
Česká republika 
Nejvyšší kontrolní úřad 

SMLOUVA 
na prodloužení technické podpory (maintenance) licencí produktu Veeam 

(dále jen "Smlouva tf
) 

Číslo Smlouvy Poskytovatele Číslo Sm louvy Objednatele 

RCP-2015-Z164 
L-_____ 6_9_/ 1_6_W_2_01_5 ______ ~i~ 

AutoCont CZ a.s. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

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

Se sídlem : Hornopolní 3322/34, Se sídlem : Jankovcova 2, 
702 00 Ostrava 17004 Praha 7 

Jednající : Ing. Petr Suntych Jednající: Mgr. Zdeněk Šír 
Funkce: Člen představens tva Funkce: ředite l odboru informatiky 

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

Funkce: Account Ma nager Funkce: vedoucí oddělení aplikací 
a databází 

Tel. : +420720756469 Tel. : 233045220 

Email : jitka.skubova@autocont.cz Emai: Gabriela. kissova@nku.cz 

I ČO: 47676795 I ČO : 49370227 

DiČ: CZ47676795 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná Vedením krajským soudem 
v obchodním v Ostravě, oddíl B, vložka 814 
rejstříku: 

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. Bank. spojení: Česká národní banka 
6563752/0800 30027-001/0710 

(společně též "Smluvní strany") 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu pod le zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dá le jen 
"občanský zákoník"). 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I a II Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikán í jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavře ní 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 5mlouvy je závazek Poskytovatele zaj istit a dodat pro Objednatele prodloužení technické 
podpory (maintenance) licencí produktu Veeam dle uvedené specifikace na dobu 4 let, 
tj do 18 12 2019 
Part number Název Počet Expirace 
V·VBRENT-V5-P01AR-00 Annual Maintenance Renewal - Veeam Backup & 14 18. 12. 2015 

Replication Enterprise for VMware 
V-VBRENT-VS-P03YP-00 3 additional years of maintenance prepaid for 14 18.12. 2015 

Veeam Backup & Replication Enterprise for 
VMware 

V· VB RENT -HS- P01AR-00 Annual Maintenance Renewa l - Veeam Backup & 8 18.12. 2015 
Replication Enterprise for Hyper-V 

V-VB RENT-HS-P03YP-00 3 additional years of maintenance prepaid for 8 18. 12. 2015 
Veeam Backup & Replication Enterprise for 
Hyper-V 

(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-Ii včas prodloužení platnosti maintenance licence) dojde ke 
ztrátě, č i znehodnocení licence, jdou veškeré náklady na znovuobnoveni, či pořizení nové licence nebo 
maintenance licence za Poskytovatelem . 

II I. Místo p l nění 

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

IV. Platební a cenové podmínky 

(1) Celková cena za předmět plnění je 513 198,00,-Kč bez DPH, tj. 620969,58,- Kč včetně DPH . 
(2) Cena za předmět plnění bude uhrazena ve čtyřech stejných platbách formou paušální platby 1 x ročně. 

Cena za plnění na období 1 roku je 128299,50,- Kč bez DPH, tj . 155242,39,- Kč včetně DPH, platba se 
uskuteční na základě faktury (daňového dokladu). 

(3) 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 předpis ů , a dále údaje ve smyslu ustanovení 

§ 435 občanského zákoníku . Faktura bude zaslána na adresu Objednatele, která je uvedena v záhlaví 

Smlouvy. 

(4) Objednatel neposkytuje zá lohu na úhradu ceny za předmět plnění. 
(5) Cena za předmět p l nění může být změněna pouze v připadě 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 připadě, 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 faktury je sjednána na 15 ka lendářních dnů od data předání faktury Objednateli. Dnem úhrady se 

rozumí den, kterým je fakturovaná čá stka odepsaná z účtu Objednatele ve prospěc h účtu Poskytovatele. 

Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z ú čtu Objednatele. 

(8 ) V př ípadě , že faktura bude doručena po 15. prosinci, prodlužuje se splatnost faktury na 90 dní. 
(9 ) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité čá stky bude ve výši 

stanovené nař ízením 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 (maintenance) Poskytovateli řádně uhradit cenu uvedenou v článku IV. této 
Smlouvy. 

(2) Nastanou-Ii 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 jed nání osob 
oprávněných k podpisu této Smlouvy vedoucí k odstranění nastalých skutečností. 

VI. Mlčenlivost 

(1) Poskytovatel se zavaze zachovat mlčenlivost o osobnich údajích osob činných u Objednate le, 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele, a to až do doby, kdy se předmětné 
informace stanou obecně známými za předpokladu, že se ta k nestane poruše nim povinnosti mlčenlivosti 
dle tohoto článku. 

(2) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-Ii Smluvní strana povinna předmětnou informaci 
sdělit na zák l adě zákonem stanovené povinnosti . 

(3) Za důvěrnou informaci ani za obchodní tajemství nebude považová n obsah Smlouvy, zejména rozsah 
plnění a cena. 

VII. Náhrada škody 

(1) Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních p ředpisů a 

této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předchá ze n í škodám a 

k minimalizaci vzniklých škod. 

(2) Žádná ze Smluvních st ran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-Ii jí v jejich sp ln ění nějaká z překážek, vylučující 

povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanské ho zákoníku. 
(3) Sm luvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzn iklé oko lnosti 

vy l učující odpovědnost bránící řádnému plněni této Smlouvy. 

VIII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení 

(1) Tato Sm louva se uzavírá na dobu určitou 4 let. 
(2) Od této Sm louvy 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 odst raněno ani do 15 ka lendářních dnů po 
doručení písemné výzvy Objednate le. 

(3) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Sm luvní stran ě, pokud 
v oznámení není uvede na l hůta 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 prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění a je schopen tento předmět plnění 
dodat. 

(2) Poskytovate l proh lašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem plnění, má příslušná (potřebná) 

oprávnění. 

(3) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených Smlouvou, plat í 
zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací dokumentaci, nabídky 
Poskytovate le a občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí. 

(4) Poskytovate l není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy třetí osobě 
nebo jiným oso bám bez předchozíh o písemného souh lasu Objednatele . 

(5) Dojde-Ii ke změně statutu (změ n a právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení 

právn ické osoby) Poskytovatele, je tento povinen oznám it nové skute čnosti Objednateli ve lhůtě 14 dnů 
od právní moci takové změny. 



/ 

(6) Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou Smluvních stran. 
(7) 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 řešen í sporů podléhat 
jurisdikci soudů České republiky. 

(8) 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. 

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

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

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

Cl 2-V Praze dn . . .. ... .... :. 2015 

lilb~",- Nejvyšší kontrolní úřad 

Mgr. Zdeněk Šír 

ředitel odboru informatiky 

V Praze dne 8. 12. 2015 >:-=>---
: utocont CZ::; .... · ...... · .... · .. 

Ing. Petr Suntych 

Člen představenstva 

AUTOCONT 10 

AutoCont CZ a.5., Praha 
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 

Tel ' 910 972 111, fax : 910 970 102 
.. DiČ: CZ47676795 


