
SMLOUVA 
na prodloužení technické podpory licencí produktů VMware 

(dále jen "Smlouva/l) 

Číslo Smlouvy Poskytovatele Číslo Smlouvy Objednatele 

160032 56/160/2016 

ALWIL Trade, spol. s r,o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen "Poskytovatel") (dále jen "Objednatel") 

Se sídlem: Průběžná 2397/76, Praha 10 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
17004 Praha 7 

Jednající: Ing. Rostislav Trnka Jednající: Mgr. Zdeněk Šír 

Funkce: jednatel Funkce: ředitel odboru informatiky 

Kontaktní Alexandr Stočes Kontaktní Mgr. Gabriela Kiššová 
osoby: osoba: 

Funkce: obchodník Funkce: vedoucí oddělení aplikací 
a databází 

Tel.: +420 604 486 167 Tel.: 233045220 

Email: astoces@alwil.com Emai: Gabriela.kissova@nku.cz 

IČO: 16188641 IČO: 49370227 

DiČ: CZ16188641 DiČ : není plátce DPH 

Zapsaná Obchodní rejstřík vedený 
v obchodním Městským soudem v Praze -
rejstříku: oddíl C, vložka 1553 

Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic Bank. spojení: Česká národní banka 
and Slovakia, a.s. 30027 -001/0710 
249978004/2700 

(společně též "Smluvní strany") 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
"občanský zákoníkU) . 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. a II Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

I. Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajistit dodání a nahrání aktualizací a dalších služeb technické podpory (maintenance) 
licencí produktů VMware pro virtuální desktopovou infrastrukturu podle potřeb Objednatele. 

II. Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit a dodat pro Objednatele prodloužení technické 
podpory licencí produktů VMware formou Production Support Covarage dle uvedené specifikace na dobu 6 

měsíců, tj. 29. 9. 2016 do 28. 3. 2017. 



Part number Název Počet 

VU4-PR-l00-P-SSS-C Production Support Coverage VMware View 4 Premier 5 
Bundle: 100 Pack 

VU4-PR-l0-P-SSS-C Production Support Coverage VMware View 4 Premier 2 
Bundle: 10 Pack 

III. Místo plnění 

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele -Jankovcova 1518/2, 17004, Praha 7. 

IV. Platební a cenové podmínky 

(1) Celková cena za předmět plnění je 268 900,00 Kč bez DPH, tj. 325 369,00 Kč včetně DPH. 
(2) Cena za předmět plnění bude uhrazena po řádném převzetí předmětu plnění na základě faktury 

(daňového dokladu), jehož součástí bude dodací list podepsaný kontaktní osobou Objednatele. 
(3) Cena za plnění předmětu Smlouvy je konečná a bude uhrazena jednorázovou platbou na základě faktury, 

která musí obsahovat číslo Smlouvy a veškeré údaje podle právních předpisů. 
(4) Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu ceny za předmět plnění. 
(5) Cena za předmět plnění může být změněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících se daně 

z přidané hodnoty, a to pouze v rozsahu, v jakém dojde ke změně daně z přidané hodnoty. 
(6) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti a náležitosti stanovené právními 

předpisy, je Objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním Poskytovateli k doplnění. V takovém případě 
se daňový doklad považuje za nedoručený a lhůta splatnosti začne plynout až dnem doručení daňového 
dokladu obsahujícího všechny náležitosti dle této Smlouvy Objednateli. 

(7) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena na 15 kalendářních dní od jejich doručení Objednateli, 
faktura bude splacena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Poskytovatele. 

(8) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve výši 
stanovené nařízením vlády č . 351/2013 Sb. 

V. Obecná součinnost Smluvních stran 

(1) Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této Smlouvy a za 
poskytnutí technické podpory Poskytovateli řádně uhradit cenu uvedenou v článku IV. této Smlouvy. 

(2) Každý pracovník Poskytovatele, který přijde do styku s informacemi o IS/ICT Objednatele, avšak nebude 
potřebovat k plnění práva, přístupy či techniku, musí podepsat ,,čestné prohlášení o seznámení se 
zásadami bezpečnosti a užívání ICT II dříve, než bude s informacemi o IS/ICT Objednatele seznámen. 

(3) Každý pracovník Poskytovatele, který bude potřebovat k plnění práva, přístupy či techniku Objednatele, 
je povinen podepsat prohlášení "Seznámení externího uživatele se zásadami bezpečnosti a užívání ICT II 

a to před přidělením přístupu, práv či techniky. Toto prohlášení nahrazuje i předchozí. 
(4) Poskytovatel je povinen nahlásit z~ěnu těchto osob neprodleně, nelze práv jednoho pracovníka využívat 

pro jiného. 
(5) Po ukončení prací je Poskytovatel povinen neprodleně vrátit veškerou techniku Objednateli. 

VI. Mlčenlivost 

(1) Poskytovatel je při plnění předmětu Smlouvy povineno veškerých informacích získaných v rámci plnění 
uvedené Smlouvy nebo v souvislosti s ním zachovávat mlčenlivost, a to zejména o osobních údajích osob 
činných u Objednatele a o zabezpečení sídla Objednatele a o zabezpečení informačních technologiích 
Objednatele a to bez ohledu na to, zda tyto skutečnosti byly získány od Objednatele nebo od třetí osoby 
(důvěrné údaje). Tyto údaje nebude Poskytovatel sdělovat, zaznamenávat a/nebo zpracovávat. 

(2) Veškeré informace získané v rámci plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ní používá Poskytovatel jen 
ke splnění účelu a předmětu uvedené Smlouvy, tj. výlučně k ověření funkcionalit dodávaného předmětu 
Smlouvy. 



(3) Osobní údaje o zaměstnancích a dalších osobách činných v rámci Objednatele nebude Poskytovatel 
jakýmkoli způsobem zaznamenávat, uchovávat a/nebo zpracovávat. 

(4) Poskytovatel zachovává mlčenlivost o důvěrných údajích i po ukončení této Smlouvy a to i v případě 
ukončení své činnosti pro Objednatele. 

(5) Poskytovatel oznámí Objednateli, že došlo k porušení mlčenlivosti nebo že hrozí riziko zpřístupnění 
osobních údajů osob činných u Objednatele neoprávněné osobě, nebo že hrozí riziko úniku osobních 
údajů, a to neprodleně po takovém zjištění. 

(6) Poskytovatel podnikne všechny potřebné kroky k ochraně důvěrných údajů. 
(7) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou obecně známými za 

předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany Poskytovatele, a za předpokladu, že 
další zpracovávání takových informací není zakázáno právním předpisem. 

VII. Náhrada škody 
(i) Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a 

této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a 

k minimalizaci vzniklých škod. 

(2) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-Ii jí v jejich splnění nějaká z překážek, vylučující 
povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

(3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti 
vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. 

VIII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

(i) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců . 

(2) Od této Smlouvy lze odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených touto Smlouvou a zákonem. Za 
podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatelem se mj. považuje prodlení Poskytovatele 
s plněním dle této Smlouvy, kdy toto porušení nebude odstraněno ani do 15 kalendářních dnů po 
doručení písemné výzvy Objednatele. 

(3) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně, pokud 
v oznámení není uvedena lhůta pozdější nebo pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. 

(4) Odstoupením od této Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této Smlouvy, která se 
týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení 
smluvní pokuty a řešení sporů. 

IX. Závěrečná ujednání 

(1) Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy dodržovat obecně platné právní předpisy týkající 
se kybernetické bezpečnosti a plnit požadavky Objednatele vyplývající z jeho bezpečnostních opatření k 
zajištění bezpečnosti informací ve VIS. 

(2) Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění a je schopen tento předmět plnění 
dodat. 

(3) Poskytovatel prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem plnění, má příslušná (potřebná) 

oprávnění. 

(4) Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

(5) Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 



(6) Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Všechny spory 
mezi Smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, 
budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení, případně bude řešení sporů 
podléhat jurisdikci soudů České republiky. 

(7) Poskytovatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 

(8) Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup . 

(9) Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení 
a Objednatel dvě (2). 

(10) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody 
o celém obsahu této Smlouvy připojují své podpisy. 

V Praze dne g..Q.: .. ~.Q . : 2016 

.\ --------1\ 
<;. / -",,(\ / <-,,\ 

-----ce-~ká-~ep~Tika --Nej~~ší --

kontrolní úřad 
Mgr. Zdeněk Šír 

ředitel odboru informatiky 

V Praze dne 17. října 2016 

Ing. Rostislav Trnka 
jednatel společnosti 
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