
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI SW PRODUKTU MICROSOFT

Číslo smlouvy T-Mobile 

Referenční číslo T-Mobile

Smluvní strany:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Sídlo: Ulice 

Město 
IČ 
DIČ
Spisová značka 
Zastoupená

Tomíčkova 2144/1 
Praha 4 
64949681 
CZ64949681
B. 3787 vedená u Městského soudu v Praze 

na základě pověření

PSČ

(dále jen “Dodavatel” nebo také „zhotovitel")

a

148 00

Oblastní nemocnice Trutnov, 
Sídlo: Ulice 

Město 
IČ 
DIČ

Maxima Gorkého 77, Kryblice
Trutnov
26000237
CZ26000237

PSČ

Spisová značka B^/ložk^334^^<rajskéh^oudu v Hradci Králové
předseda správní rady

Registr smluv ANO
(dále jen „Smluvní partner" nebo také „zadavatel" nebo také „objednatel")

541 01

Dodavatel a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany").

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník ) tuto

Smlouvu o zajištění SW produktů Microsoft 
(dále jen „Smlouva")



Úvodní ustanovení

Smluvní partner zahájil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MS licence 
Windows server" (dále jen „Zakázka").

Na základě oznámení Smluvního partnera o výběru nej vhodnější nabídky dne 2.12.202 se Smluvní 
strany dohodly níže uvedeného dne na uzavření této Smlouvy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít, že není v úpadku ani v likvidaci a nebylo vůči ní 
zahájeno insolvenční ani trestní řízení.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněným prodejcem (dále také „LSP ) SW produktů společnosti 
Microsoft Ireland Operations Limited, se sídlem Atrium Building Block B, Carmenhall Road, 
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko (Microsoft Ireland Operations Limited a osoby sní 
propojené dále jen „Microsoft").

1. Účel Smlouvy

1.1 Účelem této Smlouvy je úprava poskytování níže specifikovaného Plnění ze strany Dodavatele
Smluvnímu partnerovi, a to v rámci programu Microsoft MPSA, číslo smlouvy ,
(dále jen „Program"), jehož právní rámec je zakotven ve smlouvách definovaných 
v následujícím odstavci.

1.2 Předmět této Smlouvy je dále vymezen nabídkou TMCZ, předloženou TMCZ jako účastníkem 
zadávacího řízení uvedené Zakázky Smluvního partnera podle příslušných ustanovení ZZVZ 
dne 2.12.2022 (dále jen Nabídka). Uvedená Nabídka je přiložena k této Smlouvě, přičemž 
předmětem plnění TMCZ se pro účely této Smlouvy rozumí souhrn všech výkonů, dodávek a 
služeb, jak je vymezuje výše uvedená Nabídka.

1.3 Plnění bude poskytováno rovněž za podmínek vymezených v následujících smlouvách, které 
tvoří právní rámec Programu:

Název smlouvy Microsoft: Číslo smlouvy Microsoft:
MPSA

(uvedené smlouvy dále jen „Smlouvy Microsoft").

1.4 Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se veškeré vztahy mezi Smluvními stranami a 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy ustanoveními Smluv Microsoft vztahujícími se 
k poskytování Plnění, a to vždy v jejich aktuálně účinném znění.

1.5 Předmětem Zakázky je zajištění jednotného licenčního krytí trvalými licencemi Microsoft 
Windows RDS User CAL.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Dodavatel se na základě této Smlouvy zavazuje:

2.1.1 zajistit Smluvnímu partnerovi poskytnutí práva užití (dále jen „Licence") 
k softwarovým produktům společnosti Microsoft specifikovaným v Příloze č.l této 
Smlouvy (dále jen „Software");



2.2 Bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Plnění dle této 
Smlouvy může být poskytováno pouze ve vztahu k takové Smlouvě Microsoft, která je v té 
době účinná a platná.

2.3 Smluvní partner se za Plnění zavazuje uhradit cenu ve výši a za podmínek stanovených v této 
Smlouvě. Smluvní partner se rovněž zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost 
potřebnou pro řádné poskytování Plnění dle této Smlouvy, zejm. uzavřít příslušná licenční 
ujednání či jiné formuláře a dokumenty se společností Microsoft.

3. Základní ustanovení

3.1 Součástí Smlouvy musí být uveden závazný termín doručení a jeho technická specifikace.

3.2 Zadavatel nebude akceptovat stanovení dalších smluvních pokut.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle 
zákona o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém 
rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fýzických osobách, které nejsou 
Smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová 
adresa apod ). Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po 
jejím uzavření Oblastní nemocnice Trutnov, a s. Nezajistí-li však uveřejnění této Smlouvy v 
registru smluv v souladu se zákonem Oblastní nemocnice Trutnov, as. nej později do 15 dnů 
od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nej později do 30 dnů od uzavření této Smlouvy v 
souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující Smlouvu se zavazuje 
splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění Smlouvy také 
druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouvaje uzavřena dnem, kdy ji 
podepíše poslední ze Smluvních stran.

4. Doba a místo plnění

4.1 Místem poskytování Plnění je Oblastní nemocnice Trutnov a.s., M.Gorkého 77, 541 00 
Trutnov

4.2 Plnění může být poskytnuto i vzdáleným přístupem, a to dle volby Dodavatele. Smluvní 
partner je v takovém případě povinen v rámci svojí součinnosti vzdálený přístup zajistit.

4.3 Dodavatel se zavazuje zajistit Smluvnímu partnerovi Licence k Software Microsoft nej později 
do 15 kalendářních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

4.4 Licence jsou považovány za zajištěné a dodané okamžikem získání možnosti potvrdit 
objednávku ze strany Smluvního partnera na portálu Microsoft Business Center.

5. Cena

5.1 Cena za plnění dle této Smlouvy (dále jen „Cena") vychází z cenové nabídky Dodavatele 
uvedené v Nabídce a tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Nabídková cena byla Dodavatelem zpracována 
v souladu se zadávací dokumentací Zakázky a Cen je stanovena jako cena nejvýše přípustná a 
nesmí být překročena po celou dobu trvání Smlouvy, vyjma změny sazby DPH či jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí 
být Cena překročena. Dodavatel nemá právo jednostranně zvýšit sjednanou Cenu.



6. Platební a fakturační podmínky

6.1 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná 
lhůta splatnosti platí pro Smluvní strany i pří placení jiných plateb (např. smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

6.2 V případě opoždění zadavatele s úhradou daňového dokladu má dodavatel právo požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

6.3 Úhrada ceny za realizaci díla bude provedena jednorázově, po převzetí díla objednatelem bez 
vad a nedodělků. Zálohové platby nebudou poskytovány. Podkladem pro vystavení faktury za 
realizaci díla bude předávací protokol.

6.4 Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: číslo Smlouvy objednatele (uvedeno na úvodní 
straně Smlouvy) a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky přidělené objednatelem, IC 
objednatele, název projektu tj. „Dodávka licencí Microsoft Windows RDS User CAL“, o 
předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření.

6.5 Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6.6 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu Ceny za zajištění Licence k Software vždy po 
dodání příslušné Licence.

6.7 Veškeré platby budou probíhat v českých korunách (Kč). Je-li Cena za Plnění stanovena v měně 
EUR, bude částka přepočítána na Kč dle kurzu České národní banky platného v den vystavení 
faktury.

6.8 Není-li uvedeno výslovně jinak, jsou všechny ceny uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen „DPH") DPH bude připočtena v zákonné výši.

6.9 Do ceny zadavatel požaduje zahrnout veškeré celkové náklady na licence.

7. Licenční, servisní a reklamační podmínky, řešení vad a záruky

7.1 Veškeré licenční, servisní, reklamační, záruční a jiné podmínky ve vztahu k Software se řídí 
podmínkami uvedenými ve Smlouvách Microsoft, zejména s ohledem na tzv. omezenou záruku 
(Limited Waranty) dle Smluv Microsoft.

7.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že Software je produkt společnosti Microsoft, přičemž Licence 
k užití Software je Smluvnímu partnerovi poskytována přímo společností Microsoft v souladu 
se Smlouvami Microsoft a rozsah Licence není předmětem této Smlouvy ani předmětem 
jakékoliv garance či záruky ze strany Dodavatele.

7.3 Licenci k Software získává Smluvní partner okamžikem připsání Licence na účet Smluvního 
partnera na stránkách Microsoft Business Centre.

7.4 Smluvní partner je povinen užívat Software v souladu s licenčními podmínkami (užívacími 
právy) Microsoft vztahujícími se k danému Softwaru. Smluvní partner se zavazuje uhradit 
Dodavateli veškerou újmu, a to i nemajetkovou, vzniklou Dodavateli v důsledku porušení 
podmínek Licence ze strany Smluvního partnera, a to v plné výši. Ustanovení odst. 8.1 Smlouvy 
se pro tento případ nepoužije. Porušení licenčních podmínek Microsoft ze strany Smluvního 
partnera je považováno za podstatné porušení smluvních povinností Smluvního partnera.



8. Sankční ujednání

8.1 Smluvní strany výslovně omezují právo na náhradu újmy, která může pří plnění této Smlouvy 
jedné Smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku ve výši 100.000,- Kč. Práva na náhradu 
újmy přesahující částku dle předchozí věty a práva na náhradu ušlého zisku se každá Smluvní 
strana vzdává. Poškozená strana musí škodu nepochybně a jednoznačně prokázat a vyčíslit. 
Nepřímé a následné škody se nenahrazují. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku však tímto 
není dotčeno.

8.2 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit újmu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

8.3 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou 
Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky a rovněž ji nezbavuje povinnosti k náhradě újmy 
vzniklé v souvislosti s porušením jejího závazku v plné výši.

9. Rozhodné právo a řešení sporů

9.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

9.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o 
smírné vyřešení těchto sporů.

9.3 Veškeré spory, které se Smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny 
věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost 
soudu, dohodly se Smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této Smlouvy bude 
místně příslušným obecný soud Dodavatele.

10. Ujednání k zamezení korupčního jednání

10.1 Smluvní partner prohlašuje, že plnění poskytované mu dle této Smlouvy ze strany Dodavatele 
nepoužije pro účely, které nejsou dovoleny platnými právními předpisy, zejména k jakémukoliv 
korupčnímu či podobnému jednání, které by mělo, v rozporu s platnými právními předpisy, 
jakož i Foreign Corrupt Practices Act či UK Bribery Act (jejichž znění Dodavatel Smluvnímu 
partnerovi na vyžádání poskytne) či běžně uznávanými zásadami etického chování, vést k 
získání jakékoliv neoprávněné výhody pro Dodavatele či jinou osobu. .

10.2 Získá-li Smluvní partner v souvislosti s plněním této Smlouvy jakékoliv důvodné podezření, že 
dochází, či může prokazatelně dojít k porušení výše uvedených ustanovení, zavazuje se o této 
skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele, a následně (až do vyjádření 
Dodavatele) činit pň plnění této Smlouvy jen úkony, které nesnesou odkladu (tj. úkony jejichž 
neplnění by mohlo Dodavateli způsobit újmu) a neporušují pravidla specifikovaná v odst. 10.1 
tohoto článku Smlouvy. Získá-li Dodavatel v souvislosti s plněním této Smlouvy důvodné 
podezření, že dochází, či může prokazatelně dojít k porušení výše uvedených ustanovení, 
zavazuje se Smluvní partner, že na výzvu Dodavatele předloží Dodavateli podklady, které 
podezření vyvracejí a/nebo umožní prověření důvodnosti takového podezření ze strany 
Dodavatele.

10.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že poruší-li Smluvní partner kteroukoliv povinnost dle 
tohoto článku Smlouvy anebo ukáže-li se jakékoliv jeho prohlášení dle tohoto článku Smlouvy 
nepravdivým, je Dodavatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a tok okamžiku doručení 
písemného oznámení o odstoupení Smluvnímu partnerovi.



11. Trvání a ukončení Smlouvy

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede obratem po uzavření Smlouvy 
Smluvní partner.

11.2 Pro účely uveřejnění Smlouvy v Registru smluv dle předchozího odstavce Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za důvěrné informace 
ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 z.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv.

11.3 Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, 
výsledků zadávacího řízení vč. údajů o hodnotách parametrů (své) vybrané nabídky, jakož i se 
zveřejněním celého znění této Smlouvy včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků, a to 
v rozsahu vyžadovaném právními předpisy.

11.4 Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za 
plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.

11.5 Tato Smlouva může být písemně vypovězena i bez udání důvodu kteroukoli Smluvní stranou s 
výpovědní dobou tň (3) měsíce, která začíná běžet posledním dnem kalendářního měsíce, v 
němž byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně a uplyne posledním dnem 
posledního kalendářního měsíce výpovědní doby.

11.6 Dodavatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i jen částečně, v případě, že nebude 
nadále oprávněn Plnění dle této Smlouvy poskytovat, a to i v důsledku ukončení vztahu se třetí 
stranou (zejm. s Microsoft), který je podmínkou pro existenci oprávnění Dodavatele k 
poskytování Plnění. Dodavatel je rovněž oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i jen částečně, 
v případě, že k tomu bude vyzván ze strany společnosti Microsoft. V případě výpovědi Smlouvy 
dle tohoto odstavce Smlouvy bude Smlouva ukončena dnem doručení písemné výpovědi 
Smluvnímu partnerovi, případně dnem pozdějším, bude-li takový den v písemné výpovědi 
uveden.

11.7 V případě, že kterákoliv Smluvní strana poruší podstatným způsobem své povinnosti stanovené 
touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana určí 
v písemném oznámení, v němž specifikuje povahu porušení závazku, vč. odkazu na tuto 
Smlouvu, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit. Přiměřená lhůta musí být 
vždy delší než patnáct (15) dnů.

11.8 Odstoupení od této Smlouvy oznámí odstupující Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně. 
Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně.

11.9 Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se odpovědnosti za újmu, 
úroků z prodlení, řešení sporů ani další ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této Smlouvy.

11.10 Účinnost Smlouvy rovněž zaniká s ukončením relevantní Smlouvy Microsoft, a to způsobem a 
v rozsahu, jak je specifikováno v příslušné Smlouvě Microsoft.

12. Další práva a povinnosti Smluvních stran

12.1 V případě rozporu ustanovení následujících dokumentů se použije pro výklad Smlouvy úprava 
obsažená v dokumentech v tomto pořadí přednosti: 1. Zadávací dokumentace včetně všech



dodatečných informací k Zakázce, 2. Nabídka, 3. Smlouva. Stejné pořadí dokumentů počínaje č. 
1 se použije pro určení obsahu práv a povinností Smluvních stran neupravených touto 
Smlouvou.

Veškerá práva a povinnosti stanovená ve všech odstavcích tohoto článku Smlouvy mají v případě
rozporu s ostatními ustanoveními této Smlouvy, nebo s ustanoveními kterékoliv z jejích příloh,
přednost. Přednost zadávací dokumentace včetně veškerých dodatečných informací k Zakázce před
ustanoveními tohoto článku zůstává nedotčena.

12.2 Zadavatel nepřipouští nabídky druhotných licencí (tzv. použité licenční klíče).

12.3 Zadavatel nepožaduje licence v Microsoft Azure.

12.4 Zadavatel nepřipouští reimaging licencí.

12.5 Zadavatel požaduje dodat licence formou multilicenční smlouvy

12.6 Zadavatel požaduje nákup nových, dříve nevyužitých licencí, dodaných přes autorizovaného 
partnera výrobce Microsoft pro Českou republiku.

12.7 Smlouva včetně veškerých předmětných licencí a stažení instalačních souborů musí být 
dostupná prostřednictvím Busienss Cnetre společnosti Microsoft.

12.8 Licence musí umožňovat downgrade na předchozí verze produktu.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a 
nahrazuje veškerá předešlá ústní i písemná ujednání Smluvních stran.

13.2 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.

13.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným 
nebo se jím stalo po uzavření 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.

13.4 Smluvní partner výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi dokumenty týkajícími 
se Plnění a že žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl 
rozumně předpokládat.

13.5 Má-li některý dokument, kterým se tato Smlouva řídí, povahu obchodních podmínek, nebo je-li 
přílohou této Smlouvy ceník (dále jen „Podmínky ), je Dodavatel oprávněn jednostranně 
Podmínky změnit částečně i v celém jejich rozsahu. Smluvní partner má v takovém případě 
právo do 30 dnů od oznámení takové změny Smlouvu resp. Objednávku dotčenou změnou 
písemně vypovědět s výpovědní dobou 60 dní, která začne běžet posledním dnem měsíce, ve 
kterém byla výpověď doručena Dodavateli. Pokud Smluvní partner výše uvedeným způsobem 
vypoví Smlouvu resp. Objednávku, má Dodavatel právo vzít změnu Podmínek zpět, přičemž 
Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě se Smluvním partnerem podaná výpověď ruší 
a pro Smlouvu nadále platí původní Podmínky. Právo ukončit Smlouvu resp. Objednávku podle 
tohoto odstavce nevzniká, pokud dojde ke změně Podmínek na základě změny právní úpravy 
nebo v případě změny Podmínek, které nejsou v neprospěch Smluvního partnera, nebo dojde-li 
ke změně ceníku v důsledku změny prokazatelně provedené na straně Microsoft.



13.6 Smluvní partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí 
změny okolností pro případ, že by se po uzavření této Smlouvy změnily okolnosti do té míry, že 
se plnění podle této Smlouvy stane pro něj obtížnější. Smlouvaje závazná pro právní nástupce 
Smluvních stran.

13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení §§ 1798 - 1800 občanského zákoníku se neužijí.

13.8 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace a ceny Software

13.9 Tato Smlouvaje uzavřena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Smluvní partner obdrží jedno (1) a 
Dodavatel dvě (2) vyhotovení.

13.10 Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, pří respektování 
principu poctivost, spravedlnosti a rovnosti Smluvních stran. Na důkaz uvedených skutečností 
připojují své podpisy.

V Praze, dne dle elektronického podpisu V Trutnově dne

Za T-Mobile Czech Republic a.s. (podpis, razítko) Za Smluvního partnera (podpis, razítko)



Příloha č. 1: Specifikace a ceny Software

Produkt ks

cena

za ks bez

DPH

Cena za

položku bez

DPH

Cena za položku včetně

DPH

Win RDS User CAL 2022

PN: AAA-03871
100 3 263 326 300 394 823


