
Prováděcí smlouva č. Prováděcí smlouva č. 2022 – 15d 

k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 

Název:   Historický ústav AV ČR, v. v. i. 

se sídlem:  Prosecká 809/76, 19000 Praha 9 

IČO:   67985963 

DIČ:   CZ67985963 

ID DS:   fr7nphp 

za něhož jedná: prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 

e-mail:   holy@hiu.cas.cz 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  19-2795200207/0100 

kontaktní osoba: Ing. Vlastimil Chalupa 

e-mail:   chalupa@ssc.cas.cz 

tel:   +420 736 621 339 

 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a 

název:    SoftwareONE Czech Republic s.r.o. 

se sídlem:  Vyskočilova 1410/1, 140 00 Praha 4 

IČO:   24207519 

DIČ:   CZ24207519 

ID DS:    8fc9a92 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188674 

za něhož jedná Petr Pánek a Lukáš Zima, prokuristé 

e-mail:   info.cz@softwareone.com  

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č. účtu:  1161811001/2700 

kontaktní osoba: Roman Hlaváč 

e-mail:   roman.hlavac@softwareone.com  

tel:   +420 737 264 091 

 

(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 26. 4. 2022 (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. 

 

 

Preambule 

1. Dne 26. 4. 2022 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

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


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 za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 

smlouvy činí 1 776 033,63 Kč (slovy: jeden milion sedm set sedmdesát šest tisíc třicet tři 

korun českých šedesát tři haléřů) bez DPH, tj. 2 149 000,69 Kč (slovy: dva miliony sto 

čtyřicet devět tisíc korun českých šedesát devět haléřů) včetně DPH. 

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

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

4. 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 poskytovat Objednateli plnění dle této 

Prováděcí smlouvy v období od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2025. 

2. Místo dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy Historický ústav AV ČR, v. v. i., 

Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9.  

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění poskytnuté Dodavatelem na základě této 

Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur – daňových dokladů vystavených 

Dodavatelem v souladu s následujícími pravidly: cena za předmět plnění bude rozdělena 

do minimálně 3 faktur, první za plnění v daném ročním období 1.6.2022 – 31.5.2023, 

následující budou vystaveny vždy k ročnímu výročí smlouvy; splatnost faktury 30 dnů.  

2. Ostatní platební podmínky jsou stanoveny v Rámcové dohodě. 

 



 

V. 

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. Zveřejnění 

Prováděcí smlouvy v registru smluv zajistí vždy Objednatel. 

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

a) uplynutím doby její účinnosti; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku 

Prováděcí smlouvy; 

d) 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 Microsoft, dodávaných na základě této Prováděcí smlouvy, 

budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti 

Microsoft a nepovažují se za vady plnění, pro které je Objednatel oprávněn od této 

Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku IV. odst. 3 písm. b) této 

Prováděcí smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy vykáže nižší než 

smluvenou kvalitu či jakost;  

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 není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to 

ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění 

poskytovat; 

g) 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 Microsoft, 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. 

VI. 

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 se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od 

ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v Rámcové dohodě 

přednost před ustanovením obsaženým v této Prováděcí smlouvě.  

3. 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. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je následující příloha a případně i další 

skutečnosti, jestliže je Objednatel uvede v Prováděcí smlouvě: 

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

6. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

7. 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 dle elektronického podpisu 

 

 

 

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

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.   Petr Pánek a Lukáš Zima 

ředitel                                prokuristé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 – k prováděcí smlouvě 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění, případně i jiné skutečnosti 

 
 

kód produktu Název a popis produktu Počet 

licencí 

na 

období 

(počet 

měsíců) 

AAD-33204 M365 E3 Unified Sub Per User 85 36 

9EM-00265 Win Server Standard Core ALng LSA 16L 6 36 

312-02177 ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1 36 

6VC-01251 Win Remote Desktop Services CAL ALng LSA DCAL 15 36 

 

Období smlouvy 1. 6. 2022 – 31. 5. 2025 musí navazovat na původní Smlouvu Campus and School – č. 75840458, číslo nadřazené Prováděcí 

smlouvy (pro Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) je 77758063.  

V současné chvíli fungují licence na základě poskytnuté Grace Period. 

Název tenantu pro licence: hiucascz.onmicrosoft.com 

Procento slevy Enterprise 6: 30,06%

24,4 13.07.2022

Číslo SKU Název produktu
Cenová 

hladina
Program

Jednotka 

nákupu
Nákupní období Způsob nabídky Úroveň

Počet 

kusů

Ceníková 

cena za 

kus v Eur

Nabízená 

cena za 

kus v Kč

Nabízená cena 

celkem v Eur

Nabízená cena celkem v 

Kč

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

AAD-33204 M365 E3 Unified Sub Per User Government Enterprise 6 1 Month(s) Non-Specific Enterprise D 85 30,8 525,61 65 917,05 € 1 608 366,60 Kč

9EM-00265 Win Server Standard Core ALng LSA 16L Government Enterprise 6 1 Year(s) Added at Signing Additional Product D 6 373 6 365,38 4 695,77 € 114 576,84 Kč

312-02177 ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL Government Enterprise 6 1 Year(s) Added at Signing Additional Product D 1 272 4 641,78 570,71 € 13 925,34 Kč

6VC-01251 Win Remote Desktop Services CAL ALng LSA DCAL Government Enterprise 6 1 Year(s) Added at Signing Additional Product D 15 51 870,33 1 605,12 € 39 164,85 Kč

Celkem cena bez DPH 72 788,66 € 1 776 033,63 Kč

DPH 21% 15 285,62 € 372 967,06 Kč

Celkem cena včetně DPH 88 074,27 € 2 149 000,69 Kč

Kurs Euro ke dni vypsání minitendru


