,2022

T-Mobile Czech Republic a s. 
Tomkkova 2144/1 

14900 Prague 
Czech Republic

ha; "«‘oiiowing LSP agreements:

Selecí, Selecí Plus, Enrollment for Education Solutions, GGWA for Large Organisations, Enterprise 

Agreements (Indlrect), MPSA - Microsoft Products and Services Agreement.

This entítles them to do business in the followingterritories:

Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatía, Cyprus, Czech Republic, Oenmark, Estonia, Faroe Islands, 

Finland, France, Garmany, Greece, Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Jersey, Italy, 

Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netheríands, Norway, Poland, Portugal, 

Romanla, San Marino, Slovakia, Siovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Vatican City

This letter is íssued at the rcquest of T-Mobile Czech Republic a s and does not subject Microsoft 
Corporation or any of Its affiliates to any liability for obligations that T Mobile Czech Republic a s 

assumed by itself and at its own risk with third parties, and does not grant any Microsoft intellectual 

propeny rights to any party. We make no representation about the Financial strength orcapabilitiesof 

the above company and nothlng in this letter is to be seen as a recommendation on the part of Microsoft 
to select a particular partner,

Refer to Find a solution provider to self-serve additional Information: 
https://www micrcsot*. cgm «c-utior-crc". <aers/hrme

Best regards.

EOC Channel ContractsTeam 

Jan 17,2022

Duly authorized,

Microsoft Ireland Operations Limited

Your prlvacy Is importanl to us, to learn more please review the Microsoft Privacy Statement: 

htti)s://privacv microsoft.com/en-Rb/přwacvstalement

https://www_micrcsot*._cgm_%c2%abc-utior-crc%22._%3caers/hrme
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PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Ing. Jiří Spěváček, IČ: 10192328, soudní překladatel jazyka anglického, českého 

a německého zapsaný v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedl překlad připojené listiny 

a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán 
konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky:



Příloha č. 2 - Specifikace předmětu plnění pro cenovou nabídku, včetně celkové ceny a 
položkových cen

Příloha - Specifikace předmětu plnění a cenová nabídka



Nabídková celková cena za
Název uchazeče: T-Mobile Czech Republic a s rok v Kč bez DPH pro účely 

hodnoceni:
1 574 416,28 Kj

Sídlo:
Tomičkova 2144/1, Praha 4, 148 
00

Nabídková celková cena za
rok v Kč s DPH :

1 905 043,70 Kč

IG: 64949681
V: Praze dle elektronického podpisu

Podpis osoby 
oprávněnéjednat 
jménem či za 
uchazeče:

Dáte: 2022.05.11 
14:41:03+02'00'


