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SMLOUVA 
na prodloužení technické podpory (maintenance) licencí produktu Veeam 

(dále jen „Smlouva“)

Číslo Smlouvy Poskytovatele Číslo Smlouvy Objednatele

REX/12/2019 93/160/2019

Rexonix, s.r.o.
(dále jen Poskytovatel“)

ČR - Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „Objednatel“)

Se sídlem: Pod višňovkou 1661/35,
140 00 Praha 4

Se sídlem: Jankovcova 1518/2, 
170 04 Praha 7

Zastoupený: Ing. Radek Plevka Jejímž jménem 
jedná:

Mgr. Zdeněk Šír

Funkce: Jednatel a obchodní 
ředitel

Funkce: ředitel odboru informatiky

Kontaktní osoby: Jitka Škubová Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Kiššová

Funkce: Key account manager Funkce: vedoucí oddělení
aplikací a databází

Tel.: +420 720 756 469 Tel.: +420 233 045 220
E-mail: Jitka.skubova@rexonix.cz E-mail: Gabriela.kissova@nku.cz
IČO: 04493982 IČO: 49370227
DIČ: CZ04493982 DIČ: není plátce DPH
Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

C 248598 vedená u 
Městského soudu v Praze

Zapsaná
v obchodním 
rejstříku:

Nezapsán

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
4071125319/0800

Bank. spojení: Česká národní banka
30027-001/0710

Identifikátor 
datové 
schránky:

m9uakpa Identifikátor 
datové schránky:

s3caayq

(společně též „Smluvní strany“)

Tuto Smlouvu uzavírá Dodavatel s Objednatelem jakožto vítězným vybraným dodavatelem 
zadávacího řízení vypsaného Objednatelem na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „VBR-2019 
– Prodloužení technické podpory (maintenance) licencí produktu Veeam“.

Poskytovatel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy.

Účelem této Smlouvy je právní úprava předmětu plnění této Smlouvy v souladu s vůlí 
Objednatele a Dodavatele, příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly 
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možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou 
založené.

Poskytovatel prohlašuje, že má zákonem vyžadovanou odbornou způsobilost pro splnění 
předmětu této Smlouvy. Tato způsobilost se týká zejména vzdělání a odborné kvalifikace 
Poskytovatele. Odborná způsobilost musí být platná po celou dobu trvání Smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené  ve Smlouvě  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 dodávání a nahrávání aktualizací a dalších služeb technické 
podpory (maintenance) licencí produktů Veeam podle potřeb Objednatele k zajištění zálohování 
a obnovy serverové infrastruktury Nejvyššího kontrolního úřadu.

II. Předmět Smlouvy
(1) Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit a dodat pro Objednatele 

prodloužení technické podpory (maintenance) licencí produktu Veeam dle uvedené 
specifikace na dobu 4 let, tj. do 18. 12. 2023.
Part number Název Počet 
V-VBRENT-VS-P01AR-00 Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam 

Backup & Replication Enterprise
20

V-VBRENT-VS-P03YP-00 3 additional years of Basic maintenance prepaid for 
Veeam Backup & Replication Enterprise 

20

(2) Poskytovatel se zavazuje dodat předmět plnění této Smlouvy nejpozději do termínu expirace 
jednotlivých produktů uvedených v tabulce v bodě (1) tohoto článku (sloupec Expirace).

(3) V případě, že vinou Poskytovatele (neobjedná-li včas prodloužení platnosti maintenance 
licence) dojde ke ztrátě, či znehodnocení licence, jdou veškeré náklady na znovuobnovení, či 
pořízení nové licence nebo maintenance licence za Poskytovatelem.

III. Místo plnění
(1) Místem plnění je sídlo Objednatele – Jankovcova 1518/2, 170 04, Praha 7.

IV. Platební a cenové podmínky
(1) Celková cena za předmět plnění je 578.480,- Kč bez DPH, tj. 699.960,80 Kč včetně DPH. 
(2) Cena za předmět plnění bude uhrazena ve čtyřech stejných ročních platbách formou paušální 

platby 1 x ročně. Cena za plnění na období 1 roku je 144.620,- Kč bez DPH, tj. 174.990,20  Kč 
včetně DPH, platba se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu).

(3) Objednatel je povinen uhradit jen skutečně obdržené věcné plnění, a to do výše poskytnutého 
plnění.

(4) V průběhu plnění smlouvy může dojít k navýšení celkové ceny plnění při změně sazby DPH 
a právě o tuto změnu.  Žádné další ani související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny.
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(5) Objednatel bude hradit cenu za plnění na základě daňových dokladů – elektronických faktur 
vystavovaných Zhotovitelem.

(6) Faktura bude obsahovat číslo smlouvy Objednatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje 
ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána Objednateli 
elektronicky do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu: 
podatelna@nku.cz.

(7) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
(8) V případě, že elektronická faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě 

a/nebo stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li 
k faktuře doloženy požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit Poskytovateli k opravě, či novému vystavení. V takovém 
případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury 
obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této smlouvy Objednateli.

(9) Splatnost elektronické faktury je sjednána na 15 kalendářních dnů od data předání 
elektronické faktury Objednatelem Poskytovateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je 
fakturovaná částka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Faktura je 
považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

(10) Pokud Objednatel obdrží od Poskytovatele fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými 
přílohami po 15. prosinci příslušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto faktury 
z 15 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.

(11) V případě, že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového 
provizoria, má se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době 
rozpočtového provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku 
rozpočtového provizoria posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových 
prostředků pro rozpočtovou kapitolu Objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného 
kalendářního roku.

(12) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění 
na prodlení má oprávněná Smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši, která 
se stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku.

(13) 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 platném znění.

(14) Záloha nebude Poskytovateli poskytnuta.

V. Obecná součinnost Smluvních stran
(1) Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této 

Smlouvy a za poskytnutí technické podpory (maintenance) Poskytovateli řádně uhradit cenu 
uvedenou v článku IV. této Smlouvy.

(2) Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je 
Smluvní strana povinna ihned bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé straně 
a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu této Smlouvy vedoucí k odstranění nastalých 
skutečností.

VI. Povinnost mlčenlivosti
(1) Smluvní strany jsou povinny zavázat k utajování informací všechny zaměstnance a osoby 

Dodavatele, které pověří úkoly v souvislosti s realizací činnosti dle této Smlouvy tak, aby i tito 
byli plnohodnotně zavázáni ve smyslu tohoto ustanovení. Pro případ porušení povinnosti 
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mlčenlivosti těmito osobami přebírá příslušná Smluvní strana plně odpovědnost za tyto 
osoby a případnou škodu způsobenou těmito osobami poškozené straně nahradí. 

(2) Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o technickém vybavení a osobních údajích osob 
činných u Objednatele bez ohledu na dobu trvání této Smlouvy.

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna příslušnou 
informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

(4) Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Smluvní 
strana, která porušila povinnost mlčenlivosti, je povinna uhradit druhé Smluvní straně škodu 
a vydat bezdůvodné obohacení.

VII. Náhrada škody
(1) Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této Smlouvy v rozsahu 

stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
(2) Rozsah odpovědnosti Poskytovatele lze omezit nejvýše na dvojnásobek ceny díla.
(3) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 

porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění nějaká 
z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

VIII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení
(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 let.
(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) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

(2) Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Poskytovatele.

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

(4) Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných 
dodatcích s podpisem zástupců obou Smluvních stran oprávněných podepsat Smlouvu.

(5) Změnu oprávněných osob jsou Smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato 
změna nevyžaduje formu dodatku k této Smlouvě.

(6) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených 
Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací 
dokumentaci, nabídky Poskytovatele a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí.
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(7) Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace 
a ukončení této Smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi Smluvními stranami z této 
Smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou. 

(8) Veškeré spory související s touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují řešit především 
na úrovni oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří se spor vyřešit 
ani zástupcům podepisujícím Smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor postoupen 
k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv Smluvní 
strany.

(9) Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu 
(včetně případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý vzdálený přístup.

(10) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 
rozdělení právnické osoby) Poskytovatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti 
Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.

(11) 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.

(12) Tato Smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými 
podpisy.

(13) 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.

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

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad     Rexonix, s.r.o.

Mgr. Zdeněk Šír Ing. Radek Plevka

ředitel odboru informatiky jednatel a obchodní ředitel
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