
Smlouva o dodávce a Zpřístupnění licencí
v rámci licenčního programu MS EES

(da'le jen „Smlouva")

uzavřená níže uvedeného dne, mesice a roku v souladu s ustV § 1748 odst. 2 Zákona č 89/2012 Sb ,
Občanský Zákoník, v platnem Znění, mezi smluvními stranami

1) DNS a.s.
se sidıem Praha 4 - Nusıe, Na strží 1702/65, Psč 140 OO
ıč; 25146441
0100225146441
bankovní spoıení:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku u Mestskeho Soudu v Praze, Oddíl B, vložka 15101
Zastoupena v souladu se stanovami společnosti dvema členy představenstva z techto členů:
Sianislav Šmolík, RNDr. Rostislav Vocílka, CSc. a Martin Kříž
jejíž kontaktní osobou jet Alena Rendon, tel: 608157013

na strane jedne (dále jen „Dodavatel“),

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžirska 26

se sídlem4 Praha 6, VokoviceI Alžírska' 680/26. 160 00
lC 48133809
0100248133809
Zastoupené: PaedDr. Marie Cibulkova

na strane druhe (dale jen .,Odběratel"),

společné Označovanýmı jako „Smluvní strany“ anebo jen Strany", jednotlive tež „Smluvní strana'`
a to v následujícím Znění?

Pojmy

Pro účely teto Smlouvy se mimo vyse uvedených smluvních definic pod následujícími pojmy,
pokud jsou dale ve Smlouvě uváděny s velkým počátečním písmenem, rozumeji:

1.141 Software - Počítačový program anebo vzájemně integrovaný soubor počítačových
programů se společným účelem a tomu odpovídajícími funkcemi (napr. Operační
system, podnikový informační system anebo system spísove služby a správy
dokumentů), uložený na vhodném přenosovem a instalačnim datovem medıu (CD-



2.4

ROM, DVD-ROM, flashdísk apod.) anebo dostupný ke Stažení z veřejně počítačově
sítě (Internet) a Zpravidla spojený s příslušnou podkladovou a doplňující dokumentací
(instalační a administrační manuál, uživatelská příručka apod), dostupný na trhu
v podobě a Za Lícenčních podmínek určených Odběrateli Výrobcem software

1.1 2 Licenční podminky - Licenčními podmínkami se bez Ohledu na obsah a formu jejich
vyjádření (individuální licenční smlouva, generícka licence - EULA apod . Creative
Commons) rozumí Výrobcem software poskytovaný a garantovaný soubor užívacích
pra'v, uložených povinností a uplatněných omezení k Software, ktereje každý uživatel
Software povinen v souladu s platnými právními předpisy na ochranu práv duševního
vlastnictví přijmout a jednat podle ních ve vztahu k Software a Výrobci software

1.1.3 Výrobce software - společnost Microsoft lreland Operations Limited

1 1 4: Licenční program Microsoft EES -je program k Zajištění licencí Výrobce software
pro celou instituci a je určen výhradně vzdělávacím institucím a správním úřadům pro
vzdělávací instituce.

Vymezení účelu Smlouvy, prohlášení Smluvních stran

Účelem teto smlouvy je Zajištění Zpřístupnění Microsoft licencí v rámci Lícenčního programu
Microsoft EES ve stanovené specifikaci a v daných počtech dle objednávky Odběratele ze dne
13. října 2022.

Dodavatel prohlašuje. ze jím Zpřístupnovaný Software Získal přímo od Výrobce software a je
Oprávnèn Software poskytnout Odběrateli, a to Za níže uvedených podmínek a předpokladu, Že
Odběratel přijme Licenční podmínky stanovené pro užívání Software Výrobcem software.

Dodavatel dále prohlašuje. žeje oprávněn tuto Smlouvu uzavřít aje způsobilý řádně plnit
závazky v ní Obsaženè. Dodavatel dále prohlašuje. že není Výrobcem software tj. výhradním
licenciátem Software, ani jinak Způsobiloi.l osobou kuzavření jakekoliv licenční smlouvy
sOdbč-ratelem'ı vtomto smyslu také neposkytuje žadne záruky Za funkční a nefunkční
parametry Software. Stejně tak veskere servisní podminky. reklamace, řešení vad a záruční
podmínky se řídí podmínkami Microsoft a jsou uplatňovány v souladu s lícenčním programem
Microsoft. Sjednáni řádně licenční smlouvy je povinnosti Odběratele a Zpravidla se děje
přistoupením k Licenčním podmínkám Výrobce software.

Odběratel prohlašuje, Že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádné plnit Závazky z ní pro nej
vyplývající. Odběratel dále bere na vědomí původ Software a povinnost Odběratele užívat`
Software dle Lícenčních podmínek Výrobce software a tyto skutečnosti v plnem rozsahu přijímá
a Zavazuje se přistoupit k Licenčnim podmínkám a užívání Software dle Lícenčních podmínekV

Předmět smlouvy

Smluvní strany se rozhodly uzavřít mezi sebou tuto Smlouvu, jejímž předmětem j dodávka a
Zpřístupnění Software dle Objednávky Odběratele Ze dne 13. října 2022, který tvoří součást
Přílohy č. 1 teto Smlouvy a představuje plnění Za první rok trvání teto Smlouvy Ooběratei je

ovínen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, Zejména potvrdit elektronickou registraci
u společností Microsoft.
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Dodavatel ke splnění Svých povinností dle této Smlouvy dodá Za úplatu Odbèrateli Software
tak jak je, tzn. vpodobé dodané Výrobcem software Odberatel se ZavaZuje poskytnou
Dodavateli potřebnou součinnost k naplnění této Smlouvy a Zaplatit sjednanou cenu Za výše
uvedený předmět Smlouvy.

Odbératel je povinen poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost

Cena Za Software

Odbératel se Zavazuje zaplatit Dodavateli Za Zpřístupnění Software dohodnutou cenu ve vy'Šı
106 758,23 Kč bez DPl-l. K cene bude připočteno DPH ve výsi 21% - 22741923 Kč Celková
cena včetnè DPH činí 129.177,46 Kč. když se jedná cenu Za plnění Za prvni' rok trvání smíouvy
Dodavatel se Zavazuje vystavit fakturu - daňový doklad Za cenu Za plnení na prvn.í rok trvání
teto smlouvy neprodlené po uzavření této Smlouvy)

Cena Za plné-ní pro další roky trvání smlouvy bude vypočtena Z ceny uvedene v Příloze č. 1
vynasobenou počtem nahlášených uživatelů licencí a skladby požadovaných Zakladnlch
produktů vždy při zméné počtu. Odbératel se zavazuje nahlásit dodavateli počet a skladbu
produktu instalovaných vrámci licenčního programu Microsoft EES vždy k ročnímu výročí
trvání smlouvy. Faktura - daňový doklad bude dodavatelem vystaven sroč.i periodou
v souladu s licenční politikou Výrobce software

Odberatel je oprávněn v průběhu roku na Základé samostatných Objednavek rozšiřovat počet
licencí Za stejných cenových podmínek dle této Smlouvy.

Odberatel je povinen uhradit vystavené faktury bankovním převodem na bankovní účet
Dodavatele uvedený na daňovém dokladu, a to do 14 dnů ode dne doručení faktury Oc'bérateliA
Platba se považuje za Zaplacenou ke dni, kdy je příslušná částka připsána na bankovní učet
Dodavatelé.

Doba trvání platnosti Smlouvy a Způsoby jejího ukončení

Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu a je uzavírána na dobu 12
mesicu počínaje 17112022V Číslo smlouvy Microsoft
Trvání této Smlouvy lze vedle Zákonných dùvodù před splnénírn Smlouvy Zcela nebo Zčásti
ukončit dohodou Smluvnich stran této Smlouvy nebo odstoupenim

Závěrečná ustanovení

Smlouva řídí českým právem

Strany se dohodly na torn. že pokud by se v budoucnu ukázalo, Že některé Z ustanovení této
Smlouvy je neplatnéI nema' toto Za následek neplatnost celé smlouvy, pokud nejde
O skutečnost, se kterou spojuje takové učinky Zákon Strany se vtakovem případě Zavazuji'
nahradit neplatné ustanovení Smlouvyjiným, které svym obsahem a Smyslem odpovídá nejlepe



obsahu a smyslu původního neplatneho ustanovení. Všechna ostatní ustanovení SmlouvyV
jichž se neplatnost nebude týkat, Zùsta'vají nadale platné se všemi pravnimí účinky.

Strany prohlašují, że veškere připadne spory Z teto Smlouvy vyplývající budou mít snahu vyřešit
Smirnè a připadne spory vyplývající Ze Smlouvy nebo s ní související budou řešeny s konečnou
platností příslušnými obecnými soudy České republiky

Strany se dohodly na tom, že żadna Zních není oprávněna kpostoupeni Smlouvy bez
předcházejícího písemného souhlasu druhe strany.

Veškeré zmeny nebo doplňky Smlouvy mohou být ućinèny pouze písemné. Za písemnou formu
nebude pro tento účel považována výměna e-maílových Či jiných elektronických zpra'v

Tato Smlouva Spolu se všemi přílohami je sepsana a uzavřena ve 2 vyhotoveních v Českem
jazyce; každé Z techto vyhotovení ma' platnost originálu. Odbëratel obdrzˇí při uzavření smlouvy
jedno vyhotovení a Dodavatel jedno vyhotovení Smlouvy

Smluvní strany potvrzují. Že Smlouva nebyla vyhotovena v tísni ani Za jiných jednostranné
nevýhodných podmínek a že tuto Smlouvu uzavírají svobodné asjejírn obsahem jsou
obeznameny`

Za Odberatele Za Dodavatele:

zlé Míøícøžž/
V Praze 17. října 2022 V Praze dne

..._.Í.ĹÍ_ ......... Ú RNDr. Rostislav vøciıka, Vcsc.
Člen představenstva

Martin Kříž
Člen představenstva


