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č.j.: MV-100087-35/VZ-2020 

Přílohy: 6 

Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware 

 

Číslo dohody Objednatele:   MV-100087-35/VZ-2020 

Číslo dohody Dodavatele 1:   

Číslo dohody Dodavatele 2:  2020_MVČR_RD_VMware 

Číslo dohody Dodavatele 3:  EBS-2020-Z148 

Číslo dohody Dodavatele 4:  

Číslo dohody Dodavatele 5:  S20201104 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO:   00007064 

DIČ:   CZ00007064 

za něhož jedná: Mgr. Lenka Přibová, pověřená řízením odboru veřejných zakázek 

e-mail: lenka.pribova@mvcr.cz  

tel: 974 816 733 

bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. účtu: 6015-3605881/0710 

ID DS:   6bnaawp 

kontaktní osoba: Ing. Jan Strachoň 

tel:   974 849 253, 606 088 426   

e-mail:    jan.strachon@mvcr.cz 

 

(dále jen jako „Centrální zadavatel“) 

na straně jedné 

 

a 

*MVCRX05B1MZV* 
MVCRX05B1MZV 

prvotní identifikátor 
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název:   MERIT GROUP a.s. 

se sídlem:  Březinova 136/7, 779 00 Olomouc   

IČO:   64609995 

DIČ:   CZ699000785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave, oddíl B, vložka 1221 

za něhož jedná:  Petr Weigel, statutární ředitel 

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Olomouc, č. účtu: 377897583/0300 

e-mail:   petr.weigel@merit.cz  

ID DS:   x9ce6f6 

kontaktní osoba: Ing. Denisa Krchňáková 

tel:   585 226 185 

e-mail:    denisa.krchnakova@merit.cz  

(dále jen jako „Dodavatel 1“) 

 

 

název:   Com-Sys TRADE spol. s r.o.  

se sídlem:  Jagellonská 2427/19, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

IČO:   16188781 

DIČ:   CZ16188781 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 1683 

za něhož jedná:  Kateřina Gřešková, jednatelka 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,  č. účtu: 820973/0300 

e-mail:   info@comsys.cz  

ID DS:   yjvn9m2 

kontaktní osoba: Kateřina Grešková 

tel:   222 866 111 

e-mail:    katerina.greskova@comsys.cz  

(dále jen jako „Dodavatel 2“) 

 

 

název:   AUTOCONT a.s.  

se sídlem:  Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO:   04308697 

DIČ:   CZ04308697 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11012 

za něhož jedná:  Jaroslav Biolek,  člen představenstva třídy A a  

Ondřej Matuštík,  člen představenstva třídy B 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,  č. účtu: 6563752/0800   

e-mail:   info@autocont.cz  

ID DS:   ctb7phe 

kontaktní osoba: Tomáš Kačírek 
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tel:   +420 724 047 490 

e-mail:    tomas.kacirek@autocont.cz  

 (dále jen jako „Dodavatel 3“) 

 

 

název:   ALWIL Trade, spol. s r.o. 

se sídlem:  Průmyslová 7, 102 00 Praha 10 

IČO:   16188641 

DIČ:   CZ16188641 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1553 

za něhož jedná:  Ing. Rostislav Trnka 

bankovní spojení:¨ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 249978004/2700 

e-mail:   rtrnka@alwil.com  

ID DS:   h8mk44q 

kontaktní osoba: Jana Beránková 

tel:   274 005 521 

e-mail:    jberankova@alwil.com  

(dále jen jako „Dodavatel 4“) 

 

 

název:   Data Protection Delivery Center, s.r.o. 

se sídlem:  Rybkova 1016/31, 602 00 Brno 

IČO:   03064247 

DIČ:   CZ03064247 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83488 

za něhož jedná:  Ing. Petr Klabeneš, jednatel  

bankovní spojení:¨ Komerční banka, a.s.,  č. účtu: 107-7585660267/0100  

e-mail:   obchod@dpdc.cz  

ID DS:   ur3i4fd 

kontaktní osoba: Klára Nečasová 

tel:   608 456 876 

e-mail:    klara.necasova@dpdc.cz  

(dále jen jako „Dodavatel 5“) 

 

(Dodavatel 1, Dodavatel 2, Dodavatel 3, Dodavatel 4 a Dodavatel 5 dále společně jen „Dodavatelé“) 

 

na straně druhé 

 

 

(Centrální zadavatel a Dodavatelé jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
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uzavřely, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) tuto Rámcovou dohodu na pořizování produktů VMware (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a v úmyslu být touto 

Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody: 

 

Preambule 

A. Centrální zadavatel je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci dle § 12 odst. 1 zákona 

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační úlohu pro informační a komunikační 

technologie. 

 

V souladu se smlouvami o centralizovaném zadávání uzavřenými s jednotlivými zadavateli, uvedenými 

v příloze č. 3 této Rámcové dohody (dále jen „Pověřující zadavatelé“), provedl Centrální zadavatel dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení 

k veřejné zakázce vedené pod názvem „Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware“ (dále jen 

„Zadávací řízení“). Oznámení o Zadávacím řízení bylo odesláno k uveřejnění ve Věstníku veřejných 

zakázek dne 2. 9. 2020 pod evidenčním číslem zakázky Z2020-021505. 

 

B. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení s pěti dodavateli, kdy 

konkrétní dílčí veřejné zakázky budou zadávány konkrétnímu Dodavateli postupem dle 

ustanovení § 132 odst. 3 písm. a) a § 135 ZZVZ a této Rámcové dohody. 

 

C. Centrální zadavatel uzavírá tuto Rámcovou dohodu jménem svým a na svůj účet a dále na účet 

jednotlivých Pověřujících zadavatelů uvedených v Příloze č. 3 této Rámcové dohody. Centrální 

zadavatel a jednotliví Pověřující zadavatelé uvedení v Příloze č. 3 této Rámcové dohody se pro 

účely této Rámcové dohody považují za objednatele (dále jen „Objednatelé“ a samostatně 

dále jen „Objednatel“). 

 

D. Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku Zadávacího řízení s vybranými 

dodavateli, kdy konkrétní dílčí veřejné zakázky budou zadávány Dodavatelům postupem dle 

této Rámcové dohody, kdy plnění každé jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této 

Rámcové dohody bude realizováno zásadně na základě prováděcích smluv. 

 

E. Prováděcí smlouvou se rozumí smlouva uzavřená na základě konkrétní veřejné zakázky 

zadávané na základě této Rámcové dohody dle ustanovení § 135 ZZVZ mezi konkrétním 

Dodavatelem a Objednatelem, na jejímž základě konkrétní Dodavatel poskytne plnění 

Objednateli (dále jen „Prováděcí smlouva“). Vzor Prováděcí smlouvy je obsažen v Příloze č. 1 

této Rámcové dohody. 
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F. Smluvní strany se dohodly, že Centrální zadavatel je oprávněn slučovat požadavky jednotlivých 

Pověřujících zadavatelů dle svých potřeb. 

 

G. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují, že Prováděcí smlouva může být 

uzavřena mezi Dodavatelem určeným dle této Rámcové dohody a kterýmkoli Objednatelem 

dle této Rámcové dohody, kdy veřejná zakázka směřující k uzavření konkrétní Prováděcí 

smlouvy může být provedena a zadána: 

 

a) Centrálním zadavatelem, a to jeho jménem a na účet Centrálního zadavatele; nebo 

b) Centrálním zadavatelem, a to jménem a na účet Pověřujícího zadavatele nebo více 

Pověřujících zadavatelů; nebo  

c) kterýmkoli Pověřujícím zadavatelem jeho jménem a na účet takového Pověřujícího 

zadavatele.  

 

V návaznosti na výše uvedené Dodavatelé prohlašují, že jsou srozuměni s tím, že jednotlivé 

Prováděcí smlouvy mohou a budou uzavírat na základě této Rámcové dohody také Pověřující 

zadavatelé. 

 

H. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Rámcovou dohodu jsou k tomuto úkonu 

oprávněny. 

 

I. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou oprávněny tuto Rámcovou dohodu uzavřít a vykonávat 

práva a plnit povinnosti z ní vyplývající. 

 

J. Prováděcí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Rámcovou dohodou. 

Nestanoví-li Prováděcí smlouva jinak, platí ustanovení Rámcové dohody.  

 

K. Tato Rámcová dohoda vymezuje podmínky týkající se dílčích veřejných zakázek na pořízení 

opakujících se plnění a postup při uzavírání následných Prováděcích smluv. Tato Rámcová 

dohoda dále vymezuje základní smluvní podmínky Prováděcích smluv. 

I. 

Předmět Rámcové dohody 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při 

poskytování licencí k vybraným produktům společnosti VMware a souvisejících služeb, a to na 

základě dílčích prováděcích smluv uzavřených mezi konkrétním Dodavatelem a Objednatelem 

postupem vymezeným v ZZVZ a této Rámcové dohodě.  

2. Dodavatelé jsou na základě této Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv uzavřených 

v souladu s touto Rámcovou dohodou povinni poskytovat jednotlivým Objednatelům plnění 

podrobně vymezené v jednotlivých Prováděcích smlouvách, zahrnující poskytování nových licencí 
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k produktům (programovým prostředkům) společnosti VMware (s výjimkou produktů Fusion, 

Workstation a VMplayer) a dále poskytování nových licencí formou pronájmu těchto licencí: 

a) poskytování nových licencí – VSphere: Základní serverová virtualizace (vSphere a její 
upgrady), 

 

b) poskytování nové licencí - non vSphere: Produkty pro management, bezpečnost, správu 
mobilních zařízení, správu desktopu, nástroje pro vývoj aplikací, správu budování cloudů, 
virtualizaci sítí, storage a produkty vRealize (Networking and storage, operations – 
NSX,vSAN, vRrealize), 
 

c) poskytování nových akademických licencí: Licence určené pro zákazníky z akademického 
prostředí, 
 

d) poskytování nové podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) pro 
akademické licence, kdy každá nová licence musí obsahovat minimálně jeden rok SnS. 
Režim 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit 
SnS na období 1–4 let, 

 

e) pronájem nových licencí: Licence formou časově omezeného pronájmu včetně SnS, 
 

f) pronájem nových licencí pro akademické prostředí: Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí, 
 

g) poskytování nové podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým 
licencím, kdy každá nová licence musí obsahovat minimálně jeden rok SnS. Režim 7x24, kdy 
centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou oprávnění pořídit SnS na období 1–
4 let, 

 

h) poskytování následné podpory a subskripce Renewal (dále jen „Renewal“) k existujícím 
licencím, a to v režimu 7x24, kdy centrální zadavatel a/nebo pověřující zadavatelé budou 
oprávnění pořídit Renewal na období 1- 4 let.  

 

- následná podpora a Substripce licencí = VMware Renewal: Prodloužení podpory a 
subsripce. Podporu poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 1-4 roky. Režim 7x24, 

 

- následná podpora a subscripce licencí – Servisní partner Renewal: Prodloužení podpory 
a VMware subsripce. odporu poskytuje servisní partner společnosti VMware. Lze koupit 
na 1-4 roky. Režim 7x24. 

Předmětem plnění RD není: 

a) Produkty typu Fusion, Worskation a VMplayer 

b) Veškeré časově omezené promo akce. 

c) Value Purchase program (VPP) 

d) Basic SnS  

e) 3letý SnS (podpora na 3 roky – jiný P/N než má roční SnS, který lze objednat vcelku na 1 
– 4 roky). 

Součástí předmětu plnění této RD je rovněž poskytnutí souvisejících služeb předprodejního 

poradenství pro Centrálního zadavatele a Pověřující zadavatele zahrnující následující činnosti: 

a) poskytování pravidelných reportů o instalované bázi licencí na základě požadavku 
pověřujícího zadavatele. Report bude poskytnut dodavatelem v koordinaci s VMware. 
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b) poskytování informací o programových změnách a novinkách; 
 

c) poskytování poradenství k nákupu licencí, a to jak z pohledu způsobu nákupu, tak 
potřebného množství licencí a metrik; 
 

d) poskytování informací o životním cyklu produktů, verzí, opravných balíčků (patchů) a 
možných dopadů jejich instalace do konkrétního prostředí a architektury  Centrálního 
zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů; 
 

e) posouzení technických parametrů programů pro účely splnění požadavků definované 
Centrálním zadavatelem a/nebo Pověřujícími zadavateli, a to jak pro funkční, tak výkonové 
stránce; 
 

f) doporučení optimálního způsobu integrace a vhodnosti použití do konkrétního prostředí a 
architektury Centrálního zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů, 

a to dle požadavků Centrálního zadavatele a/nebo Pověřujících zadavatelů v souvislosti s 

pořizováním plnění na základě této RD. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré licence k produktům společnosti VMware pořizované na 

základě této Rámcové dohody budou ze strany dodavatelů poskytovány a ze strany Objednatelů 

pořizovány výhradně jako nový majetek Pověřujících zadavatelů a/nebo Centrálního zadavatele, 

tedy nikoliv jako služba (SaaS). 

4. Dodavatelé jsou povinni poskytovat plnění v rozsahu a za podmínek stanovených v této Rámcové 

dohodě, resp. v jednotlivých Prováděcích smlouvách uzavřených na základě této Rámcové dohody 

mezi konkrétním Dodavatelem určeným na základě realizovaného minitendru (viz čl. II.5  této 

Rámcové dohody) a konkrétním Objednatelem ve smyslu této Rámcové dohody. 

5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá plnění realizovaná na základě této Rámcové dohody budou 

poskytována v souladu s  podmínkami stanovenými v příslušných licenčních podmínkách, jakož i 

podmínkách pro poskytování podpory společnosti VMware 

(https://www.vmware.com/download/eula.html).  

6. Předmětem této Rámcové dohody je dále stanovení podmínek při uzavírání Prováděcích smluv 

k této Rámcové dohodě, stanovení cen a platebních podmínek za poskytování plnění dle této 

Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv, jakož i stanovení dalších práv a povinností 

Smluvních stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že veřejné zakázky zadávané na základě této Rámcové dohody směřující 

k uzavření Prováděcí smlouvy je oprávněn zahájit kterýkoliv Objednatel, a to v souladu s pravidly 

stanovenými v této Rámcové dohodě. Smluvní strany činí nesporným, že žádný z Objednatelů není 

povinen takové zadávací řízení realizovat, tedy odebrat od Dodavatelů plnění na základě této 

Rámcové dohody.  

8. Dodavatelé se zavazují poskytovat Objednatelům plnění dle této Rámcové dohody za podmínek 

uvedených v této Rámcové dohodě a následně uzavřené konkrétní Prováděcí smlouvě.  
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9. Konkrétní Objednatelé se zavazují zaplatit konkrétnímu Dodavateli za plnění dodané v souladu 

s touto Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou cenu sjednanou v příslušné Prováděcí smlouvě, 

přičemž cena konkrétního plnění bude stanovena v souladu s pravidly uvedenými v této Rámcové 

dohodě.  

II. 

Prováděcí smlouvy a postup jejich uzavření   

1. Smluvní strany se dohodly a činí nesporným, že konkrétní plnění vymezené v této Rámcové dohodě 

budou poskytována jednotlivým Objednatelům na základě samostatných Prováděcích smluv k této 

Rámcové dohodě, uzavřených v souladu s touto Rámcovou dohodou vždy s jedním konkrétním 

Dodavatelem. 

2. Objednatel, realizující veřejnou zakázku na základě této Rámcové dohody, vyzve vždy všechny 

Dodavatele k předložení nabídky na poskytnutí konkrétního plnění. 

3. Počet Prováděcích smluv, které budou uzavřené na základě této Rámcové dohody (tj. počet 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody) je neomezený. Celková cena 

plnění dle všech Prováděcích smluv však nesmí přesáhnout částku 1 000.000.000,- Kč bez DPH. 

4. Konkrétní plnění, která budou Dodavatelé v souladu s touto Rámcovou smlouvou povinni 

poskytnout jednotlivým Objednatelům, jsou samostatnými veřejnými zakázkami ve smyslu ZZVZ. 

5. Prováděcí smlouvy budou po dobu trvání této Rámcové dohody uzavírány v souladu s postupem 

upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné výzvy 

Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné prostřednictvím 

elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) dostupného na URL 

adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

6. Písemná výzva pro podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody bude 

obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje Objednatele ve smyslu této Rámcové dohody; 

b) odkaz na tuto Rámcovou dohodu; 

c) vymezení předmětu dílčí veřejné zakázky (Prováděcí smlouvy), tedy přesnou specifikaci 
požadovaného plnění, které bude vybraný Dodavatel povinen poskytnout; 

d) údaje o hodnotících kritériích a metodě hodnocení; 

e) lhůtu, místo a způsob podání nabídky; 

f) datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem Objednatele. 

7. Výzva k podání nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody bude Dodavatelům 

doručována prostřednictvím elektronického nástroje NEN.  

8. Lhůta pro podání nabídek v rámci minitendrů stanovená Objednatelem ve výzvě pro podání 

nabídek dle ustanovení čl. II. odst. 5 této Rámcové dohody nebude kratší než pět (5) pracovních 

dnů ode dne odeslání této písemné výzvy Dodavatelům. Objednatel je oprávněn tuto lhůtu pro 
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podání nabídek v rámci jednotlivých minitendrů ve významných případech zkrátit, a to zejména 

v krajně naléhavých případech, kdy bude z objektivních důvodů nutno poskytnout poptávané 

plnění bezodkladně. 

9. Hodnocení nabídek předložených Dodavateli v rámci minitendrů bude ze strany Objednatele 

realizováno v souladu s Rámcovou dohodou, nabídky Dodavatelů předložené v rámci veřejných 

zakázek uzavíraných na základě této Rámcové dohody budou v rámci příslušných dílčích zadávacích 

řízeních hodnoceny, v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 písm. e) ve spojení s ustanovením § 114 

ZZVZ, podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny, kdy jako 

ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu v korunách 

českých (dále jen „Kč“) bez DPH. 

10. Dodavatelé jsou povinni nabídnout při realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové 

dohody alespoň takové podmínky, jaké nabídli při uzavírání této Rámcové dohody. 

11. Pro Dodavatele, jsou závazné podmínky, které nabídli v rámci svých nabídek podaných v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody a které jsou současně uvedeny v této Rámcové dohodě, tedy 

zejména výše slevy, která je tak minimální slevou, kterou jsou Dodavatelé oprávněni v rámci 

minitendrů nabídnout. 

12. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že nejsou oprávněny při uzavírání Prováděcích smluv 

sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Rámcovou dohodou. 

13. Konkrétní Prováděcí smlouva bude uzavřena s tím Dodavatelem, jehož nabídka bude v rámci 

minitendru dle této Rámcové dohody vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

14. Smluvní strany se dohodly, že tato Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 

Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

III. 

Cena za plnění dle Prováděcích smluv 

1. Cena za plnění dle ustanovení článku I.2 písm. a) – h) této Rámcové dohody poskytované 

Dodavateli dle této Rámcové dohody, resp. konkrétním Dodavatelem vybraným v souladu s touto 

Rámcovou dohodou dle konkrétních Prováděcích smluv (dále jen „Cena“), bude stanovena 

v souladu s koncovou ceníkovou cenou příslušných plnění uvedenou ve standardních cenících 

společnosti VMware, který je dostupný u společnosti VMware či u Centrálního zadavatele (dále jen 

„Ceník“), platnou ke dni zahájení veřejné zakázky směřující k uzavření konkrétní Prováděcí smlouvy 

dle této Rámcové dohody a to po zohlednění slevy nabídnuté Dodavatelem.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatelé jsou povinni předkládat Centrálnímu zadavateli na 

základě jeho žádosti Ceník platný ke dni stanovenému Centrálním zadavatelem, ze kterého budou 

zřejmé konečné ceníkové ceny stanovené společností VMware, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů  ode dne následujícího po dni  přijetí žádosti 
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Centrálního zadavatele. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že Centrální zadavatel je 

oprávněn kdykoliv dle svého uvážení požádat společnost VMware o potvrzení, zda uvedený Ceník 

odpovídá příslušnému Ceníku, zejména, zda nedošlo ke změně koncových ceníkových cen. 

3. Z ceny uvedené v ustanovení čl. III. odst. 1 této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazují 

poskytnout každému Objednateli slevu ve výši uvedené Dodavateli v jejich nabídce předložené 

v rámci minitendru dle ustanovení čl. II této Rámcové dohody. Dodavatelé nejsou oprávněni 

nabídnout v rámci minitendru Objednateli slevu nižší, než jakou nabídli v rámci své nabídky 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody. Výše slev nabídnutých Dodavateli v rámci jejich 

nabídek pro uzavření Prováděcí smlouvy, tj. minimální možná sleva pro minitendry je uvedena 

v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

4. Dodavatelé výslovně prohlašují a ujišťují Objednatele, že cena za dodávku plnění dle této Rámcové 

dohody v sobě bude zahrnovat veškeré režijní náklady Dodavatelů spojené s plněním dle této 

Rámcové dohody a Prováděcích smluv.  

5. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že ceny uvedené v Ceníku jsou ze strany společnosti 

VMware pravidelně aktualizovány, a to nezávisle na vůli Smluvních stran a jsou stanoveny v Eurech 

(dále jen „EUR“). 

6. S ohledem na skutečnost, že Objednatel požaduje, aby plnění poskytované Dodavateli dle této 

Rámcové dohody bylo účtováno (fakturováno) v korunách českých, dohodly se Smluvní strany, že 

pro přepočet ceny za plnění poskytnuté Dodavateli z EUR na Kč, bude použit kurz vyhlášený Českou 

národní bankou k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo dílčího plnění příslušné Dílčí VZ, 

nedohodne-li se konkrétní Dodavatel s Objednatelem jinak. 

7. Není-li v této Rámcové dohodě stanoveno jinak, je cena za poskytnutí plnění dle této Rámcové 

dohody Dodavateli cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna.  

8. Pro vyloučení všech pochybností se Smluvní strany dohodly, že cena za poskytnutí plnění dle této 

Rámcové dohody Dodavateli bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to 

ode dne účinnosti změny. 

IV. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě uzavřené na základě této 

Rámcové dohody stanoveno výslovně jinak, budou daňové doklady (faktury) vystavovány 

konkrétním Dodavatelem konkrétnímu Objednateli: 

i) v případě, kdy ze strany konkrétního Dodavatele bude na základě příslušné Prováděcí 

smlouvy poskytnuto plnění, které nemá charakter opakujícího se plnění, vždy nejpozději do 

patnácti (15) dnů od předání a převzetí plnění poskytnutého konkrétním Dodavatelem; 

ii) v ostatních případech vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, čtvrtletí nebo 

roku, ve kterém bylo opakující se plnění  konkrétním Dodavatelem řádně poskytnuto a 

převzato příslušným Objednatelem. 
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2. Nedílnou součástí každého daňového dokladu budou protokoly o předání a převzetí poskytnutého 

plnění podepsané konkrétním Dodavatelem a konkrétním Objednatelem. 

3. Daňový doklad (faktura) vystavený konkrétním Dodavatelem musí obsahovat číslo této Rámcové 

dohody, číslo konkrétní Prováděcí smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 

příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví 

v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 

vystaven v souladu s touto Rámcovou dohodou, je příslušný Objednatel oprávněn zaslat jej ve 

lhůtě splatnosti zpět k doplnění konkrétnímu Dodavateli, aniž se dostane do prodlení se splatností; 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu příslušnému Objednateli. 

4. Splatnost ceny plnění poskytnutého konkrétním Dodavatelem činí třicet (30) dnů ode dne jeho 

doručení na adresu příslušného Objednatele uvedenou v Prováděcí smlouvě. 

5. Dodavatelé se zavazují, že veškeré jimi vystavené daňové doklady (faktury) budou zasílány na 

příslušná kontaktní místa příslušného Objednatele spolu s veškerými požadovanými dokumenty, a 

to doporučeným dopisem, případně prostřednictvím datové schránky.  

6. Plnění poskytnuté Dodavateli dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, se 

považuje za řádně uhrazené okamžikem poukázání finanční částky odpovídající hodnotě 

poskytnutého plnění z účtu příslušného Objednatele ve prospěch účtu konkrétního Dodavatele 

uvedeného v Prováděcí smlouvě. Změní-li Dodavatel účet, je povinen oznámit všem Objednatelům 

změnu účtu s dostatečným časovým předstihem, a to minimálně deset (10) pracovních dní před 

provedením změny. 

7. Žádný Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na cenu. 

V. 

Doba, místo a podmínky plnění dodávek dle Prováděcích smluv 

1. Dodavatelé jsou povinni poskytnout příslušnému Objednateli plnění ve lhůtě stanovené v příslušné 

Prováděcí smlouvě. Nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, začíná lhůta pro 

poskytnutí plnění běžet dnem nabytí účinnosti konkrétní Prováděcí smlouvy a končí dnem řádného 

dodání plnění specifikovaného v příslušné Prováděcí smlouvě.  

2. Nebude-li v konkrétní Prováděcí smlouvě uzavřené na základě této Rámcové dohody stanovena po 

dohodě obou smluvních stran lhůta kratší, je Dodavatel povinen poskytnout plnění (zahájit 

poskytování plnění v případě poskytování podpory k produktům společnosti VMware) 

specifikované v příslušné Prováděcí smlouvě nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí 

účinnosti Prováděcí smlouvy jejím zveřejnění v registru smluv. 

3. Termín, způsob a místo plnění dle této Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, lze 

změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.  

4. Dodavatelé se zavazují poskytnout příslušnému Objednateli veškeré návody (manuály) k použití, 

doklady a dokumenty, které se k poskytovanému plnění vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či 
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vhodné k převzetí a k užívání dodaného plnění. Tyto dokumenty budou v českém jazyce, existují-

li. Pokud neexistuje česká mutace těchto dokumentů, tedy není česká mutace uvedených 

dokumentů zvěřejněna na příslušné internetové adrese společnosti VMware, budou poskytnuty 

v jazyce anglickém.  

VI. 

Prohlášení Dodavatelů 

1. Každý Dodavatel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Rámcové dohody: 

a. má plnou způsobilost, stejně jako pověření a schválení všech orgánů Dodavatele, popřípadě 

jiných subjektů a je právně způsobilý k uzavření této Rámcové dohody a k realizaci předmětu 

této Rámcové dohody; 

b. není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Dodavatele neprobíhají žádná řízení 

týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku Dodavatele nebo jeho části, nebo 

jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení; 

c. je držitelem statusu autorizovaného partnera společnosti VMware, a to v rozsahu a to v 

rozsahu minimálně advanced VMWare partner, platným pro území České republiky, kdy 

kopie příslušných certifikátů nebo potvrzení společnosti VMware o existenci uvedeného 

certifikátu tvoří Přílohu č. 4 této Rámcové dohody; 

d. tato Rámcová dohoda představuje platný a právně závazný závazek Dodavatele, který je vůči 

Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami této Rámcové dohody. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Dodavatelé prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že 

vystupuje-li na straně jednoho Dodavatele více subjektů, kteří podali společnou nabídku 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody, je nezbytné, aby příslušným oprávněním 

vymezeným v ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) této Rámcové dohody disponoval v plném 

rozsahu, alespoň jeden z dodavatelů podávajících společnou nabídku, vystupujících v pozici 

Dodavatel dle této Rámcové dohody. 

3. Každý Dodavatel se podpisem této Rámcové dohody zavazuje, že bude po celou dobu účinnosti 

Rámcové dohody, resp. do ukončení účinnosti poslední Prováděcí smlouvy uzavřené na základě 

této Rámcové dohody, stále držitelem certifikace společnosti VMware uvedené v bodě 1 písm c) 

tohoto článku Rámcové dohody platných pro území České republiky. 

VII. 

Sankce 

1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění dle této Rámcové dohody a Prováděcí 

smlouvy je příslušný Dodavatel povinen uhradit příslušnému Objednateli, se kterým je uzavřena 

příslušná Prováděcí smlouva, smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny plnění bez DPH 

sjednané v příslušné Prováděcí smlouvě, s jejímž plněním je Dodavatel v prodlení, a to za každý 
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započatý den prodlení. 

2. V případě, že dojde k porušení povinnosti konkrétním Dodavatelem, která založila nárok 

kteréhokoli Objednatele k okamžitému ukončení příslušné Prováděcí smlouvy, je příslušný 

Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na okamžité ukončení příslušné 

Prováděcí smlouvy, oprávněn účtovat příslušnému Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z 

celkové ceny bez DPH plnění sjednané v příslušné Prováděcí smlouvě za každý jednotlivý případ 

porušení takové povinnosti. 

3. V případě, že se ukáže některé z prohlášení kteréhokoli Dodavatele uvedených v ustanovení čl. VI 

odstavcích 1a, 1b, 1d jako nepravdivé, je příslušný Dodavatel povinen uhradit Centrálnímu 

zadavateli smluvní pokutu 10.000.000,- Kč za takovéto nepravdivé prohlášení Dodavatele. 

4. V případě porušení povinnosti Dodavatele stanovené v ustanovení čl. III odst. 2, nebo v případě, 

kdy Objednatel zjistí, že Dodavatel změnil celkové koncové ceníkové ceny stanovené společností 

VMware ve smyslu čl. III odst. 2, je Centrální zadavatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti. 

5. V případě, kdy Dodavatel nepodá nabídku na plnění dílčí veřejné zakázky zadávané na základě této 

Rámcové dohody, je Objednatel realizující příslušnou dílčí veřejnou zakázku (minitendr) oprávněn 

účtovat Dodavateli, který nepodal nabídku, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

6. V případě prodlení konkrétního Objednatele s úhradou ceny plnění poskytnutého dle této 

Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy, je Objednatel, který je v prodlení, povinen uhradit 

Dodavateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

7. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu vzniklé škody a ušlý zisk 

v celém rozsahu způsobené škody.  

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě. 

VIII. 

Poddodavatelé Dodavatelů 

1. Dodavatelé jsou oprávněni pověřit plněním této Rámcové dohody jinou osobu, jestliže z povahy 

plnění, jakož ani z příslušných právních předpisů, zejména potom ZZVZ, nevyplývá nic jiného. 

Seznam poddodavatelů Dodavatelů platný ke dni uzavření této Rámcové dohody je uveden 

v Příloze č. 5 této Rámcové dohody. 

2. Smluvní strany prohlašují, že poddodavatelé Dodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové 

dohody ke dni jejího uzavření Smluvními stranami, se považují za poddodavatele schválené ze 

strany Centrálního zadavatele. 

3. Má-li kterýkoliv Dodavatel v úmyslu využít pro splnění některé ze svých povinností jiného, než 

Centrálním zadavatelem schváleného podddodavatele, je takový Dodavatel povinen písemně 

sdělit Centrálnímu zadavateli všechny případné části plnění, které mají dodávat takoví 

poddodavatelé a identifikační údaje těchto poddodavatelů, kdy platí, že nového poddodavatele je 
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Dodavatel oprávněn využít až po jeho písemném schválení ze strany Centrálního zadavatele. 

4. Centrální zadavatel (Objednatel) jsou oprávněni písemně odsouhlasit či neodsouhlasit 

poddodavatele a poddodávky s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít.  

a. Takovýto souhlas či nesouhlas je Centrální zadavatel (Objednatel) oprávněn učinit bez 

zbytečného prodlení, nejpozději do pěti (5) pracovních dní po tom, co mu budou ze strany 

příslušného Dodavatele sděleny údaje o jednotlivých poddodavatelích.  

b. V případě, že Centrální zadavatel (Objednatel) bez zbytečného prodlení nesdělí příslušnému 

Dodavateli svůj souhlas či nesouhlas s plněním prostřednictvím poddodavatelů, má se za to, 

že s plněním prostřednictvím sdělených poddodavatelů souhlasí.   

c. V případě jeho odepření, však není příslušný Dodavatel oprávněn pověřit plněním této 

Rámcové dohody jinou osobu.  

5. Za plnění poddodavatelů odpovídá příslušný Dodavatel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za 

důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

IX. 

Závazky Smluvních stran při plnění dle Prováděcích smluv 

1. Dodavatelé jsou povinni pověřit plněním závazků z této Rámcové dohody pouze ty zaměstnance, 

kteří jsou odborně způsobilí k plnění předmětu této Rámcové dohody. 

2. Jestliže vznikne na straně Dodavatele stav ovlivněný vyšší mocí, který způsobuje nemožnost dodání 

plnění dle této Rámcové smlovy, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy, Dodavatel bez zbytečného 

odkladu uvědomí Centrálního zadavatele a příslušné(ho) Objednatele písemně o takových 

podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně příslušným Objednatelem, bude 

Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých 

nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, 

kde brání vyšší moc. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 90 dní, je Objednatel oprávněn 

od Prováděcí smlouvy odstoupit. Pro účely této Rámcové dohody „vyšší moc“ znamená událost, 

která je mimo kontrolu Smluvní strany, nastalou po podpisu této Rámcové dohody, kterou nebylo 

možno předvídat, ke které došlo bez jejího zavinění, pokud nebyla způsobena její chybou či 

nedbalostí. Takovými událostmi se rozumí zejména válka, revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, 

karanténní omezení. Mezi takové události nelze zařadit protestní akce či stávky zaměstnanců. 

3. Každý z Objednatelů se zavazuje zajistit pracovníkům Dodavatele během plnění předmětu této 

Rámcové dohody, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště příslušného Objednatele 

a součinnost nezbytnou k provedení předmětu plnění. Dodavatel se zavazuje dodržovat 

v objektech Objednatelů příslušné předpisy včetně bezpečnostních. 

4. Při plnění této Rámcové dohody jsou Dodavatelé vázáni touto Rámcovou dohodou, Prováděcími 

smlouvami, zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny příslušných Objednatelů ve 

vztahu k plněním jím poskytovaným, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami. Dodavatelé 

jsou povinni včas písemně upozornit příslušného Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 
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pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými 

právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, 

neodpovídá příslušný Dodavatel za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

5. Dodavatelé se zavazují: 

a) informovat neprodleně Centrálního zadavatele o všech skutečnostech majících vliv na 

plnění dle této Rámcové dohody; 

b) informovat neprodleně příslušného Objednatele a Centrálního zadavatele o všech 

skutečnostech majících vliv na plnění kterékoli Prováděcí smlouvy; 

c) plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a 

jednotlivých Prováděcích smluv; 

d) předkládat Centrálnímu zadavateli pravidelné čtvrtletní přehledy poskytnutých plnění, ze 

kterých bude vyplývat zejména finanční objem plnění poskytnutých každým Dodavatelem 

dle této Rámcové dohody v předchozím kalendářním čtvrtletí, a to nejpozději do patnácti 

(15) dní od konce kalendářního čtvrtletí, za které je přehled předkládán; 

e) požádat včas Centrálního zadavatele a případně konkrétního Objednatele o potřebnou 

součinnost za účelem řádného plnění této Rámcové dohody a konkrétního Objednatele za 

účelem řádného plnění konkrétní Prováděcí smlouvy; 

f) na vyžádání kteréhokoli Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud takový Objednatel 

požádá o schůzku nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých 

případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

X. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Dodavatelé se zavazují dodávat jednotlivým Objednatelům plnění dle této Rámcové dohody za 

podmínek v této Rámcové dohodě stanovených, jakož i za podmínek stanovených v příslušné 

Prováděcí smlouvě a v souladu s pravidly společnosti VMware, a to vždy s vynaložením maximální 

profesionální péče.  

2. Dodavatelé jsou pro účely poskytování plnění dle Prováděcích smluv jednotlivým Objednatelům 

vázáni veškerými podmínkami stanovenými v této Rámcové dohodě, jakož i podmínkami 

uvedenými v příslušných Prováděcích smlouvách a jsou povinni poskytovat předmět plnění 

v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními technickými 

normami, které budou interpretovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a při vynaložení 

veškeré odborné péče. 

3. Dodavatelé jsou současně povinni rovněž poskytovat plnění dle této Rámcové dohody 

a příslušných Prováděcích smluv v souladu s veškerými požadavky obsaženými v zadávací 

dokumentaci zadávacího řízení na uzavření Rámcové dohody. 

4. Tato Rámcová dohoda nezakládá povinnost Centrálního zadavatele nebo jiného Objednatele 
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odebrat jakékoliv závazné množství plnění od Dodavatelů nebo realizovat veřejné zakázky dle této 

Rámcové dohody. 

5. Objednatelé jsou povinni poskytnout Dodavatelům úplné, pravdivé a včasné informace potřebné 

k řádnému plnění závazků Dodavatelů. 

6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem veškerou součinnost, která se v průběhu 

plnění závazků dle této Rámcové dohody a jednotlivých Prováděcích smluv projeví jako potřebná 

pro toto plnění. 

7. Vzájemný styk mezi Dodavateli a Objednateli bude na pracovní úrovni probíhat prostřednictvím 

kontaktních osob uvedených v příslušných Prováděcích smlouvách, které ve vztahu k jednotlivým 

kontaktním osobám budou obsahovat vždy minimálně jméno a příjmení konkrétní kontaktní osoby 

a kontaktní údaje (např. telefonní číslo, emailovou adresu a poštovní adresu) konkrétní kontaktní 

osoby. Jakékoli změny v údajích týkajících se kontaktních osob si Dodavatelé a Objednatelé vždy 

vzájemně bez zbytečného odkladu písemně oznámí. V tomto případě se dodatek k Rámcové 

dohodě neuzavírá. 

8. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Rámcovou 

smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě 

prostřednictvím doporučené pošty včetně zásilek uskutečněných prostřednictvím Informačního 

systému datových zpráv, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla Smluvních stran uvedených v záhlaví 

této Rámcové dohody. Písemná komunikace prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat 

za řádně doručenou dnem, kdy je druhá Smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. 

Neučiní-li tak, pak se považuje písemná komunikace dle této Rámcové dohody za doručenou 

desátého (10) dne od podání písemné zprávy či dokumentu Smluvní stranou k poštovní přepravě. 

9. Dodavatelé se zavazují na základě písemného požadavku informovat bez zbytečného odkladu 

Centrálního zadavatele a příslušného Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou 

významné pro plnění závazků Smluvních stran, a zejména o skutečnostech, které mohou být 

významné pro rozhodování kteréhokoliv Objednatele ve věcech této Rámcové dohody a 

navazujících Prováděcích smluv. 

10. Dodavatelé se zavazují postupovat při plnění předmětu této Rámcové dohody a Prováděcích smluv 

s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností. 

11. Dodavatelé se zavazují při veškeré své činnosti dbát na dobré jméno Objednatelů a nedopustit se 

jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatelů jakkoliv ohrozit nebo poškodit. 

XI. 

Doba trvání této Rámcové dohody 

1. Tato Rámcová dohoda  je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Centrálním zadavatelem a všemi 

Dodavateli Rámcové dohody a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. 

3. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, která činí čtyři (4) roky nebo do vyčerpání 

celkové ceny plnění ve výši 1 000.000.000,- Kč bez DPH sjednané v čl. II. odst. 3 této Rámcové 

dohody dle toho, která skutečnost nastane dříve.  

4. Zánik Rámcové dohody (včetně uplynutí její účinnosti) nemá žádný vliv na platnost a účinnost již 

uzavřených Prováděcích smluv. Práva a povinnosti upravené v Rámcové dohodě zůstávají 

v platnosti a účinnosti v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle příslušných 

Prováděcích smluv. Avšak nové Prováděcí smlouvy ani jejich dodatky po ukončení platnosti této 

Rámcové dohody již uzavřít nelze. 

5. V rozsahu a za podmínek stanovených dále v této Rámcové dohodě tato Rámcová dohoda zaniká 

předčasně před sjednanou dobou trvání: 

a) v případech stanovených právními předpisy; 

b) výpovědí kteréhokoliv Objednatele bez uvedení důvodu vůči všem Dodavatelům, a to ve 

vztahu k tomu Objednateli, který učiní výpověď této Rámcové dohody; 

c) výpovědí Centrálního zadavatele vůči konkrétnímu Dodavateli, a to za podmínek 

stanovených v této Rámcové dohodě; a 

d) písemnou dohodou Smluvních stran. 

6. Kterýkoliv Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět vůči všem 

Dodavatelům bez uvedení důvodů dle ustanovení Čl. XI odst. 5 písm. b) této Rámcové dohody. 

Výpověď této Rámcové dohody musí být v takovém případě učiněna písemně a musí být doručena 

všem Dodavatelům. Výpovědní lhůta je šest (6) měsíců a začíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavatelům. 

7. Centrální zadavatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu písemně vypovědět dle ustanovení Čl. XI 

odst. 5 písm. c) této Rámcové dohody vůči konkrétnímu Dodavateli, pokud: 

a) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s předáním plnění dle této Rámcové 

dohody nebo Prováděcí smlouvy; 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 

Rámcové dohody nebo opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), je v prodlení s odstraněním vad 

plnění. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových produktů společnosti 

VMware dodávaných na základě této Rámcové dohody, resp. konkrétní Prováděcí 

smlouvy, budou odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti VMware 

(v rámci VMware mySupport) Dodavatelem a nepovažují se za vady plnění, pro které je 

Centrální zadavatel oprávněn tuto Rámcovou dohodu vypovědět dle tohoto článku XI.6 

písm. b) této Rámcové dohody; 

c) kvalita či jakost dodaného plnění opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), vykáže nižší než 

smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel opakovaně, tj. nejméně třikrát (3x), podstatně poruší svou povinnost dle této 
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Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 

majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem oprávnění v rozsahu uvedeném ustanovení článku VI 

odst. 1 písm. c) této Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Rámcové dohody, a to ode 

dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění poskytovat; 

h) vyjde najevo, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával jakékoliv 

hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo 

někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Rámcové 

dohody, nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

Rámcové dohody ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a 

snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

Výpověď této Rámcové dohody Centrálním zadavatelem dle tohoto Článku odst. 7 Rámcové 

dohody se považuje rovněž za výpověď učiněnou všemi Pověřujícími zadavateli a musí být učiněna 

písemně a musí být doručena příslušnému Dodavateli. Výpověď této Rámcové dohody z důvodů 

uvedených v Článku XI. odst. 7 této Rámcové dohody nabývá účinnosti dnem jejího doručení 

příslušnému Dodavateli.  

8. Výpověď této Rámcové dohody učiněná ze strany kteréhokoliv Objednatele dle ustanovení Článku 

XI. odst. 5 písm. b) nebo c) této Rámcové dohody je účinná pouze ve vztahu k tomuto Objednateli. 

Dodavatel je povinen informovat Centrálního zadavatele o skutečnosti, že mu byla doručena 

výpověď této Rámcové dohody kterýmkoliv Objednatelem, a to bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne přijetí písemné výpovědi kteréhokoliv Objednatele. 

9. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k některému z Dodavatelů nejsou dotčena ustanovení 

této Rámcové dohody týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení 

týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po ukončení této Rámcové 

dohody.  

10. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k některému z Dodavatelů nemá vliv na trvání Rámcové 

dohody ve vztahu k ostatním Dodavatelům. Ukončení této Rámcové dohody ve vztahu 

k některému z Dodavatelů nemá současně vliv na trvání uzavřených Prováděcích smluv mezi 

Objednateli a tímto Dodavatelem, a to za předpokladu, že Prováděcí smlouva trvala v době, kdy 

došlo k ukončení této Rámcové dohody ve vztahu k tomuto Dodavateli a důvody pro ukončení této 

Rámcové dohody nejsou současně také důvody pro ukončení Prováděcí smlouvy. 

11. Výpověď této Rámcové dohody ze strany jakéhokoliv Objednatele nesmí být spojena s uložením 

jakékoliv sankce k tíži Centrálního zadavatele nebo jednotlivých Objednatelů. 
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12. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud se během trvání této Rámcové dohody sníží počet 

Dodavatelů pod tři (3), není žádný Objednatel oprávněn na základě této Rámcové dohody zadávat 

veřejné zakázky a tedy uzavírat Prováděcí smlouvy a jedná se tedy o důvod pro ukončení této 

Rámcové dohody ze strany všech Objednatelů. 

XII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že veškeré podmínky a požadavky vymezené v této Rámcové 

dohodě jsou pro ně závazné. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud správní orgán nebo soud uloží zákaz plnění této Rámcové 

dohody, nebude žádná ze Smluvních stran uplatňovat po druhé Smluvní straně náhradu výdajů 

s ukončením této Rámcové dohody souvisejících. 

3. Žádný z Dodavatelů není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva z této Rámcové dohody na třetí 

osobu. Jakékoliv jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 

4. Smluvní strany jsou povinny archivovat všechny dokumenty a účetní doklady, které se týkají 

realizace této Rámcové dohody a Prováděcích smluv, a to nejméně po dobu deseti (10) let po 

ukončení této Rámcové dohody, resp. konkrétní Prováděcí smlouvy.  

5. Dodavatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této 

Rámcové dohody s tím, že se Dodavatelé podrobí této kontrole a budou působit jako osoba 

povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole. 

XIII. 
Ochrana informací 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění této 

Rámcové dohody a Prováděcích smluv, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí 

nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

2. Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která 

znemožní jejich přístupnost třetím osobám, kdy pro vyloučení všech pochybností smluvní strany 

činí nesporným, že třetí stranou se v tomto smyslu nerozumí společnosti spadající do skupiny 

VMware. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají Smluvní strany této Rámcové dohody opačnou povinnost stanovenou zákonem, a/nebo 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, 

a/nebo 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností 

vyplývajících z tohoto článku. 
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3. Vyjma výše uvedeného se Dodavatelé zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 

skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které jim byly 

poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelm nebo při běžném obchodním styku. Smluvní 

strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, 

podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní 

rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odstavce 6 tohoto článku Rámcové dohody. 

4. Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Dodavatele 

vyplývajících mu z této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy, může Dodavatel tyto Důvěrné 

informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného Objednatele a za 

předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování 

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací ze strany této třetí osoby, jinak je za toto porušení 

odpovědný v plném rozsahu Dodavatel. 

5. V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost 

fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací 

nedodržely. 

6. Dodavatelé uzavřením této Rámcové dohody výslovně souhlasí, aby tato Rámcová dohoda a/nebo 

její jakákoliv část, byla zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a ZZVZ. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této Rámcové 

dohody nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude obecný 

soud příslušný dle místa sídla Centrálního zadavatele v případech vztahujících se k této Rámcové 

dohodě a obecný soud příslušný dle místa sídla konkrétního Objednatele v případech vztahujících 

se ke konkrétní Prováděcí smlouvě. 

3. Tato Rámcová dohoda může být změněna pouze prostřednictvím písemných dodatků 

podepsaných všemi účastníky, nestanoví-li tato Rámcová dohoda jinak. 

4. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Rámcové dohody jako neplatné, nevymahatelné nebo 

neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení 

této Rámcové dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do třiceti (30) pracovních dní od 

doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo 

obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, dohoda či řízení některé 

Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Rámcové 

dohody. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Rámcové 
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dohody jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

6. Součástí této Rámcové dohody jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Vzor Prováděcí smlouvy; 

b) Příloha č. 2 – Výše slev nabízených Dodavateli; 

c) Příloha č. 3 – Seznam Pověřujících zadavatelů; 

d) Příloha č. 4 – Certifikáty Dodavatelů; 

e) Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů; 

f) Příloha č. 6 – Odkaz na všeobecné obchodní podmínky společnosti VMware 

7. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se 

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Dle data el. podpisů:   

 

 

 

  

 

Centrální zadavatel      

 

 

   

 

 

Dodavatel 1      Dodavatel 2 

 

  

 

  

 

 

Dodavatel 3      Dodavatel 3 

 

 

 

 

 

 

Dodavatel 4      Dodavatel  5 
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Příloha č. 1 - Vzor Prováděcí smlouvy 

 

 

Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě na pořizování 

produktů VMware 

 
Prováděcí smlouva č. j.: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí 

plnění]  

k Rámcové dohodě na pořizování licencí produktů VMware 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  
 
Název:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 

se sídlem:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
zastoupený:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
IČO:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
DIČ:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
bankovní spojení: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
číslo účtu:  [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 

kontaktní osoba: [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
e-mail:   [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] 
 
(dále jen „Objednatel“)   

na straně jedné 

 

a 

 

Název:   [doplní dodavatel]  
se sídlem:  [doplní dodavatel] 
zastoupený:  doplní dodavatel] 
IČO:   [doplní dodavatel] 
DIČ:   [doplní dodavatel] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel] v [doplní dodavatel] oddíl [doplní 
dodavatel], vložka [doplní dodavatel] 
bankovní spojení: [doplní dodavatel] 

č. účtu:   [doplní dodavatel]  
kontaktní osoba: doplní dodavatel] 
e-mail:   [doplní dodavatel] 
 
(dále jen „Dodavatel“) 
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na straně druhé 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) 
 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě na 
pořizování produktů VMware ze dne [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy 

k poskytnutí plnění] (dále jen „Rámcová dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu 
být touto Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

Preambule 

 
1. Dne [doplní konkrétní objednatel před odesláním výzvy k poskytnutí plnění] uzavřela 

Česká republika – Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 
00007064 (dále jen „Centrální zadavatel“) s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě 
které se Dodavatel zavázal dodávat Centrálnímu zadavateli a Objednatelům plnění 
vymezené v Rámcové dohodě. 
 

2. Podpisem Rámcové dohody se tak Dodavatel zavázal dodávat uvedená plnění též 
Objednateli uvedenému na titulní straně této Prováděcí smlouvy, a to za podmínek 
stanovených v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě. 

 
3. Na základě Rámcové dohody jsou uzavírány Prováděcí smlouvy v souladu s postupem 

upraveným v ustanovení § 135 ZZVZ (tj. v tzv. minitendrech), tedy na základě písemné 
výzvy Objednatele k podání nabídky adresované všem Dodavatelům učiněné 

prostřednictvím elektronického nástroje „Národní elektronický nástroj“ (dále jen „NEN“) 
dostupného na URL adrese: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR. 

 
4. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele byla v rámci minitendru vedeného dle 

článku II Rámcové dohody vyhodnocena jako nejvýhodnější, a za účelem sjednání dohody 
o rozsahu konkrétní dodávky požadované Objednatelem od Dodavatele, uzavírají Smluvní 
strany, v souladu s Rámcovou dohodou, tuto Prováděcí smlouvu. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, 

mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této 
Prováděcí smlouvě stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, 
neupravené v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. 
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I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Dodavatel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje dodat 
Objednateli plnění specifikované v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

II. 

Cena za plnění 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným dále v této Prováděcí smlouvě, zejména potom v její Příloze č. 1. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí plnění Dodavatelem dle této Prováděcí 
smlouvy činí [bude doplněno],- (slovy: [bude doplněno] korun českých) bez DPH, tj. 
[bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno] korun českých) včetně DPH. 

3. Podrobné vymezení celkové ceny za poskytnutí plnění dle předchozího odstavce tohoto 
článku Prováděcí smlouvy je uvedeno v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy. 

4. Ostatní podmínky vztahující se k platbě ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této 
Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě/Alternativa 

„jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy“. 

III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat plnění dle této Prováděcí 
smlouvy Objednateli nejpozději do [bude doplněno] / Alternativa „termínu uvedenému 

v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy“.  

Alternativa: 

Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli plnění dle této 

Prováděcí smlouvy v období od [BUDE DOPLNĚNO] do [BUDE DOPLNĚNO]. 

2. Místem dodání plnění Dodavatele dle této Prováděcí smlouvy je sídlo Objednatele uvedené 

na titulní straně této Prováděcí smlouvy / Alternativa: [bude doplněno].  

IV. 

Doba trvání a ukončení Prováděcí smlouvy 

 
1. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Tato Prováděcí smlouva může být ukončena výhradně následujícími způsoby: 

a) uplynutím doby její účinnosti; 

b) písemnou dohodou Smluvních stran; 

c) odstoupením Objednatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 3 tohoto článku 
Prováděcí smlouvy; 

d) odstoupením Dodavatele od této Prováděcí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku 
Prováděcí smlouvy. 

3. Objednatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit, pokud: 

a) Dodavatel je v prodlení s poskytnutím jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy 
po dobu delší než patnáct (15) dnů; nebo 

b) Dodavatel je déle než patnáct (15) dnů v prodlení s odstraněním vad plnění dle této 
Prováděcí smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že chyby (bugy) softwarových 
produktů společnosti VMware, dodávaných na základě této Prováděcí smlouvy, 
budou Dodavatelem odstraňovány v souladu s příslušnými podmínkami společnosti 
VMware (v rámci VMware mySupport) a nepovažují se za vady plnění, pro které je 
Objednatel oprávněn od této Prováděcí smlouvy oprávněn odstoupit dle tohoto článku 
IV.3 písm. b) této Prováděcí smlouvy; 

c) kvalita či jakost plnění dodaného dle této Prováděcí smlouvy opakovaně, tj. nejméně 
3 krát, vykáže nižší než smluvenou kvalitu či jakost;  

d) Dodavatel poruší svou povinnost dle této Prováděcí smlouvy a nezjedná nápravu ani 
v dodatečné lhůtě stanovenou mu Objednatelem, která nesmí být kratší deseti (10) 
dnů; 

e) Dodavatel je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 

proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle 
zvláštních právních předpisů; 

f) Dodavatel přestane být držitelem certifikace společnosti VMware v rozsahu 
uvedeném ustanovení článku VI odst. 1 písm. c) Rámcové dohody; 

g) Dodavatel není schopen poskytovat jakékoli plnění dle této Prováděcí smlouvy, a to 
ode dne, kdy Dodavatel písemně prohlásí, že není schopen jakékoliv plnění 
poskytovat; 

h) Objednatel zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával 
jakékoliv hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního 
úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení této Prováděcí 
smlouvy, nebo při provádění této Prováděcí smlouvy, nebo zkresloval skutečnosti za 
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účelem ovlivnění zadávacího řízení této Prováděcí smlouvy, nebo provádění této 
Prováděcí smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k 
potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

4. Dodavatel může od této Prováděcí smlouvy okamžitě odstoupit v případě: 

a) prodlení Objednatele s úhradou ceny plnění dle této Prováděcí smlouvy nebo její části 
po dobu delší než třicet (30) dnů; 

b) porušení licenčních podmínek ze strany Objednatele, vymezených v příslušných 
licenčních podmínkách společnosti VMware, kdy Objednatel nezjedná nápravu ani 
do třiceti (30) dnů ode dne obdržení písemného upozornění Dodavatele na takové 
porušení. 

5. Odstoupením od Prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, 
ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z 
jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.  

6. Jakýkoliv úkon, vedoucí k ukončení této Prováděcí smlouvy, musí být učiněn v písemné 
formě a je účinný okamžikem jeho doručení Dodavateli. Zákonné důvody pro ukončení této 
Prováděcí smlouvy nejsou shora uvedeným dotčeny. 

7. Výpověď a odstoupení od této Prováděcí smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno 
s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele nebo Centrálního zadavatele. 

 

V. 

Ostatní ujednání 
 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou 
dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě 
se řídí ustanoveními Rámcové dohody.  

2. V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od 
ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě 
přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění 
sjednaného v této Prováděcí smlouvě. V otázkách touto Prováděcí smlouvou neupravených 

se použijí ustanovení Rámcové dohody. 

3. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, 
nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo 
neúčinnost ostatních ustanovení této Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní 
straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným 
a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně 
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uzavřít smlouvu novou. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost 
nezbytnou k řádnému splnění jejich povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy je následující příloha: 

Příloha č. 1 – Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění; 

5. Tato Prováděcí smlouva je uzavírána smluvními stranami elektronicky. 

6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel      Dodavatel 

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]  V [bude doplněno] dne [bude doplněno]
  
 
     
[bude doplněno]     [bude doplněno] 
[bude doplněno]     [bude doplněno] 
 
 

 

Příloha č. 1 

Podrobné vymezení plnění Dodavatele a vymezení ceny za plnění 

 

[BUDE DOPLNĚNO AŽ V PROCESU UZAVÍRÁNÍ KONKRÉTNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY] 

 

  



 

 28/48

Příloha č. 2  -  Výše slev nabízených Dodavateli 

V souladu s ustanovením Článku III této Rámcové dohody se Dodavatelé zavazují poskytnout 

minimálně níže uvedené slevy z koncové ceníkové ceny příslušných plnění uvedené v standardních 

cenících společnosti VMware, platných pro území České republiky a dostupných partnerům společnosti 

VMware, tj. dodavatelům oprávněným prodávat produkty společnosti VMware: 

 

Dodavatel 1: 

Skupina Popis Procento slevy Váha 

Nové licence - VSphere 
Základní serverová virtualizace (vSphere a 
její upgrady) 

27,80% 5% 

Nové licence - non 
vSphere 

Produkty pro management, bezpečnost, 
správu mobilních zařízení, správu desktopu, 
nástroje pro vývoj aplikací, správu budování 
cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty 
vRealize (Networking and storage, 
operations – NSX,vSAN, vRrealize). 

29,60% 20% 

Akademické licence  
Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

14,60% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) pro 
akademické licence 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,80% 5% 

Pronájem nových 
licencí 

Licence formou časově omezeného 
pronájmu včetně SnS. 

21,80% 5% 

Pronájem nových 
licencí pro akademické 
prostředí 

Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

9,60% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,60% 20% 

Následná podpora a 
Substripce licencí = 
VMware Renewal 

Prodloužení podpory a subsripce. Podporu 
poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 
1-4 roky. Režim 7x24. 

3,00% 5% 

Následná podpora a 
subscripce licencí – 
Servisní partner 
Renewal 

Prodloužení podpory a VMware subsripce. 
Podporu poskytuje servisní partner 
společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. 
Režim 7x24. 

29,90% 30% 
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Dodavatel 2: 

Skupina Popis Procento slevy Váha 

Nové licence - VSphere 
Základní serverová virtualizace (vSphere a 
její upgrady) 

27,10% 5% 

Nové licence - non 
vSphere 

Produkty pro management, bezpečnost, 
správu mobilních zařízení, správu desktopu, 
nástroje pro vývoj aplikací, správu budování 
cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty 
vRealize (Networking and storage, 
operations – NSX,vSAN, vRrealize). 

29,20% 20% 

Akademické licence  
Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

15,00% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) pro 
akademické licence 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,20% 5% 

Pronájem nových 
licencí 

Licence formou časově omezeného 
pronájmu včetně SnS. 

21,80% 5% 

Pronájem nových 
licencí pro akademické 
prostředí 

Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

9,80% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

22,00% 20% 

Následná podpora a 
Substripce licencí = 
VMware Renewal 

Prodloužení podpory a subsripce. Podporu 
poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 
1-4 roky. Režim 7x24. 

3,00% 5% 

Následná podpora a 
subscripce licencí – 
Servisní partner 
Renewal 

Prodloužení podpory a VMware subsripce. 
Podporu poskytuje servisní partner 
společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. 
Režim 7x24. 

30,00% 30% 

 

 

Dodavatel 3: 

 
Skupina Popis Procento slevy Váha 

Nové licence - VSphere 
Základní serverová virtualizace (vSphere a 
její upgrady) 

27,80% 5% 

Nové licence - non 
vSphere 

Produkty pro management, bezpečnost, 
správu mobilních zařízení, správu desktopu, 
nástroje pro vývoj aplikací, správu budování 
cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty 
vRealize (Networking and storage, 
operations – NSX,vSAN, vRrealize). 

30,00% 20% 

Akademické licence  
Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

14,80% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) pro 
akademické licence 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

22,00% 5% 
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Pronájem nových 
licencí 

Licence formou časově omezeného 
pronájmu včetně SnS. 

21,20% 5% 

Pronájem nových 
licencí pro akademické 
prostředí 

Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

9,20% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,80% 20% 

Následná podpora a 
Substripce licencí = 
VMware Renewal 

Prodloužení podpory a subsripce. Podporu 
poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 
1-4 roky. Režim 7x24. 

3,00% 5% 

Následná podpora a 
subscripce licencí – 
Servisní partner 
Renewal 

Prodloužení podpory a VMware subsripce. 
Podporu poskytuje servisní partner 
společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. 
Režim 7x24. 

29,40% 30% 

 
 

Dodavatel 4: 

Skupina Popis Procento slevy Váha 

Nové licence - VSphere 
Základní serverová virtualizace (vSphere a 
její upgrady) 

27,40% 5% 

Nové licence - non 
vSphere 

Produkty pro management, bezpečnost, 
správu mobilních zařízení, správu desktopu, 
nástroje pro vývoj aplikací, správu budování 
cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty 
vRealize (Networking and storage, 
operations – NSX,vSAN, vRrealize). 

29,40% 20% 

Akademické licence  
Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

14,40% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) pro 
akademické licence 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,40% 5% 

Pronájem nových 
licencí 

Licence formou časově omezeného 
pronájmu včetně SnS. 

21,40% 5% 

Pronájem nových 
licencí pro akademické 
prostředí 

Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

9,40% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,40% 20% 

Následná podpora a 
Substripce licencí = 
VMware Renewal 

Prodloužení podpory a subsripce. Podporu 
poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 
1-4 roky. Režim 7x24. 

3,00% 5% 

Následná podpora a 
subscripce licencí – 
Servisní partner 
Renewal 

Prodloužení podpory a VMware subsripce. 
Podporu poskytuje servisní partner 
společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. 
Režim 7x24. 

29,80% 30% 
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Dodavatel 5: 

Skupina Popis Procento slevy Váha 

Nové licence - VSphere 
Základní serverová virtualizace (vSphere a 
její upgrady) 

28,00% 5% 

Nové licence - non 
vSphere 

Produkty pro management, bezpečnost, 
správu mobilních zařízení, správu desktopu, 
nástroje pro vývoj aplikací, správu budování 
cloudů, virtualizaci sítí, storage a produkty 
vRealize (Networking and storage, 
operations – NSX,vSAN, vRrealize). 

29,80% 20% 

Akademické licence  
Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

14,20% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) pro 
akademické licence 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,60% 5% 

Pronájem nových 
licencí 

Licence formou časově omezeného 
pronájmu včetně SnS. 

22,00% 5% 

Pronájem nových 
licencí pro akademické 
prostředí 

Licence určené pro zákazníky z 
akademického prostředí 

10,00% 5% 

Nový Support a 
Subcripce (SnS) 

Každá nová licence musí obsahovat 
minimálně jeden rok SnS. Lze  koupit na 1-4 
roky. Režim 7x24, platba předem. 

21,20% 20% 

Následná podpora a 
Substripce licencí = 
VMware Renewal 

Prodloužení podpory a subsripce. Podporu 
poskytuje společnost VMware. Lze koupit na 
1-4 roky. Režim 7x24. 

3,00% 5% 

Následná podpora a 
subscripce licencí – 
Servisní partner 
Renewal 

Prodloužení podpory a VMware subsripce. 
Podporu poskytuje servisní partner 
společnosti VMware. Lze koupit na 1-4 roky. 
Režim 7x24. 

29,20% 30% 
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Příloha č. 3  -  Seznam Pověřujících zadavatelů 

 
 

pověřující zadavatel IČO ID DS 

1 Arena Brno, a.s. 09133267 vfc5gf4 

2 Agentura komunikačních a informačních systémů 60162694 hjyaavk  

3 Brněnské komunikace a.s. 60733098 tk7c8xt  

4 Centrum Kociánka 00093378 dktz2n3 

5 Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková 
organizace 

71294970 8ma3qbj 

6 Czech Aviation Training Centre, s.r.o.  24843628 e262p54 

7 ČD - Informační Systémy, a.s.  24829871 2kvzr6k  

8 Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade 00001171 afrv7v6 

9 Česká agentura pro standardizaci 06578705 4htvpem 

10 Česká geologická služba 00025798 siyhmun  

11 Česká plemenářská inspekce 00639613 8eqairg  

12 Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 62933591 dkkdkdj 

13 Česká republika – Česká inspekce životního prostředí 41693205 zr5efbb 

14 Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 00006572 bykaigw  

15 Česká správa sociálního zabezpečení 00006963 49kaiq3  

16 Česká školní inspekce 00638994 g7zais9  

17 Česká zemědělská univerzita 60460709 3hdj9cb  

18 České vysoké učení technické v Praze 68407700 p83j9ee  

19 Český báňský úřad 00025844 rn6aas6  

20 Český hydrometeorologický ústav 00020699 e37djs6  

21 Český statistický úřad 00025593 2gfaasy  

22 Český telekomunikační úřad 70106975 a9qaats  

23 Český úřad zeměměřický a katastrální  00025712 uuaaatg  

24 ČR-Katastrální úřad pro hlavní město Prahu 71185224 qjfadtx 

25 ČR-Katastrální úřad pro Jihočeský kraj 00213691 zcqadtt  

26 ČR-Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj 00213730 e33adqt  

27 ČR-Katastrální úřad pro Karlovarský kraj 71185232 pvcadqm  

28 ČR-Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 71185241 ynmadqi  

29 ČR-Katastrální úřad pro Liberecký kraj 00213713 9fwadqe  

30 ČR-Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 71185186 kp8adpb  

31 ČR-Katastrální úřad pro Olomoucký kraj 71185186 kp8adpb  

32 ČR-Katastrální úřad pro Pardubický kraj 00213721 xyiadm7  

33 ČR-Katastrální úřad pro Plzeňský kraj 00213705 8rtadm4  

34 ČR-Katastrální úřad pro Středočeský kraj 00213683 hi4adnw  

35 ČR-Katastrální úřad pro Ústecký kraj 71185194 scdadnq 

36 ČR-Katastrální úřad pro Vysočinu 71185208 25nadnk  

37 ČR-Katastrální úřad pro Zlínský kraj 71185216 vhhadp5  

38 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Brně 44993617 mebadsi  
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39 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Českých 
Budějovicích 

47236574 6asadpz  

40 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci 44225831 v7kadse  

41 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě 00849863 h87adr8  

42 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Pardubicích 46494804 s2gadr2  

43 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni 45332240 3tradrw  

44 ČR-Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze 47609818 ck2adsq  

45 ČR-Zeměměřický úřad 60458500 6yvadsa 

46 Dětský domov se školou Horní Maršov 60153628 mggwpwe 

47 DIAMO, s.p. 00002739 sjfywke 

48 Dopravní podnik města Brna, a.s. 25508881 bj6cd4x  

49 Drážní inspekce 75009561 vi6aigp  

50 Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov 46071245 iirxijw 

51 Energetický regulační úřad  70894451 eeuaau7  

52 Fakultní nemocnice Brno 65269705 4twn9vt  

53 Fakultní nemocnice Hradec Králové 00179906 v7zqi84  

54 Fakultní nemocnice Plzeň 00669806 pbvtj63  

55 Fakultní nemocnice Olomouc   00098892 xa4krm2  

56 Fakultní nemocnice Ostrava   00843989 u2nmpm2  

57 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 00159816 h9tpjpn  

58 Finanční analytický úřad 05575389 egi8zyh 

59 Generální finanční ředitelství 72080043 p9iwj4f 

60 Generální inspekce bezpečnostních sborů  72554495 v7m7926  

61 Generální ředitelství cel 71214011 7puaa4c 

62 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o. 44555512 xyfvnqk 

63 Gymnázium Děčín, p.o. 47274620 53duhrf 

64 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, p.o. 46773673 4f5ycgg 

65 Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, p.o. 61357235 7xdykhs 

66 Gymnázium, Rumburk, p.o. 47274603 ifzvaxf 

67 Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy  70886288 jm9aa6j 

68 Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 70882525 yvfab6e 

69 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje  70888744 hv4aivj   

70 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 70884561  spdaive 

71 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 70885940 ufiaa6d  

72 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 70885869 48taa69  

73 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 70883378 p36ab6k  

74 Hlavní město Praha 00064581 48ia97h  

75 Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace 71197818 mnikkkd 

76 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová 
škola, Teplice 

00555878 j5juyr8 

77 Institut pro kriminologii a sociální prevenci 48136841 ifi6zut  

78 Institut pro veřejnou správu Praha  70890293 6awdjrd  

79 Jihočeský kraj  70890650 kdib3rr  

80 Jihomoravský kraj 70888337 x2pbqzq  
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81 Justiční akademie 70961808 gg5aa56  

82 Kancelář finančního arbitra 72546522 qr9ab9x 

83 Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné 
světové výstavě EXPO  

68378637 u25sd6f 

84 Karlovarský kraj  70891168 siqbxt2  

85 Kraj Vysočina  70890749 ksab3eu  

86 Krajská zdravotní, a.s 25488627 5gueuef  

87 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy se sídlem v 
Praze 

75151472 rkiai5y 

88 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v 
Českých Budějovicích 

75151511 eb8ai73 

89 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje se sídlem v 
Brně 

75151499 jydai6g 

90 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem v 
Karlových Varech 

72051612 upshp5u 

91 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 72052147 x9nhptc 

92 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje se sídlem v 
Hradci Králové 

75151545 urnai6d 

93 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se sídlem v Liberci  72050501 vsmhpv9 

94 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě 

75151502 n5hai7v 

95 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje se sídlem v 
Olomouci 

72051795 6jwhpv6 

96 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích 

72050250 ndihp32 

97 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 75151529 5ixai69 

98 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem 
v Praze  

75151481 2dtai5u 

99 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem 

75151537 a64ai6n 

100 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně  72052767 w6thp3w 

101 Krajské státní zastupitelství v Brně 00026069 feaabdn  

102 Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích 00026026 9r5abdb  

103 Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové 00026051 p7jabdi  

104 Krajské státní zastupitelství v Ostravě 00026077 6kzabcw  

105 Krajské státní zastupitelství v Plzni 00026034 yyuabde  

106 Krajské státní zastupitelství v Praze 00026018 ejwaeup  

107 Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem 00026042 ka79988  

108 Krajský soud v Brně 00215724 5wwaa9j 

109 Krajský soud v Českých Budějovicích 00215686 832abay  

110 Krajský soud v Hradci Králové 00215716 ep7abae  

111 Krajský soud v Ostravě 00215732 jhyaeqv 

112 Krajský soud v Plzni 00215694 yaraba4 

113 Krajský soud v Praze 00215678 hvbabbq 

114 Krajský soud v Ústí nad Labem 00215708 phgaba8  

115 Královehradecký kraj 70889546 gcgbp3q 



 

 35/48

116 Lesy města Brna, a.s. 60713356 65hextg 

117 Liberecký kraj  70891508 c5kbvkw 

118 Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 62352776 9we2sqz 

119 Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 62352768 aa283qy 

120 Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 60780517 x6g2zrg 

121 Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21 63731398 si3ye2f 

122 Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3 60780550 azg4x5k 

123 Městská knihovna Bruntál 66185033 rz422fx 

124 Město Blansko (Jihomoravský kraj)  00279943 ecmb355  

125 Město Bruntál (Moravskoslezský kraj)  00295892 c9vbr2k  

126 Město Česká Lípa (Liberecký kraj) 00260428 bkfbe3p  

127 Město Domažlice (Plzeňský kraj) 00253316 q25byeg  

128 Město Horažďovice (Plzeňský kraj) 00255513 ubnbxnt 

129 Město Chrudim (Pardubický kraj) 00270211 3y8b2pi  

130 Město Jičín (Královéhradecký kraj) 00271632 ztmbqug  

131 Město Kolín (Středočeský kraj) 00235440 9kkbs46  

132 Město Krnov (Moravskoslezský kraj) 00296139 ndgbdc9 

133 Město Kroměříž (Zlínský kraj) 00287351 bg2bfur  

134 Město Litvínov  (Ústecký kraj) 00266027 8tybqzk 

135 Město Moravský Krumlov (Jihomoravský kraj) 00293199 sb4bcpy 

136 Město Přeštice (Plzeňský kraj) 00257125 hcpbx62 

137 Město Rakovník (Středočeský kraj)  00244309 qb9bqrd  

138 Město Rosice (Jihomoravský kraj) 00282481 6abbzec 

139 Město Rychnov nad Kněžnou (Královéhradecký kraj) 00275336 qc8bbmz  

140 Město Starý Plzenec  (Plzeňský kraj) 00257257 dyrbzpq 

141 Město Stříbro (Plzeňský kraj) 00260177 gkub5mb 

142 Město Svitavy (Pardubický kraj)  00277444 6jrbphg  

143 Město Šumperk (Olomoucký kraj) 00303461 8bqb4gk  

144 Město Tábor (Jihočeský kraj) 00253014 5zrb8iz  

145 Město Trhové sviny (Jihočeský kraj)  00245551 q6qbax8 

146 Město Třebíč (Kraj Vysočina) 00290629 6pub8mc  

147 Město Uherské Hradiště (Zlínský kraj) 00291471 ef2b3c5  

148 Město Valašské Klobouky (Zlínský kraj) 00284611 wi4brk7 

149 Město Vlašim (Středočeský kraj) 00232947 zbjbfmb 

150 Město Vyškov (Jihomoravský kraj) 00292427 wc6bqdy  

151 Město Zábřeh (Olomoucký kraj) 00303640 hk9bq2f 

152 Město Žďár nad Sázavou (Kraj Vysočina) 00295841 ybxb3sz  

153 Městská část Praha 17 00231223 4mnbvza 

154 Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace  70887616      kefk5ik 

155 Městské státní zastupitelství v Praze 00026000 ijeabe3  

156 Městský soud v Brně 00025062 7y7abii 

157 Městský soud v Praze 00215660 snkabbm  

158 Ministerstvo dopravy 66003008 n75aau3  
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159 Ministerstvo financí 00006947 xzeaauv  

160 Ministerstvo obrany 60162694 hjyaavk  

161 Ministerstvo práce a sociálních věcí 00551023 sc9aavg  

162 Ministerstvo pro místní rozvoj 66002222 26iaava  

163 Ministerstvo průmyslu a obchodu  47609109 bxtaaw4  

164 Ministerstvo spravedlnosti  00025429 kq4aawz  

165 Ministerstvo vnitra 00007064 6bnaawp 

166 Ministerstvo zahraničních věcí 45769851 e4xaaxh  

167 Ministerstvo zdravotnictví  00024341 pv8aaxd  

168 Ministerstvo zemědělství 00020478 yphaax8  

169 Ministerstvo životního prostředí 00164801 9gsaax4  

170 Moravská zemská knihovna v Brně 00094943 xpiqh6p 

171 Moravské zemské muzeum 00094862 bfi2vz4 

172 Moravskoslezský kraj 70890692 8x6bxsd 

173 Moravský zemský archiv v Brně  70979146 p8caixb  

174 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, 
s.p.  

04767543 hkrkpwn 

175 Národní bezpečnostní úřad 68403569 h93aayw  

176 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 
příspěvková organizace 

14450551 vcwqfka 

177 Národní muzeum  00023272 gez6tzc 

178 Národní památkový ústav 75032333 2cy8h6t  

179 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost    05800226 zzfnkp3  

180 Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 75075741 q4fgwym 

181 Nejvyšší kontrolní úřad 49370227 s3caayq  

182 Nejvyšší soud  48510190 kccaa9t  

183 Nejvyšší správní soud 75003716 wwjaa4f  

184 Nejvyšší státní zastupitelství 49467352 5smaetu  

185 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 00179540 aewk6jc 

186 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 00090638 4srk6jw 

187 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 00842001 Y2hrjpt 

188 Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p.o. 00080730 fnbk6vm 

189 Obvodní soud pro Prahu 1 00024384 pd3ab3a  

190 Obvodní soud pro Prahu 10 00024473 8aiabyn  

191 Obvodní soud pro Prahu 2 00024392 eksab3e  

192 Obvodní soud pro Prahu 3 00024406 5thab2j  

193 Obvodní soud pro Prahu 4 00024414 uz8ab2r  

194 Obvodní soud pro Prahu 5 00024422 j8xab2v  

195 Obvodní soud pro Prahu 6 00024431 bfnab2z  

196 Obvodní soud pro Prahu 7 00024449 2ndabz7  

197 Obvodní soud pro Prahu 8 00024457 ru4abzc  

198 Obvodní soud pro Prahu 9 00024465 g3tabzg  

199 Okresní soud  Praha - západ 00024589 q6zabw2 

200 Okresní soud Brno – venkov 00025071 w7wabin  
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201 Okresní soud Plzeň – jih 00024767 cihabsf  

202 Okresní soud Plzeň – město 00024759 mbsabsb  

203 Okresní soud Plzeň – sever 00024775 3q8abrq  

204 Okresní soud Praha - východ 00024571 zyaabwu  

205 Okresní soud v Benešově 00024490 xg9abyu  

206 Okresní soud v Berouně 00024503 npyabyy 

207 Okresní soud v Blansku 00025054 gsgabja  

208 Okresní soud v Bruntále 00025208 xgdaer4  

209 Okresní soud v Břeclavi 00025089 nemabis  

210 Okresní soud v České Lípě 00024821 9ddabq5  

211 Okresní soud v Českém Krumlově 00024635 mzvabvm  

212 Okresní soud v Českých Budějovicích 00024627 ws6abvh  

213 Okresní soud v Děčíně 00024830 yj4abqb  

214 Okresní soud v Domažlicích 00024716 qgwabtq  

215 Okresní soud ve Frýdku - Místku 00025216 nn4aera 

216 Okresní soud v Havlíčkově Brodě 00024937 hgjabnm 

217 Okresní soud v Hodoníně 00025101 4t3abh5  

218 Okresní soud v Hradci Králové 00024945 8paabmt  

219 Okresní soud v Chebu 00024724 fpmabtu  

220 Okresní soud v Chomutově 00024848 pstabqe  

221 Okresní soud v Chrudimi 00024953 xvzabmy  

222 Okresní soud v Jablonci nad Nisou 00024856 eziabqi  

223 Okresní soud v Jeseníku 64628019 g68aa8g 

224 Okresní soud v Jičíně  00024961 n4qabm4  

225 Okresní soud v Jihlavě 00025119 t2sabh9 

226 Okresní soud v Jindřichově Hradci 00024643 c8kabvr  

227 Okresní soud v Karlových Varech 00024732 6wcabsz  

228 Okresní soud v Karviné 00025224 whtabfc  

229 Okresní soud v Kladně 00024511 dvtaerd  

230 Okresní soud v Klatovech 00024741 v43abs7  

231 Okresní soud v Kolíně 00024520 dwpaby3  

232 Okresní soud v Kroměříži 00025127 i9habhd  

233 Okresní soud v Kutné Hoře 00024538 45eabx9  

234 Okresní soud v Liberci 00024864 579abps  

235 Okresní soud v Litoměřicích 00024872 veyabpw  

236 Okresní soud v Lounech 00024881 kmpabp2  

237 Okresní soud v Mělníku 00024546 ub5abxf  

238 Okresní soud v Mladé Boleslavi 00024554 jiuabxj 

239 Okresní soud v Mostě 00024899 bueabp5  

240 Okresní soud v Náchodě 00024970 ebfabm8  

241 Okresní soud v Novém Jičíně 00025232 79naery  

242 Okresní soud v Nymburce 00024562 arjabxp  

243 Okresní soud v Olomouci 00025241 mqiabfg  
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244 Okresní soud v Opavě 00025259 g2xaesr  

245 Okresní soud v Ostravě 00025267 2mhaesg  

246 Okresní soud v Pardubicích 00024988 5h6abkg  

247 Okresní soud v Pelhřimově 00024651 4fbabux  

248 Okresní soud v Písku 00024660 tm2abu5  

249 Okresní soud v Prachaticích 00024678 iurabu8  

250 Okresní soud v Prostějově 00025135 af8abhj  

251 Okresní soud v Přerově 00025275 cw9abfm  

252 Okresní soud v Příbrami 00024597 gdqabw6  

253 Okresní soud v Rakovníku 00024601 7kfabvc  

254 Okresní soud v Rokycanech 00024783 rt8aesm  

255 Okresní soud v Rychnově n. Kněžnou 00024996 uqvabkk 

256 Okresní soud v Semilech 00025003 jxkabkp  

257 Okresní soud v Sokolově 00024791 sxxabrt  

258 Okresní soud v Šumperku 00025283 35yabet  

259 Okresní soud v Táboře 00024694 y97abtk  

260 Okresní soud v Tachově 00024805 h6nabrx  

261 Okresní soud v Teplicích 00024902 225abnd  

262 Okresní soud v Trutnově 00025020 2c2abj3  

263 Okresní soud v Třebíči 00025143 besaeta  

264 Okresní soud v Uherském Hradišti 00025151 znxabgr  

265 Okresní soud v Ústí nad Labem 00024911 r9uabnh  

266 Okresní soud v Ústí nad Orlicí 00025038 rjrabj7  

267 Okresní soud ve Strakonicích 00024686 93gabte 

268 Okresní soud ve Svitavách 00025011 a6babkt  

269 Okresní soud ve Vsetíně 00025291 tcpabex  

270 Okresní soud ve Vyškově 00025160 qvnabgu  

271 Okresní soud ve Zlíně 00025097 dmcabiw  

272 Okresní soud ve Znojmě 00025178 f4dabgy  

273 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 00025186 7a4abf8  

274 Olomoucký kraj  60609460 qiabfmf  

275 Operátor ICT, a.s. 02795281 3xqfe9b  

276 Pardubický kraj   70892822 z28bwu9  

277 Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. 49872559 rensbzn 

278 Pohřební  a hřbitovní služby města Brna, a.s. 60713356 65hextg 

279 Policejní akademie České republiky v Praze 48135445 u5maa9p  

280 Policejní prezidium České republiky 00007064  gs9ai55 

281 Povodí Labe, státní podnik 70890005 dbyt8g2  

282 Povodí Moravy, s.p. 70890013 m49t8gw  

283 Povodí Odry, státní podnik 70890021 wwit8gq  

284 Povodí Ohře, státní podnik 70889988 7ptt8gm  

285 Povodí Vltavy, státní podnik 70889953 gg4t8hf  

286 Probační a mediační služba 70888060 raeaa5y  
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287 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 00179230 7jbev4a 

288 Puncovní úřad 00002542 3umaayk 

289 Rehabilitační ústav Hrabyně 00601233 7dqjigj  

290 Rejstřík trestů 00026085 vtqabcz  

291 Ředitelství silnic a dálnic ČR 65993390 zjq4rhz  

292 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP 
ČR, s.p.)  

49710371 xhusbrm  

293 SAKO Brno, a.s. 60713470 uzbgdsq  

294 Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany, Odbor 
centrálních běžných výdajů 

60162694 hjyaavk  

295 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 00083259 uv4xjhm 

296 Správa informačních technologií města Plzně 66362717 367k8gv 

297 Správa jeskyní České republiky 75073331 sxwrr4r  

298 Správa Krkonošského národního parku 00088455 ssxrbr7  

299 Správa národního parku České Švýcarsko 06342477 u85x3zd  

300 Správa Národního parku Podyjí 00837971 5qur2qf  

301 Správa Národního parku Šumava 00583171 mmwuufk  

302 Správa státních hmotných rezerv 48133990 4iqaa3x  

303 Správa základních registrů 72054506 jjqjqih  

304 Správa železnic, státní organizace  70994234 uccchjm 

305 STAREZ - SPORT, a.s.  26932211 vgkgff6  

306 Státní fond dopravní infrastruktury 70856508 e5qaihb  

307 Státní plavební správa 00003352 pwzaih7 

308 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 03630919 ag5uunk  

309 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 00001279 hqe39ah 

310 Státní ústav pro kontrolu léčiv  00023817 qwfai2m  

311 Státní veterinární správa  00018562 d2vairv  

312 Státní veterinární ústav Jihlava 13691554 wwkdthw 

313 Státní zemědělská a potravinářská inspekce  75014149 avraiqg  

314 Statutární město Brno 44992785 a7kbrrn  

315 Statutární město České Budějovice 00244732 kjgb4yx  

316 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 w4wbu9s  

317 Statutární město Hradec Králové 00268810 bebb2in 

318 Statutární město Chomutov 00261891 497beyz 

319 Statutární město Jihlava 00286010 jw5bxb4  

320 Statutární město Karviná 00297534 es5bv8q  

321 Statutární město Most 00266094 pffbfvy  

322 Statutární město Ostrava 00845451 5zubv7w  

323 Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava 00845451 56zbpub 

324 Statutární město Přerov 00301825        
etwb5sh 

325 Středisko volného času Bruntál, příspěvková organizace 72088150 r5w96rp 

326 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o. 

41324641 d2k34p5 
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327 Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. 00524646 y8wtue6 

328 Středočeský kraj  70891095 keebyyf  

329 Technické sítě Brno, akciová společnost 25512285 55kgizb 

330 Teplárny Brno, a.s. 46347534 d7wgmq5 

331 TEPLO Bruntál a.s. 25350676 8jrgmqq 

332 TS Bruntál s.r.o. 25823337 a5us2u3 

333 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 70883521 ahqj9id  

334 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 00025402 6zraazz 

335 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 65349423 fs2aa2t  

336 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví 

48135267 zdkaa2i 

337 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 69797111 96vaa2e 

338 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 00020681 n5v4bry  

339 Ústav zemědělské ekonomiky a informací 00027251 v4gdarq  

340 Ústecký kraj 70892156 t9zbsva  

341 Veletrhy Brno, a.s. 25582518 77ccidw 

342 Vězeňská služba České republiky 00212423 b86abcb  

343 Vrchní soud v Olomouci 64124533 2rsaa87  

344 Vrchní soud v Praze 00215651 3fvabbh  

345 Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 64124584 ryhaa8a  

346 Vrchní státní zastupitelství v Praze 49625586 uzcaety  

347 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 00064165 qyu26zz  

348 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 41197518 i48ae3q  

349 Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový 
Jičín 

00601586 7tuv5bk 

350 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 60461373 sp4j9ch  

351 Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, 
p.o. 

46773509 c995t5 

352 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem, p.o. 

00673358 i4h2svw 

353 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva 
vnitra v Praze   

48135453 4zrkgbn  

354 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 00027049 77jfd47 

355 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná 
výzkumná instituce  

00020711 tqepb8z  

356 Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  00027014 2fhnzkw  

357 Základní škola Bruntál, Cihelní 6 66145309 di2xdw8 

358 Základní škola Bruntál, Jesenická 10 00852805 q23fs6x 

359 Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace 75026961 zvzmj4z 

360 Základní škola Bruntál, Školní 2 00852783 hxjcqid 

361 Zámek Štiřín 62933906 xz63f5t 

362 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 67779999 iazgiwe 

363 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková 
organizace 

47366630 mvwtd9x 

364 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. 00829013 emtmvtj 
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365 Zemský archiv v Opavě 70979057 yzmaix7  

366 Zotavovna vězeňské služby České republiky Pracov 65997999 72kv3ai 

367 Zotavovna vězeňské služby České republiky Praha 65997964 9px9yww 

368 Zotavovna vězeňské služby České republiky Přední Labská 65997981 8tmrb3c 
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Příloha č. 4  -  Certifikáty Dodavatelů 
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Příloha č. 5  -  Seznam poddodavatelů  

 

Dodavatel 1 až 4: 

Nevyužije při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody poddodavatele. 

 

Dodavatel 5: 

Algotech a.s. 

Sídlo: Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha – Karlín 

IČO: 24775487 

Spisová značka: B 16709 vedená u Městského soudu v Praze 
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Příloha č. 6  -  Všeobecné obchodní podmínky společnosti VMware: 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti VMware jsou dostupné na tomto odkazu: 

https://www.vmware.com/download/eula.html.  
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