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Enrollment for Education Solutions 

Číslo prováděcí smlouvy 
Vyplní společnost Microsoft 77621352 

Číslo opravňující prováděcí 
smlouvy (je-li k dispozici) 

Vyplní partner 
 

Číslo předchozí prováděcí 
smlouvy (je-li k dispozici) 

Vyplní partner 

67098841 

 

Tato prováděcí smlouva je platná, jen je-li připojena 
k podpisovému formuláři. 

Tato prováděcí smlouva Microsoft Enrollment for Education Solutions se uzavírá ke dni účinnosti mezi 
právnickými osobami uvedenými na podpisovém formuláři.  

Tato prováděcí smlouva sestává z: (1) těchto podmínek a ujednání, včetně přílohy A (doplňkové 
podmínky a ujednání pro služby online), pokud má instituce verzi smlouvy Campus and School z roku 
2009 nebo starší, (2) podmínek smlouvy Campus and School uvedené na podpisovém formuláři, (3) 
formulářů pro výběr produktů, veškerých formulářů s doplňkovými kontaktními údaji, formulářů pro 
předchozí smlouvy/prováděcí smlouvy a dalších formulářů, které mohou být vyžadovány a (4) 
veškerých objednávek předložených na základě této prováděcí smlouvy. Tuto prováděcí smlouvu lze 
uzavřít pouze na základě smlouvy Campus and School verze 3.4 nebo novější. Uzavřením této 
prováděcí smlouvy instituce souhlasí, že bude vázána podmínkami a ujednáními smlouvy Campus and 
School. 

Den účinnosti. Jestliže instituce prodlužuje krytí Software Assurance nebo licence na odběr z jedné 
nebo několika předchozích smluv nebo prováděcích smluv, dnem účinnosti bude den následující po 
uplynutí nebo ukončení doby účinnosti první předchozí smlouvy nebo prováděcí smlouvy. V opačném 
případě bude dnem účinnosti datum přijetí této prováděcí smlouvy společností Microsoft. Jakýkoli odkaz 
na „výroční datum“ označuje výročí dne účinnosti pro každý rok, kdy je tato prováděcí smlouva 
v platnosti.  

Doba účinnosti smlouvy. Platnost této prováděcí smlouvy skončí za 12 nebo 36 celých kalendářních 
měsíců ode dne účinnosti prováděcí smlouvy v závislosti na níže uvedené volbě instituce, ale její 
účinnost může být předčasně ukončena v souladu se smlouvou Campus and School instituce. Vyberte 
pouze jednu z počátečních možností doby účinnosti prováděcí smlouvy: 

 12 celých kalendářních měsíců  36 celých kalendářních měsíců 

Předchozí prováděcí smlouvy. V případě prodloužení krytí Software Assurance nebo licencí na odběr 
z jiné smlouvy nebo prováděcí smlouvy musí být v příslušných polích výše uvedeno číslo předchozí 
smlouvy nebo prováděcí smlouvy. V případě prodloužení více smluv nebo prováděcích smluv nebo 
převodu krytí Software Assurance či podrobných údajů o odběratelích MSDN musí být použit formulář 
pro předchozí smlouvu/prováděcí smlouvu. 

Podmínky a ujednání 

1. Definice. 

Pro termíny, které jsou v této prováděcí smlouvě použity, ale nejsou zde definovány, budou platit 
definice uvedené ve smlouvě Campus and School. Dále platí také následující definice:  

„Dodatečný produkt“ znamená jakýkoli produkt, který je jako takový označen v podmínkách produktu 
a který si instituce vybere v rámci této prováděcí smlouvy. 
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„Absolvent“ znamená jakéhokoli absolventa, bývalého studenta, pedagogického pracovníka nebo 
jiného zaměstnance instituce. 

Termín „zákazník“ uvedený v určitých dodatečných formulářích (například na podpisovém formuláři) 
má stejný význam jako „instituce“. 

„Počítačový platformový produkt“ znamená jakýkoli produkt uvedený v podmínkách produktu, který se 
instituce rozhodne licencovat na základě této prováděcí smlouvy. Počítačové platformové produkty lze 
licencovat pouze v rámci celé organizace na základě tohoto programu. 

„Produkt Enterprise“ znamená jakýkoli počítačový platformový produkt označený společností Microsoft 
v podmínkách produktu jako produkt Enterprise, který se Registrovaná afilace rozhodne licencovat na 
základě této prováděcí smlouvy. Produkty Enterprise musí být v rámci tohoto programu licencovány pro 
všechna kvalifikovaná zařízení a oprávněné uživatele v celopodnikovém rozsahu. 

„Pedagogickým sborem“ se rozumí zaměstnanci, externí spolupracovníci a dobrovolníci, kteří pro 
instituci vyučují nebo provádějí výzkum více než 200 hodin ročně a používají kvalifikované zařízení. 

„Absolventem“ se rozumí student, který (1) dokončil ve škole či vzdělávací instituci v rámci organizace 
stupeň nebo úroveň kvalifikující takového studenta pro zápis na vysokou školu nebo univerzitu, (2) 
získal diplom vysoké školy či univerzity, která je součástí organizace, nebo (3) je odcházejícím 
studentem z vysoké školy, univerzity nebo instituce vyššího vzdělávání. 

„instituce“ je právnická osoba, která je (1) oprávněným uživatelem ve vzdělávání (určeným na adrese 
http://www.microsoft.com/licensing/contracts) ke dni účinnosti této smlouvy a která uzavřela tuto 
smlouvu se společností Microsoft, nebo (2) afilace instituce, která uzavřela prováděcí smlouvu na 
základě této smlouvy. Je-li institucí školní obvod, pojem „instituce“ zahrnuje i všechny zúčastněné školy 
z daného obvodu. 

„Spravované zařízení“ znamená zařízení, na kterém jakýkoli člen organizace přímo nebo nepřímo 
ovládá jedno nebo více prostředí operačního systému. Příklady spravovaných zařízení naleznete v 
podmínkách produktu. 

„Počet v rámci celé organizace“ označuje celkové množství pedagogických a ostatních pracovníků 
v organizaci uvedené v oddílu této prováděcí smlouvy s názvem Výběr možností licencování 
a poskytnutí licence. 

„Platformová služba online“ znamená jakoukoli službu online, která je jako taková označena 
v podmínkách produktu a kterou se instituce rozhodne licencovat v rámci této prováděcí smlouvy. Není-
li uvedeno jinak, pro platformové služby online platí tytéž podmínky a ustanovení jako pro služby online. 

„Předchozí smlouva nebo prováděcí smlouva“ označuje prováděcí smlouvu k předplatnému School, 
prováděcí smlouvu k předplatnému Campus, prováděcí smlouvu Enrollment for Education Solutions 
nebo smlouvu Open Value Subscription Agreement for Education Solutions. 

„Kvalifikované zařízení“ znamená jakékoli zařízení, které je používáno organizací nebo v její prospěch 
či ve prospěch studentů zaregistrovaných v organizaci a které je: (1) osobní stolní počítač, přenosný 
počítač, pracovní stanice nebo podobné zařízení, v němž je možné místně provozovat systém Windows 
Pro (ve fyzickém či virtuálním prostředí operačního systému), nebo (2) zařízení používané pro přístup 
k infrastruktuře virtuálních klientských počítačů („infrastruktura VDI“). Mezi kvalifikovaná zařízení 
nepatří žádné zařízení, které je: (1) vyhrazené pro funkci serveru a nepoužívá se jako osobní počítač, 
(2) oborové zařízení (Industry Device) nebo (3) nespravované zařízení. Na základě svého rozhodnutí 
může instituce mezi kvalifikovaná zařízení zahrnout libovolné zařízení, které je vyloučeno výše (např. 
oborové zařízení, Industry Device) a které je využíváno organizací nebo v její prospěch, pro všechny 
nebo podmnožinu produktů Enterprise nebo služeb online, které instituce zvolila. 

„Oprávněný uživatel“ znamená osobu (např. zaměstnance, konzultanta, brigádníka), která: (1) je 
uživatelem kvalifikovaného zařízení nebo (2) přistupuje k jakémukoli serverovému softwaru nebo 
službě online. Tento pojem se nevztahuje na osoby přistupující k serverovému softwaru nebo službě 
online výhradně v rámci licence uvedené ve výjimkách pro oprávněné uživatele v podmínkách 
produktu. 

„Opravňující prováděcí smlouva“ označuje prováděcí smlouvu Enrollment for Education Solutions, jejíž 
minimální požadavky byly splněny (tj. nebyla použita opravňující prováděcí smlouva) a která byla 
uzavřena institucí nebo její afilací, přičemž taková prováděcí smlouva je aktivní a platná v okamžiku 

http://www.microsoft.com/licensing/contracts
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podpisu této prováděcí smlouvy. V rámci prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions, která 
se používá jako opravňující prováděcí smlouva, musí být instituce součástí organizace. 

„Prodejce“ znamená subjekt autorizovaný společností Microsoft k dalšímu prodeji licencí v rámci tohoto 
programu a využívaný institucí k poskytování pomoci související s touto smlouvou před uskutečněním 
transakce i po něm. 

„Zaměstnanci“ se rozumí nepedagogičtí pracovníci, externí spolupracovníci a dobrovolníci, kteří pracují 
pro instituci více než 200 hodin ročně a používají kvalifikované zařízení instituce. 

„Student“ označuje jakoukoli osobu zaregistrovanou v akademické instituci, která je členem organizace 
instituce a studuje denní nebo kombinovaný program. 

„Počet studentů“ označuje celkové množství studentů v organizaci uvedené v tabulce v oddílu 
s názvem Výběr možností licencování a poskytnutí licence. 

„Kvalifikované zařízení uživatele“ označuje kvalifikované zařízení, které je ve vlastnictví, v pronájmu 
nebo pod správou studenta, případně které je ve vlastnictví, v pronájmu nebo pod vlastnictvím 
organizace a je přiřazeno pro individuální, výhradní užívání studentem. 

„Užívací práva“ znamenají ve vztahu k jakémukoli licenčnímu programu užívací práva nebo podmínky 
služby ke každému produktu a každé verzi publikované pro takový licenční program na multilicenčním 
webu. Užívací práva nahrazují podmínky jakékoli licenční smlouvy koncového uživatele (potvrzované 
na obrazovce nebo jinak) dodávané s produktem. Užívací práva k softwaru jsou zveřejněna 
společností Microsoft v podmínkách produktu. Užívací práva pro služby online jsou zveřejněna 
v podmínkách služeb online. 

2. Požadavky na objednávky. 

a. Na prováděcí smlouvu Enrollment for Education Solutions se vztahují následující 
minimální požadavky: 

Tato prováděcí smlouva umožňuje instituci získat licence k produktům prostřednictvím 
předplatného pro celou organizaci. V závislosti na uživatelích, kteří budou licencované 
produkty používat, instituce definuje svou organizaci a může vybírat ze dvou různých 
možností licencování ((1) pedagogický sbor a zaměstnanci nebo (2) studenti). 

Na tuto prováděcí smlouvu se vztahují následující minimální požadavky:  

 Instituce musí objednat alespoň jeden počítačový platformový produkt s počtem 
v rámci celé organizace alespoň 1000 NEBO 

 instituce musí objednat alespoň jednu platformovou službu online pro pedagogický 
sbor nebo ostatní zaměstnance v počtu minimálně 1000 NEBO 

 Instituce musí objednat alespoň jeden počítačový platformový produkt pro počet 
studentů alespoň 1000 NEBO 

 instituce musí objednat alespoň jednu platformovou službu online pro studenty v počtu 
minimálně 1000. 

Tyto minimální požadavky se promíjejí, pokud má instituce opravňující prováděcí smlouvu. 

Společnost Microsoft může přijetí této prováděcí smlouvy odmítnout, jestliže k tomu bude 
mít z obchodního hlediska důvod. Na konci příslušného období má instituce možnost 
prodloužit prováděcí smlouvu, uzavřít novou prováděcí smlouvu, nechat platnost prováděcí 
smlouvy vypršet nebo popřípadě zakoupit časově neomezené licence s využitím volby 
odkoupení. 

b. Požadavky na minimální objednávku. 

Instituce musí objednávku předložit do 30 dnů ode dne účinnosti prováděcí smlouvy. 
Instituce může následně předložit objednávky na produkty, které nebyly součástí její úvodní 
objednávky, za podmínky, že instituce objednávku na takové produkty zadá ve stejném 
kalendářním měsíci, kdy je organizace poprvé použila. Na úvodní objednávky a objednávky 
mimo výročí produktů, které nebyly dříve objednány, se vztahují následující podmínky: 
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(i) Úvodní objednávka instituce musí obsahovat (A) licence pro alespoň jeden počítačový 
platformový produkt pro počet rovný počtu v rámci celé organizace nebo počtu 
studentů nebo (B) licence pro všechny uživatele služeb online platformy, pokud existuje 
alespoň 1000 takových uživatelů. 

(ii) Instituce musí objednat licence pro počítačové platformové produkty a všechny 
komponenty produktů tvořících součást počítačových platformových produktů v 
množství rovném počtu v rámci celé organizace. 

(iii) instituce musí objednat licence pro všechny své uživatele služeb online platformy a 
musí mít minimálně 1000 takových uživatelů.  

(iv) Po splnění minimálních požadavků na objednání na základě této prováděcí smlouvy 
může instituce obecně objednávat licence pro dodatečné produkty v jakémkoli 
potřebném množství, které je vyžadováno pro její uživatele takových produktů. Licence 
pro určité dodatečné produkty uvedené v podmínkách produktu však instituce musí 
objednat v množství, které se rovná počtu v rámci celé organizace. 

(v) Pokud si instituce zvolí volbu licencování Studenti, s výjimkou služeb online a určitých 
dalších produktů uvedených v podmínkách produktu, musí si objednat licence 
v množství rovnajícím se počtu studentů. Po splnění minimálních požadavků na 
objednání na základě této prováděcí smlouvy si může instituce v rámci volby 
licencování Studenti objednat další licence na služby online jiné než platformové služby 
online v jakémkoli množství, které pokryje všechny uživatele, bez ohledu na počet 
studentů. 

c. Užívací práva pro produkty Enterprise. Pro produkty Enterprise platí, že jestliže se nová 
verze produktu řídí užívacími právy, která jsou více omezující než práva k verzi aktuální na 
počátku příslušné úvodní doby účinnosti prováděcí smlouvy nebo doby prodloužení, 
nebudou se v průběhu tohoto období tato více omezující užívací práva vztahovat na 
užívání produktu institucí. 

d. Přiobjednání dalších kopií dříve objednaných produktů (mimo výročí). 

(i) K počítačovým platformovým produktům a dodatečným produktům, k nimž je licence 
poskytnuta v rámci celé organizace, nemusí instituce získat další licence na základě 
nárůstu počtu v rámci celé organizace nebo počtu studentů po datu objednávky. 
Instituce však musí společnosti Microsoft oznámit aktualizovaný počet v rámci celé 
organizace nebo počet studentů, a to ke každému výročí dne účinnosti prováděcí 
smlouvy během licenčního období. 

(ii) Kromě ustanovení uvedených v odstavci 2b(i) vychází právo instituce na provozování 
dodatečných produktů a služeb online z počtu licencí, které instituce pro takové 
produkty získala. Během licenčního období (včetně jeho jakéhokoli prodloužení) může 
instituce provozovat pouze počet kopií produktu povolený zakoupenými licencemi. 
Instituce může podle potřeby objednat další licence pro produkty vyžadované k 
provozování dodatečných kopií produktů. 

Společnost Microsoft vystaví prodejci instituce fakturu na takové objednané produkty 
na bázi kalkulace vycházející z větší z následujících hodnot: (i) z počtu celých 
kalendářních měsíců zbývajících do konce licenčního období nebo (ii) ze 6 měsíců. 
Společnost Microsoft vystaví prodejci fakturu na objednané služby online na bázi 
kalkulace vycházející z počtu celých kalendářních měsíců zbývajících do konce 
licenčního období. Pokud instituce později objedná licence pro dodatečné produkty, 
které nebyly zahrnuty v úvodní objednávce instituce, společnost Microsoft bude 
dodatečné licence účtovat prodejci instituce podle ceníku účinného k datu faktury. 
Pokud instituce později objedná dodatečné licence pro produkty, které byly zahrnuty 
v úvodní objednávce instituce, společnost Microsoft bude dodatečné licence účtovat 
prodejci instituce podle ceníku účinného v době, kdy byl produkt poprvé objednán.  

e. Prodlužovací objednávky a další výroční objednávky. Instituce musí prodlužovací 
objednávky předkládat následovně: 

(i) Jednoleté licenční období. Instituce musí předložit prodlužovací objednávku za 
účelem prodloužení prováděcí smlouvy na další licenční období. Prodlužovací 
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objednávku musí společnost Microsoft obdržet před uplynutím doby účinnosti 
licenčního období. Instituce může vybrané produkty a jejich objednané množství licencí 
v každé prodlužovací objednávce změnit. 

(ii) Tříleté licenční období. Společnost Microsoft musí výroční objednávku obdržet před 
datem každého výročí dne účinnosti prováděcí smlouvy tříletého licenčního období. 
Prodlužovací objednávku musí společnost Microsoft obdržet před uplynutím doby 
účinnosti úvodního tříletého licenčního období. Každá výroční objednávka musí 
zahrnovat licence alespoň pro stejné typy a množství produktů, které instituce 
objednala během roku následujícím po dni účinnosti prováděcí smlouvy, s výjimkou 
přestupů na vyšší edici a dodatečných produktů, které nebyly objednány v rámci celé 
organizace. Při provádění výročních objednávek může instituce objednat méně licencí 
na služby online, než kolik obsahovala její úvodní objednávka, pokud výroční 
objednávka splňuje minimální požadavky na platformové služby online.  

f. Objednávka odkoupení. Je-li k dispozici možnost odkoupení, instituce může objednat 
časově neomezené licence k počítačovým platformovým produktům a dodatečným 
produktům, k nimž je licence poskytnuta v rámci celé organizace, v množství, které je 
přinejmenším rovné počtu v rámci celé organizace a nesmí překročit celkový počet 
kvalifikovaných zařízení v organizaci instituce k datu objednávky odkoupení. Počet časově 
neomezených licencí, které instituce může pro dodatečné produkty objednat, musí 
odpovídat nejnižšímu počtu licencí, který byl objednán za libovolné tři z posledních 12 
měsíčních období bezprostředně předcházejících uplynutí doby účinnosti prováděcí 
smlouvy. 

g. Potvrzení objednávek. Společnost Microsoft zveřejní údaje o objednávkách zadaných 
institucí chráněné heslem včetně elektronického potvrzení každé objednávky na webu 
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter nebo na nástupnickém webu. Po 
akceptaci této prováděcí smlouvy společností Microsoft bude osobě, kterou instituce určila 
jako svého online správce, poskytnut přístup k tomuto webu. 

h. Licence k přestupu na vyšší edici. U licencí opravňujících k přestupu na vyšší edici 
v rámci této prováděcí smlouvy může registrovaná afilace přestoupit na vyšší edici nebo 
sadu. Na přestupy na vyšší edici se vztahují ustanovení uvedená v odstavci 2e výše. 

3. Ceny. 

a. Cena licence. Tento oddíl se nevztahuje na produkty, ke kterým instituce získala licence 
za zvýhodněné akční ceny pro distributora nebo prodejce. 

(i) Jednoleté licenční období. Společnost Microsoft nezvýší ceny licencí, které účtuje 
prodejci, u výroční prodlužovací objednávky o více než deset procent (10 %) 
(stanoveno podle částky v EUR bez ohledu na měnu, v níž se fakturuje nebo provádí 
platba) za bezprostředně předcházející 12měsíční licenční období, pokud instituce 
před uplynutím účinnosti prováděcí smlouvy předloží prodlužovací objednávku na 
stejné produkty a stejné množství, jež bylo objednáno pro končící licenční období. 

(ii) Tříleté licenční období. Pokud se instituce rozhodne pro tříleté licenční období a splní 
příslušné požadavky smlouvy ohledně objednávek, bude společnost Microsoft při 
každé výroční objednávce distributorovi nebo prodejci za veškeré produkty objednané 
během licenčního období s výjimkou přestupů na vyšší edice účtovat cenu za produkty 
shodnou s cenou při prvním objednání. 

b. Cenové stupně. Počet v rámci celé organizace instituce nebo počet studentů určuje 
cenový stupeň pro počítačové platformové produkty. Pokud se instituce rozhodne 
prodloužit tuto prováděcí smlouvu, cenový stupeň bude na počátku doby prodloužení 
znovu nastaven podle počtu v rámci celé organizace nebo podle počtu studentů instituce 
v době, kdy byla přijata prodlužovací objednávka. Pro dodatečné produkty nejsou 
k dispozici žádné cenové stupně. Cenový stupeň instituce se po dobu účinnosti prováděcí 
smlouvy nemění. 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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Vyberte příslušný cenový stupeň 
pro možnost Pedagogický sbor 

a zaměstnanci 

Počet v rámci celé 
organizace  

Cenový stupeň 
(vztahuje se pouze 

na počítačové 
platformové 
produkty) 

 1 000 A 

 3 000 B 

 10 000 C 

 25 000 D 

 

Vyberte příslušný cenový stupeň 
pro možnost Studenti 

Počet studentů  

Cenový stupeň 
(vztahuje se pouze 

na počítačové 
platformové 
produkty) 

 1 000 A 

 3 000 B 

 10 000 C 

 25 000 D 

c. Určení cen. Cena, kterou instituce uhradí za licencované produkty, bude určena smlouvou 
mezi institucí a jejím prodejcem. Společnost Microsoft nicméně poskytne prodejci cenové 
podmínky na počátku platnosti této prováděcí smlouvy a po dobu účinnosti prováděcí 
smlouvy nebude zvyšovat ceny účtované prodejci za produkty. 

4. Oprávnění pro práci doma. 

V průběhu licenčního období smí uživatelé z řad pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců, kteří 
jsou primárními uživateli (definováno v podmínkách produktu) kvalifikovaných zařízení instituce 
provozujících jeden nebo více produktů licencovaných institucí, provozovat jednu kopii každého 
licencovaného produktu v domácím počítači, který vlastní nebo si pronajímají (nebo, ve spojení 
s oprávněním pro práci doma v rámci licence CAL, mají právo přistupovat k serverovým produktům 
licencovaným institucí z domácího počítače, který vlastní nebo si pronajímají), výhradně pro pracovní 
účely. Celkový počet zaměstnanců pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců, kteří využívají 
práva pro práci doma, nesmí pro počítačové platformové produkty a dodatečné produkty licencované 
v rámci celé organizace přesáhnout počet v rámci celé organizace instituce. Pro ostatní dodatečné 
produkty nesmí celkový počet zaměstnanců pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců, kteří 
využívají práva pro práci doma, přesáhnout počet licencí, které instituce pro tyto dodatečné produkty 
získala. Pokud instituce upgraduje produkt v kvalifikovaném zařízení používaném pedagogickým 
pracovníkem nebo jiným zaměstnancem, lze upgradovat také odpovídající kopii produktu 
provozovanou v domácím počítači. K ukončení práv k práci doma pro pedagogického pracovníka nebo 
jiného zaměstnance automaticky dojde při ukončení zaměstnaneckého poměru nebo jiné vazby 
s institucí a produkt nesmí být dále v domácím počítači provozován. Přestože může společnost 
Microsoft v rámci krytí Software Assurance nabízet pro produkt oprávnění pro práci doma nebo práva 
poskytovaná příslušným programem domácího užívání, instituce musí pro své uživatele takového 
produktu vybrat buď oprávnění pro práci doma, nebo práva poskytovaná programem domácího užívání, 
nikoli obě možnosti. 

5. Časově neomezené licence pro absolventy. 

Instituce smí v kterémkoli okamžiku doby účinnosti prováděcí smlouvy převést určité licence 
k provozování produktů v kvalifikovaném zařízení studenta na jakéhokoli absolventa. Instituce musí 
každému takovému absolvujícímu studentovi vystavit licenční smlouvu ve formátu vyžadovaném 
společností Microsoft. Přijetím podmínek této licenční smlouvy absolventem se právo absolventa na 
provozování produktů uvedených v potvrzení licence stává časově neomezeným. Instituce však na 
absolventy nesmí převést práva související s licencemi přístupu, včetně CAL nebo služeb online. 
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6. Možnost licencování serverové platformy pro vzdělávání. 

Pokud instituce získá licenci na jeden nebo více produktů CAL a odpovídající serverové platformové 
produkty uvedené v tabulce níže pro součet počtu v rámci celé organizace (nejméně 1000) a počtu 
studentů (nejméně 1000), smí provozovat neomezený počet instancí libovolného dostupného vydání 
odpovídajících serverových produktů tvořících serverové platformové produkty, které jsou dostupné 
prostřednictvím této prováděcí smlouvy. 

Pokud se instituce nerozhodne přestoupit na vyšší edici produktu, musí objednat produkty vybrané 
v následující tabulce v rámci každé výroční objednávky. Pokud dojde k nárůstu počtu v rámci celé 
organizace nebo počtu studentů, instituce musí zadat objednávku na všechny produkty CAL a 
serverové platformové produkty, které se rovnají novému počtu. Instituce může splnit množstevní 
požadavky této prováděcí smlouvy započtením počtu licencí na produkty CAL objednané v rámci 
opravňující prováděcí smlouvy za předpokladu, že je taková kvalifikující prováděcí smlouva nebo její 
následnická smlouva v platnosti a účinnosti během doby účinnosti této prováděcí smlouvy. 

Serverové platformové produkty licencované v rámci této možnosti licencování smějí používat pouze 
pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti v organizaci a licencovaní externí uživatelé, kteří 
serverové platformové produkty využívají ve prospěch organizace. 

Licence získané v rámci tohoto oddílu nelze převést na absolventy. Instituce může odkoupit licence na 
produkty CAL, nikoli však na serverové platformové produkty získané za těchto podmínek. Licence 
získané v rámci tohoto oddílu nesmí instituce převádět. 

Užívání serverových produktů, které tvoří serverové platformové produkty, institucí podléhá podmínkám 
produktu k serverovým platformovým produktům. 

Výběr produktů 

 Vybraný produkt CAL 
Vybraný serverový 
platformový produkt 

Serverový produkt zahrnutý pro 
neomezené nasazení 

 SQL Server CAL 
SQL Server Platform 

Academic 

Neomezený počet licencí pro 
všechna vydání odpovídajících 
serverových produktů a všechna 
vydání serveru BizTalk spolu 
s příslušnými externími připojeními. 

 
Core CAL (získané 
samostatně nebo 
v rámci platformy) 

Core Server Platform 
Academic 

Neomezený počet licencí pro 
všechna vydání odpovídajících 
serverových produktů spolu 
s příslušnými externími připojeními. 

 

Enterprise CAL (získané 
samostatně, přestupem 

na vyšší edici nebo 
v rámci platformy) 

Enterprise Server 
Platform Academic 

Neomezený počet licencí pro 
všechna vydání odpovídajících 
serverových produktů a externí 
připojení a dále datové centrum 
System Center 2012 a externí 
připojovací modul pro službu 
správy přístupových práv 
Windows. 

7. Licence na kvalifikující systémy. 

Licence k počítačovému operačnímu systému poskytnuté na základě tohoto programu jsou pouze 
licencemi na upgrade. Plné licence k počítačovému operačnímu systému nejsou v rámci tohoto 
programu k dispozici. Jestliže si instituce zvolí upgrade počítačového operačního systému Windows, 
pro veškerá kvalifikovaná zařízení, ve kterých instituce provozuje upgrade počítačového operačního 
systému Windows, musí mít licenci k provozování jednoho z kvalifikujících operačních systémů 
uvedených v podmínkách produktu na adrese http://www.microsoft.com/licensing/contracts. 

http://www.microsoft.com/licensing/contracts
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8. Konec doby účinnosti prováděcí smlouvy a její vypovězení. 

a. Obecná ustanovení. Na uplynutí doby účinnosti prováděcí smlouvy společnost Microsoft 
instituci předem písemně upozorní. Sdělení bude instituci informovat o možnostech (1) 
prodloužit prováděcí smlouvu, (2) předložit novou prováděcí smlouvu, (3) využít možnost 
odkoupení nebo (4) nechat uplynout účinnost prováděcí smlouvy. Společnost Microsoft 
nebude bezdůvodně zamítat prodlužovací objednávku nebo novou prováděcí smlouvu. 
Společnost Microsoft však může v tomto programu provést změnu, která způsobí, že 
instituce bude muset při prodloužení nebo předložení nové prováděcí smlouvy uzavřít 
novou smlouvu. Licenční období začíná běžet vždy následující den po uplynutí doby 
účinnosti předchozího licenčního období. 

b. Možnost prodloužení smlouvy. 

(i) Jednoleté licenční období. Instituce se může rozhodnout prodloužit počáteční roční 
licenční období (1) až na pět po sobě jdoucích období po 12 celých kalendářních 
měsících nebo (2) na jedno období o délce 36 celých kalendářních měsíců. 

(ii) Tříleté licenční období. Instituce se může rozhodnout prodloužit počáteční tříleté 
licenční období (1) až na tři období po 12 celých kalendářních měsících nebo (2) 
o jedno období o délce 36 celých kalendářních měsíců. 

c. Rozhodne-li se instituce smlouvu neprodlužovat. 

(i) Možnost odkoupení. Instituce se může rozhodnout nakoupit časově neomezené 
licence pro produkty licencované na základě této prováděcí smlouvy za podmínky, že 
k takovým produktům získala licenci na základě alespoň jedné prováděcí smlouvy 
(včetně jakýchkoli prodloužení) v rámci smlouvy (nebo předchozí smlouvy) po dobu 
alespoň 36 celých kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uplynutí doby 
účinnosti této prováděcí smlouvy. Chce-li využít možnosti odkoupení, musí instituce 
předložit objednávku na odkoupení nejméně 30 dnů před uplynutím doby účinnosti 
prováděcí smlouvy. Datem uplynutí doby účinnosti pro objednávku odkoupení bude 
datum faktury. Možnost odkoupení není k dispozici pro produkty licencované v rámci 
možnosti licencování pro studenty. Není-li výslovně stanoveno jinak v užívacích 
právech, časově neomezené licence získané prostřednictvím možnosti odkoupení 
představují licence na zařízení. Licence je vyžadována například pro všechny počítače, 
ve kterých si instituce přeje provozovat systém Office. 

(ii) Uplynutí doby účinnosti prováděcí smlouvy. Instituce může nechat dobu účinnosti 
prováděcí smlouvy uplynout bez pokračování. V případě skončení doby účinnosti 
prováděcí smlouvy je nutné všechny softwarové programy odinstalovat, přičemž 
organizace je povinna ukončit jejich užívání. Vzhledem k tomu, že všechny licence 
získané na základě této smlouvy jsou časově omezené, může pro ně instituce získat 
krytí Software Assurance podle jiného multilicenčního programu Microsoft jedině 
v případě, že zakoupí časově neomezenou licenci nebo licenci a krytí Software 
Assurance (L&SA). 

d. Výpověď s udáním důvodu. Jakákoli výpověď této prováděcí smlouvy s udáním důvodu 
bude podléhat oddílu „Výpověď s udáním důvodu“ obsaženému ve smlouvě. 

e. Předčasné skončení účinnosti. Pokud instituce ukončí tuto prováděcí smlouvu v 
důsledku porušení ze strany společnosti Microsoft nebo společnost Microsoft ukončí služby 
online z právních důvodů, společnost Microsoft poskytne prodejci instituce kredit na 
jakoukoli předem zaplacenou částku, která by byla splatná po datu vypovězení.  
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Podrobnosti prováděcí smlouvy 

1. Definice organizace instituce. 

Definujte organizaci výběrem jedné z uvedených možností. Vyberte pouze jednu možnost. 

 Instituce a všechny její afilace, oddělení a školní pracoviště (v následujícím seznamu neuvádějte 

žádné právnické osoby) 

 Pouze instituce (včetně všech oddělení a školních pracovišť, ale bez jakýchkoli afilací)(v 

následujícím seznamu neuvádějte žádné právnické osoby) 

 
Instituce včetně uvedených afilací a oddělení, školních pracovišť a jasně 
vymezených skupin uživatelů afilace (afilací), pokud je afilace školou bez oddělení 
nebo pracovišť (v seznamu uveďte afilace, oddělení, školní pracoviště nebo skupiny uživatelů afilací) 

 

Uvedená oddělení, školní pracoviště nebo jasně vymezené skupiny uživatelů 
instituce nebo kterékoli z jejích afilací, pokud je instituce nebo afilace školou bez 
oddělení nebo školních pracovišť, a všechny afilace (v seznamu uveďte oddělení, školní 

pracoviště nebo skupiny uživatelů a veškeré afilace) 

Pokud se instituce rozhodne zaregistrovat určitá oddělení, pracoviště anebo jasně určené skupiny 
uživatelů, instituce musí uvést názvy oddělení, pracovišť anebo určených skupin uživatelů. Pokud je 
oddělení, pracoviště nebo skupina uživatelů součástí afilace, instituce musí uvést také název afilace. 
Oddělení zahrnuje všechny příslušné součásti (například obchodní škola zahrnuje i obchodní 
knihovnu). Vždy se ale musí jednat o vzdělávací oddělení. Volně přístupné laboratoře a další podpůrná 
střediska se nekvalifikují jako samostatná oddělení. 

Seznam účastnických afilací, oddělení, školních pracovišť a jasně určených skupin uživatelů 
 

see enclosed List 

Pokud jsou zapotřebí další řádky, instituce může k této prováděcí smlouvě přiložit další stránky. 

2. Možnosti licencování a poskytování licencí. 

Výběr možnosti licencování. Instituce může licencovat počítačové platformové produkty a dodatečné 
produkty licencované v rámci celé organizace pro (1) pedagogický sbor a zaměstnance nebo (2) 
studenty. Instituce musí označit vybranou možnost (možnosti) zaškrtnutím příslušného níže uvedeného 
políčka a uvést úvodní počet v rámci celé organizace nebo počet studentů (podle typu příslušné 
licence). Instituce musí vybrat alespoň jednu možnost licencování.  

Možnosti licencování.  

a. Pedagogický sbor a zaměstnanci. Pokud instituce vybere tuto možnost, počet v rámci 
celé organizace instituce musí zahrnovat veškeré pedagogické pracovníky a ostatní stálé 
zaměstnance v organizaci. 

b. Studenti. Pokud instituce vybere tuto možnost, počet studentů instituce musí zahrnovat 
veškeré studenty v organizaci. 

Aby splnila minimální požadavky prováděcí smlouvy, musí instituce poskytnout počet v rámci celé 
organizace anebo počet studentů přepočtený na ekvivalenty plných úvazků, i když objednává pouze 
platformové služby online. 

Kategorie Výběr instituce 
Počet v rámci celé organizace nebo počet 

studentů 

1. Pedagogický sbor 
a zaměstnanci  

  

2. Studenti   
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Poskytnutí licencí. Jakmile instituce zadá na základě smlouvy a této prováděcí smlouvy objednávky 
jakýchkoli požadovaných licencí a uhradí je podle smlouvy s prodejcem, instituce (a případně její 
studenti) bude mít po dobu účinnosti této prováděcí smlouvy následující práva: 

a. Pokud vyberete možnost Pedagogický sbor a zaměstnanci, všichni oprávnění uživatelé 
v organizaci (včetně studentů a veřejných uživatelů kvalifikovaných zařízení ve volně 
přístupné laboratoři) smí provozovat počítačové platformové produkty a dodatečné 
produkty licencované na základě počtu v rámci celé organizace ve všech kvalifikovaných 
zařízeních instituce. Instituce není povinna počítat příslušníky veřejnosti, kteří pracují 
s počítači ponechanými ve volně přístupných laboratořích a knihovnách instituce. Instituce 
nesmí umožnit vzdálený přístup k softwaru nainstalovanému do počítačů ve veřejně 
přístupných laboratořích a knihovnách. V případě licencí CAL smí instituce převést (1) 
licenci CAL na zařízení na všechny kvalifikovaná zařízení instituce a (2) licenci User CAL 
na každého člena pedagogického sboru a ostatní zaměstnance a v obou případech zajistit 
přístup k příslušnému serverovému softwaru instituce. 

b. Pokud si instituce vybere možnost Studenti, každý student v organizaci může provozovat 
jednu instanci licencovaných počítačových platformových produktů a jednu instanci 
dodatečných produktů licencovaných na základě počtu v rámci celé organizace 
v kvalifikovaném zařízení studenta. V případě licencí CAL smí instituce převést licenci User 
CAL pro každého studenta pro účely přístupu k příslušnému serverovému softwaru 
instituce. Právo studenta provozovat software se bude řídit příslušnými ustanoveními 
poslední verze podmínek produktu. 

3. Kontaktní údaje. 

Každá smluvní strana je povinna písemně informovat druhou stranu o změně kterékoli z informací 
uvedených na následující straně (stranách) s kontaktními údaji. Hvězdičky (*) označují povinná pole. 
Poskytnutím kontaktních údajů instituce souhlasí s tím, že údaje budou použity pro účely správy této 
Prováděcí smlouvy společností Microsoft, jejími Afilacemi a jinými stranami, které se správou této 
Prováděcí smlouvy pomáhají. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s touto prováděcí smlouvou budou 
použity a chráněny v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese 
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter. 

a. Primární kontaktní osoba. Tato kontaktní osoba je primární kontaktní osobou instituce 
pro tuto prováděcí smlouvu. Tato kontaktní osoba je rovněž online správcem servisního 
centra pro multilicence a může poskytnout přístup online jiným uživatelům. Pokud pro 
konkrétní účely nebudou určeny samostatné kontaktní osoby, bude primární kontaktní 
osoba výchozí kontaktní osobou pro všechny záležitosti. 

Název subjektu (název právnické osoby)* Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
Jméno kontaktní osoby: Jméno*  Příjmení*  
Kontaktní e-mail*   
Ulice a číslo domu* Národní 1009/3    
Obec* Praha 1 
PSČ* 110 00 
Země* Česká republika 
Telefon   
* Povinné pole 

b. Kontaktní osoba pro zasílání sdělení a online správce. Tato kontaktní osoba (1) je 
příjemcem všech smluvních sdělení a (2) je online správcem servisního centra pro 
multilicence a může poskytnout online přístup jiným uživatelům. 

 Stejné jako pro primární kontaktní osobu (výchozí, pokud níže nebudou zadány žádné 
údaje, a to i pokud políčko nebude zaškrtnuto). 
Jméno kontaktní osoby: Jméno*  Příjmení*  
Kontaktní e-mail*   
Ulice a číslo domu* Riedenmatt 4        
Obec* Stans  
PSČ* 6370  
Země* Švýcarsko  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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Telefon   
Jazykové preference. Vyberte požadovaný jazyk sdělení. angličtina 
 Tato kontaktní osoba je třetí stranou (nikoli registrovanou afilací). Upozornění: Tato 
kontaktní osoba obdrží osobní údaje o instituci a jeho afilacích, z nichž lze zjistit jejich 
totožnost. 
* Povinné pole 

c. Správce služeb online. Tato kontaktní osoba je oprávněna spravovat služby online 
objednané v rámci prováděcí smlouvy. 

 Stejné jako pro kontaktní osobu pro zasílání sdělení a online správce (výchozí, pokud 
níže nebudou zadány žádné údaje, a to i pokud políčko nebude zaškrtnuto) 
Jméno kontaktní osoby: Jméno*  Příjmení*  
E-mail kontaktní osoby*   
Telefon  
 Tato kontaktní osoba patří k organizaci třetí strany (nikoli k právnické osobě). 
Upozornění: Této kontaktní osobě budou zasílány osobní údaje právnické osoby. 
* Povinné pole 

d. Údaje o prodejci. Kontaktní osoba prodejce pro tuto prováděcí smlouvu: 

Veřejné zákaznické číslo („PCN“) prodejce* 14447 
Obchodní firma prodejce* SoftwareOne AG 
Adresa (nelze uvádět P.O. box)* Riedenmatt 4    
Obec* Stans 
PSČ* 6370 
Země* Švýcarsko  
Jméno kontaktní osoby: Jméno*  Příjmení*   
Telefon  
E-mail kontaktní osoby*  
* Povinné pole 

Svým podpisem níže prodejce uvedený výše potvrzuje, že všechny údaje uvedené v této 
prováděcí smlouvě jsou správné. 

Podpis*   

Jméno (tiskacím)*   
Funkce (tiskacím)*  
Datum*  

Změna prodejce. Instituce si volí prodejce ve své oblasti. Prodejce je hlavní prodejce 
(LAR) oprávněný společností Microsoft distribuovat v regionu instituce software uvedený 
ve smlouvě. Pokud se společnost Microsoft nebo prodejce rozhodnou ukončit vzájemnou 
obchodní spolupráci, musí si registrovaná instituce zvolit jiného prodejce. Jestliže má 
registrovaná instituce nebo prodejce v úmyslu ukončit vzájemný vztah, zahajující strana 
o tom musí informovat společnost Microsoft a druhou stranu, a to pomocí formuláře 
dodaného společností Microsoft nejméně 30 dnů před vstoupením takové změny 
v platnost. 

e. Pokud si registrovaná instituce přeje určit samostatnou kontaktní osobu pro zasílání dále 
uvedených sdělení, přiložte formulář s Doplňkovými kontaktními údaji. V opačném případě 
zůstává výchozím kontaktem kontaktní osoba pro zasílání sdělení a online správce. 

(i) Další kontaktní osoba pro zasílání sdělení 
(ii) Správce krytí Software Assurance 
(iii) Správce odběrů 
(iv) Kontaktní údaje manažera pro podporu zákazníka 

f. Account manažer společnosti Microsoft. Uveďte kontaktní údaje account manažera 
společnosti Microsoft pro instituci. 

Jméno a příjmení account manažera společnosti Microsoft:  
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E-mail account manažera společnosti Microsoft:   
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Doklad A 

Doplňkové podmínky a ujednání k online službám 

Pokud instituce objedná služby online a má smlouvu Campus and School verzi 2009 nebo starší, tyto 
doplňkové podmínky a ujednání pro služby online („doplňkové podmínky“) platí nad rámec dalších 
podmínek smlouvy a prováděcí smlouvy. 

_______________________________________________________ 

1. Definice. 

Veškeré pojmy, které jsou v tomto dokumentu použity, ale nejsou zde definovány, mají významy, které 
jim byly přiřazeny ve smlouvě nebo v prováděcí smlouvě. Následující definice nahrazují nebo doplňují 
odpovídající definice ve smlouvě nebo prováděcí smlouvě: 

„Data instituce“ označují všechna data včetně veškerých textových, zvukových nebo obrázkových 
souborů či softwaru poskytnutých společnosti Microsoft institucí či jejími afilacemi, případně jejich 
jménem, během užívání služeb online ze strany instituce. 

„Služby online“ znamenají služby, které společnost Microsoft poskytuje v hostitelském režimu a které 
jsou popsány v oddílu služeb online v podmínkách produktu. 

„Produkt“ jsou jakékoli produkty jako software, služby online nebo jiné webové služby včetně 
předběžných a beta verzí, které jsou uvedeny v podmínkách produktu. Produkty mohou být k dispozici 
v rámci programů, které se v jednotlivých regionech liší. 

„Smlouva o poskytování služeb“ označuje dokument určující schválené standardy, které bude 
společnost Microsoft dodržovat a podle kterých bude měřit úroveň služeb pro služby online. 

2. Omezená záruka pro online služby. 

Společnost Microsoft zaručuje, že online služby budou fungovat v souladu s příslušnou smlouvou 
o poskytování služeb. Tato omezená záruka se poskytuje na dobu užívání odpovídající online služby 
institucí a vztahují se na ni požadavky na sdělení uvedené v příslušné smlouvě o poskytování služeb. 

Pokud společnost Microsoft tuto omezenou záruku nedodrží a instituce o této skutečnosti informuje 
společnost Microsoft v průběhu záruční doby, společnost Microsoft poskytne nápravu uvedenou ve 
smlouvě o poskytování služeb pro příslušnou službu online. Toto jsou jediné formy nápravy za 
nedodržení omezené záruky, na které má instituce právo, nevyžaduje-li rozhodné právo poskytnutí 
jiných forem nápravy. 

Tato omezená záruka podléhá následujícím omezením: 

a. omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, nesprávným použitím 
nebo užíváním produktů způsobem, který se neslučuje s příslušnou smlouvou nebo 
prováděcí smlouvou, nebo jsou důsledkem událostí, které jsou mimo přiměřenou kontrolu 
společnosti Microsoft, 

b. omezená záruka se nevztahuje na komponenty produktů, které smí instituce dále 
distribuovat;  

c. omezená záruka se nevztahuje na bezplatná, zkušební a předběžná vydání ani beta verze 
produktů; 

d. omezená záruka se nevztahuje na problémy vzniklé v důsledku nesplnění minimálních 
systémových požadavků. 

KROMĚ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ 
VÝSLOVNÉ ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY. SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE 
JAKÁKOLI ODVOZENÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY ČI PODMÍNKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, 
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÉ KVALITY, VLASTNICKÝCH PRÁV 
A NEPORUŠENÍ PRÁV. TATO VYLOUČENÍ PLATÍ, POKUD NEJSOU V ROZPORU 
S ROZHODNÝM PRÁVEM. Všechny záruky, garance a podmínky, které nelze právně vyloučit, 
mají platnost pouze po dobu jednoho roku od počátku omezené záruky. 
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3. Dohoda o ochraně poskytované institucí. 

Instituce bude bránit společnost Microsoft před všemi nároky vznesenými třetí stranou, která není 
afilací, na základě: 

a. obvinění, že jakákoli data instituce nebo softwarové produkty jiného dodavatele než 
společnosti Microsoft, jež společnost Microsoft poskytuje jménem instituce v hostitelském 
režimu, porušují patenty, autorská práva nebo ochranné známky třetí strany nebo 
neoprávněně používají její obchodní tajemství, 

b. obvinění vyplývajících ze zásady přijatelného užívání, která je popsána v užívacích 
právech k produktu. 

Instituce musí uhradit částku stanovenou v jakémkoli výsledném nepříznivém pravomocném rozsudku 
(nebo vyrovnání, se kterým instituce souhlasí). V tomto oddílu je stanoveno výlučné odškodnění, na 
které má společnost Microsoft v případě takových obvinění nárok. 

Společnost Microsoft musí instituci neprodleně písemně informovat o vznesení nároku podle tohoto 
oddílu. Společnost Microsoft je povinna (1) poskytnout instituci výhradní kontrolu nad obhajobou nebo 
vyrovnáním v případě takového nároku a (2) poskytnout přiměřenou součinnost při obhajobě proti 
nároku. Instituce společnosti Microsoft uhradí přiměřené hotové výdaje, které jí vznikly při poskytování 
takové pomoci. 

4. Omezení odpovědnosti. 

V rozsahu povoleném rozhodným právem je celková odpovědnost každé strany, včetně jejich afilací 
a dodavatelů, za všechny nároky vyplývají z této smlouvy omezena na přímé škody až do částky, kterou 
instituce za službu online zaplatila za posledních 12 měsíců, než nastala jejich příčina. Celková 
odpovědnost strany za služby online v žádném případě nepřekročí částku, kterou daná strana za danou 
službu online zaplatila na základě příslušné prováděcí smlouvy. V případě služeb online poskytovaných 
zdarma nebo kódu, jež je instituce oprávněna dále distribuovat třetím stranám bez samostatné platby 
společnosti Microsoft, je celková odpovědnost společnosti Microsoft omezena na přímé škody a částku 
5 000 USD. Tato omezení platí bez ohledu na to, zda se uplatněná odpovědnost zakládá na porušení 
smlouvy, občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti, porušení záruk nebo 
na jakémkoli jiném právním základě. Omezení uvedená v tomto oddílu se však nevztahují na: 

a. povinnosti společnosti Microsoft uvedené v oddílu smlouvy s názvem „Obhajoba proti 
obvinění z porušení práv, zneužití a nároky třetí strany“ a povinnosti instituce uvedené 
v oddílu těchto doplňkových podmínek s názvem „Dohoda o ochraně ze strany instituce“; 

b. odpovědnost za škody způsobené nedodržením povinností libovolnou stranou podle oddílu 
s názvem Důvěrnost smlouvy s výjimkou, že odpovědnost společnosti Microsoft vyplývající 
ze vztahu k datům instituce by měla být ve všech případech pro příslušnou službu online 
omezena podle ustanovení výše, a 

c. porušení ochrany duševního vlastnictví některé strany druhou stranou. 

V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM A BEZ OHLEDU NA PRÁVNÍ ZÁKLAD 
NÁROKU NENÍ ŽÁDNÁ ZE STRAN ANI JEJÍ AFILACE NEBO POSKYTOVATELÉ ODPOVĚDNÁ ZA 
ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH NEBO 
NÁHODNÝCH ŠKOD, PŘÍPADNĚ ŠKOD Z UŠLÉHO ZISKU NEBO VÝNOSŮ, PŘERUŠENÍ 
OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ) VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI 
S TOUTO SMLOUVOU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PŘÍSLUŠNÁ STRANA BYLA UPOZORNĚNA NA 
MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD ČI TAKOVOU MOŽNOST BYLO MOŽNÉ ROZUMNĚ 
PŘEDPOKLÁDAT. TOTO VYLOUČENÍ SE VŠAK NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST OBOU 
STRAN VŮČI DRUHÉ STRANĚ ZA PORUŠENÍ (1) JEJICH ZÁVAZKŮ DŮVĚRNOSTI (S VÝJIMKOU 
V ROZSAHU, KDY SE TAKOVÉ PORUŠENÍ VZTAHUJE K DATŮM INSTITUCE), (2) PRÁV DRUHÉ 
STRANY K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ NEBO (3) POVINNOSTÍ UVEDENÝCH V ODDÍLU 
SMLOUVY S NÁZVEM OBHAJOBA PROTI OBVINĚNÍ Z PORUŠENÍ PRÁV, ZNEUŽITÍ A NÁROKY 
TŘETÍ STRANY NEBO POVINNOSTÍ INSTITUCE UVEDENÝCH V ČÁSTI TĚCHTO DODATEČNÝCH 
PODMÍNEK S NÁZVEM DOHODA O OCHRANĚ ZE STRANY INSTITUCE. 
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5. Uplatnění doplňkových podmínek. 

Tyto doplňkové podmínky se vztahují jen na nákup a užívání online služeb institucí. Na služby (např. 
konzultace nebo profesionální služby) a produkty, které nejsou online službami, se i nadále vztahují 
podmínky smlouvy a prováděcí smlouvy (podle platnosti) a veškeré podmínky, na které tyto smlouvy 
odkazují. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito doplňkovými podmínkami a podmínkami 
a ujednáními smlouvy nebo prováděcí smlouvy, který není příslušnými podmínkami výslovně vyřešen, 
platí tyto doplňkové podmínky. 
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Podpisový formulář programu 

Číslo MBA/MBSA 

Číslo smlouvy 8347774 

Poznámka: Zadejte příslušná aktivní čísla přiřazená níže uvedeným dokumentům. Společnost 
Microsoft vyžaduje, aby bylo přiřazené aktivní číslo uvedeno zde nebo aby bylo uvedeno níže 
jako nové. 

Pro účely tohoto formuláře může pojem „zákazník“ označovat podepisující právnickou osobu, 
zákazníka, registrovanou afilaci, partnera z oblasti státní správy, instituci nebo jinou stranu, která 
uzavírá smlouvu o multilicenčním programu. 

Tento podpisový formulář a veškeré smluvní dokumenty uvedené v následující tabulce se uzavírají 
mezi zákazníkem a podepisující afilací společnosti Microsoft k níže uvedenému dni účinnosti. 

Smluvní dokument Číslo nebo kód 

Prováděcí smlouva programu Řešení pro 
vzdělávání 

X20-14284 

Připojením svého podpisu níže zákazník a afilace společnosti Microsoft potvrzují, že obě strany 
(1) obdržely výše uvedené smluvní dokumenty, přečetly si je a porozuměly jim, a to včetně veškerých
webových i jiných dokumentů, které jsou do nich začleněny odkazem, a veškerých dodatků, a (2)
souhlasí s tím, že budou těmito podmínkami vázáni.

Zákazník 

Název subjektu (název právnické osoby)* Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Podpis*  

Jméno a příjmení (tiskacím)*  

Funkce (tiskacím)  

Datum podpisu*  

* Povinné pole

Ing. Tomáš Wencel, MBA

ředitel

9.05.2018
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Afilace společnosti Microsoft 

Microsoft Ireland Operations Limited 

DIČ IE8256796U 

Podpis  

Jméno a příjmení (tiskacím)  

Funkce (tiskacím)  

Datum podpisu  
(den, kdy afilace společnosti Microsoft připojila svůj podpis) 

Den účinnosti smlouvy  
(může se lišit ode dne podpisu společnosti Microsoft) 

Volitelné – podpis 2. zákazníka nebo poskytovatele outsourcingu (je-li relevantní) 

Zákazník 

Název subjektu (název právnické osoby)*  

Podpis*  

Jméno a příjmení (tiskacím)*  

Funkce (tiskacím)  

Datum podpisu*  

* Povinné pole 

Poskytovatel outsourcingu 

Název subjektu (název právnické osoby)*  

Podpis*  

Jméno a příjmení (tiskacím)*  

Funkce (tiskacím)  

Datum podpisu*  

* Povinné pole 

Jestliže zákazník požaduje fyzická média, další kontakty nebo uvádí několik předchozích prováděcích 
smluv, připojte k tomuto podpisovému formuláři příslušný formulář (formuláře). 

Jakmile bude tento podpisový formulář podepsán zákazníkem, odešlete jej společně se smluvními 
dokumenty kanálovému partnerovi zákazníka nebo account manažerovi společnosti Microsoft, který je 
musí předat na následující adresu. Po řádném kompletním vyplnění tohoto podpisového formuláře ze 
strany společnosti Microsoft obdrží Zákazník potvrzující kopii. 

Microsoft Ireland Operations Limited 
One Microsoft Place, 
South County Industrial Park, 
Leopardstown, 
Dublin 18,  
D18 P521 
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Formulář Doplňkové kontaktní údaje 

Tento formulář lze používat v kombinaci s MBSA, smlouvou nebo prováděcí smlouvou/registrací. 
Je-li však na podpisovém formuláři předloženo více prováděcích smluv/registrací, musí být pro 
každou takovou prováděcí smlouvu/registraci předložen samostatný formulář. Pro účely tohoto 
formuláře může pojem „subjekt“ označovat podepisující právnickou osobu, zákazníka, 
registrovanou afilaci, partnera z oblasti státní správy, instituci nebo jinou stranu, která uzavírá 
smlouvu o multilicenčním programu. Primární kontakty a kontakty pro zasílání sdělení uvedené 
v tomto formuláři se nebudou vztahovat na prováděcí smlouvy a registrace. 

Tento formulář platí pro:  Prováděcí smlouvu/registrační formulář afilace 

   Pokud je předkládáno více prováděcích smluv/registračních formulářů, 
uveďte název primární právnické osoby. 

Kontaktní údaje. 

Každá smluvní strana je povinna písemně informovat druhou stranu o změně kterékoli z informací 
uvedených na následující straně (stranách) s kontaktními údaji. Hvězdičky (*) označují povinná pole. 
Pokud se právnická osoba rozhodne uvést jiné typy kontaktů, musí být v každém oddílu vyplněna stejná 
povinná pole. Poskytnutím kontaktních údajů právnická osoba souhlasí s tím, že údaje budou použity 
pro účely správy prováděcí smlouvy společností Microsoft a jinými stranami, které společnosti Microsoft 
se správou této prováděcí smlouvy pomáhají. Osobní údaje poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou 
budou užívány a chráněny v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na 
adrese https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter. 

1. Doplňkový kontakt pro zasílání sdělení. 

Tato kontaktní osoba obdrží veškerá sdělení odesílaná ze společnosti Microsoft. Přitom této osobě není 
udělen žádný online přístup. 

Název subjektu* SoftwareOne AG  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno   Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Riedenmatt 4        
Obec* Stans  PSČ* 6370  
Země* Švýcarsko  
Telefon*   Fax   
  Tento kontakt je kontaktem třetí strany (nikoli subjektu). Upozornění: Této kontaktní osobě budou 
zasílány osobní údaje právnické osoby. 

2. Správce krytí Software Assurance. 

Tato kontaktní osoba obdrží online oprávnění ke správě výhod Software Assurance v rámci prováděcí 
smlouvy nebo registrace. 

Název subjektu* SoftwareOne AG  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno   Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Riedenmatt 4        
Obec* Stans  PSČ* 6370  
Země* Švýcarsko  
Telefon*   Fax   
  Tento kontakt je kontaktem třetí strany (nikoli subjektu). Upozornění: Této kontaktní osobě budou 
zasílány osobní údaje právnické osoby. 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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3. Správce odběrů. 

Tato kontaktní osoba převede licence k odběru MSDN, Expression a TechNet Plus na jednotlivé 
odběratele v rámci této prováděcí smlouvy nebo registrace. Přiřazení licencí na odběry je nezbytnou 
podmínkou přístupu k jakýmkoli online výhodám, jako je odběr souborů ke stažení. Tato kontaktní 
osoba bude také spravovat veškeré nákupy doplňujících a dodatečných médií související 
s těmito odběry. 

Název subjektu* Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno l  Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Národní 1009/3        
Obec* Praha 1  PSČ* 110 00  
Země* Česká republika  
Telefon*   Fax   
  Tento kontakt je kontaktem třetí strany (nikoli subjektu). Upozornění: Této kontaktní osobě budou 
zasílány osobní údaje právnické osoby. 

4. Správce online služeb. 

Této kontaktní osobě budou poskytnuta online oprávnění ke správě online služeb objednaných v rámci 
prováděcí smlouvy nebo registrace. 

Název subjektu* Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno l  Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Národní 1009/3        
Obec* Praha 1  PSČ* 110 00  
Země* Česká republika  
Telefon*   Fax   
  Tento kontakt je kontaktem třetí strany (nikoli subjektu). Upozornění: Této kontaktní osobě budou 
zasílány osobní údaje právnické osoby. 

5. Manažer pro podporu zákazníka. 

Tato osoba je určena jako manažer podpory zákazníka (CSM) pro činnosti související s podporou. 

Název subjektu* Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno   Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Národní 1009/3        
Obec* Praha 1  PSČ* 110 00  
Země* Česká republika  
Telefon*   Fax   

(jen pro Japonsko) 
Název subjektu*  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno  Příjmení  
E-mail kontaktní osoby*  
Ulice a číslo domu*  
Obec*  PSČ*  
Země*  
Telefon*  Fax  

 Tato kontaktní osoba je třetí stranou – poskytovatelem služby (nikoli subjektem). Upozornění: Této 
kontaktní osobě budou zasílány osobní údaje právnické osoby. Subjekt uděluje společnosti Microsoft 
oprávnění k dodání služeb přímo této třetí straně – poskytovateli služeb – a bere na vědomí, že tato 
třetí strana obdrží osobní údaje zaměstnanců subjektu. Subjekt bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato 
třetí strana – poskytovatel služeb vystupuje jako zástupce subjektu a jedná výhradně jeho jménem. 
Subjekt plně odpovídá za využívání jakýchkoli služeb třetí stranou – poskytovatelem služby, za 
dodržení podmínek prováděcí smlouvy touto třetí stranou a za veškeré její jednání i opomenutí 
v souvislosti se službami. 
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6. Údaje o primární kontaktní osobě. 

Jako primární kontaktní osoba musí být určena osoba z dané organizace. Tato kontaktní osoba obdrží 
oprávnění k online správě a může udělovat online přístup jiným osobám. Této kontaktní osobě budou 
také zasílána veškerá sdělení, pokud společnost Microsoft neobdrží písemné oznámení o změně. 

Název subjektu* Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno l  Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Národní 1009/3        
Obec* Praha 1 PSČ* 110 00  
Země* Česká republika  
Telefon*   Fax   

7. Informace o kontaktu pro zasílání sdělení a online správci. 

Tato osoba obdrží oprávnění k online správě a může udělovat online přístup jiným osobám. 
Tato kontaktní osoba bude také dostávat veškerá sdělení. 

  Stejná osoba jako primární kontaktní osoba  
Název subjektu* SoftwareOne AG  
Jméno kontaktní osoby*: Jméno   Příjmení   
E-mail kontaktní osoby*   
Ulice a číslo domu* Riedenmatt 4        
Obec* Stans  PSČ* 6370  
Země* Švýcarsko  
Telefon*   Fax   
  Tento kontakt je kontaktem třetí strany (nikoli subjektu). Upozornění: Této kontaktní osobě budou 
zasílány osobní údaje právnické osoby. 



Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Česká republika -  Akademie věd České republiky

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Orientální ústav  AV ČR, v. v. i.

Technologické centrum AV ČR

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav fotoniky a elektroniky, AV ČR, v. v. i.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
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