
Č íslo smlouvy MF

3321054/2011
Toto číslo uvádějte př ifakturaci

Smlouva o poskytování technické podpory
produktů Oracle 2011 - 2013

uzavřená dle § 269 a násl. zákona č . 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů mezi smluvními stranami

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

Oracle Czech, s.r.o.
sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 12, PSČ 120 00

IČ 61498483, DIČ CZ61498483,
bankovní spojení The Royal Bank of Scotland N.V., č .ú. 10425615400
Zastoupená ing. Zdenkěm Pilzem, ředitelem a jednatelem společnosti,

zapsaná v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka
30435

(dále jen "společnost Oracle")

a

Ceská republika - Ministerstvo financí
sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ : 00006947, DIČ : CZ00006947, osoba identifikovaná k dani
Jejím jménem jedná Mgr. Radoslav Bulí ř , ředitel odboru Rozvoj ICT MF

(dále jen "Zákazník")

II. Předm ět smlouvy

Spole čnost Oracle touto smlouvou Zákazníkovi poskytuje technickou podporu Software
Update License & Support v časově omezeném období. Rozsah t ěchto služeb je specifikován
v p ř íloze č . 1, která tvo ř í nedílnou část této smlouvy.
Technická podpora se vztahuje k softwarovým produkt ům společnosti Oracle. které jsou
společn ě se specifikací ceny uvedeny v p ř ílohách č . 2/A a 2/B, které tvo ř í nedílnou část této
smlouvy.
Podmínky poskytování služeb Technické podpory Oracle jsou specifikovány v p ř íloze č . 3,
která tvo ř í nedílnou část této smlouvy.
Aktuální verze podmínek poskytování Technické podpory je k dispozici na adrese
http:Ilwww,oracle.comisupportt.



III. Cena

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona
6.526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů a je cenou konečnou a
nep řekro č itelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu smlouvy,
včetně nákladů souvisejících s p ř ípadnými celními poplatky, dopravou do místa plnění
apod.

2. Cena za poskytnutí technické podpory (Software Update License & Support), která je
specifikovaná v č l. II této smlouvy č iní

bez DPH

	

7 730 075,24 Kč ,
slovy (sedmmilión ůsedmsettř icettisícsedmdesátp ět korun českých a
dvacetčty ř i halé řů),

DPH ve výši 20%

	

1 546 015,04 Kč ,
slovy (jedenmiliónp ětsetčtyř icetšesttisícpatnáct korun českých a čty ř i
halé ře),

v četně DPH

	

9 276 090,28 K č ,
slovy (devětmiliónůdvěstěsedmdesátšesttisícdevadesát korun českých a
dvacetosm halé řů ),

IV. Platební podmínky

1. Cena za poskytování technické podpory v období dle č lánku X. této smlouvy bude
uhrazena na základě daňového dokladu faktury, dv ěma ročními splátkami na za čátku
p ř íslušného období, ve výši:
1. rok - 4 582 172,60 CZK s DPH (p ř íloha č .2/A)
2. rok - 4 693 917,68 CZK s DPH (p ř íloha č .2/B)

Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat:
a) rozepsání položek p ředm ě tu plnění p řesně dle smlouvy,
b) uvedení jejich jednotkových cen,
c) zakázkové č íslo smlouvy,
d) č íslo ú čtu dodavatele,
e) veškeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č . 235/2004 Sb., o dani

z p ř idané hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů ,
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku

3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury č iní 30 dnů ode dne vystavení.

4. Zákazník má právo daňový doklad - fakturu Společnost Oracle p řed uplynutím lhůty
splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje,
nesprávné náležitosti požadované ve smlouv ě , chybí-li na daňovém dokladu - faktu ře
některá z náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje
nebo jiný druh č i množství předm ětu plnění než dohodnuté ve smlouvě . Nová lh ůta
splatnosti v délce 30 dn ů počne plynout ode dne doru čení opraveného daňového dokladu
Zákazníkovi.

2



5. Daň z př idané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č . 235/2004 Sb., o dani
z p ř idané hodnoty, ve zn ění pozdějších p ředpisů , ke dni uskutečnění zdanitelného plněni.

6. Platby budou probíhat výhradn ě v K č a rovněž veškeré cenové údaje budou v této m ěně .

V. Dodání p ředm ětu plněni smlouvy

1. Společnost Oracle se zavazuje, že p ředmět pln ění bude věcn ě a právně bezvadný a
odpovídající předpisům a normám platným v České republice.

2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpe čnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u
obdobných produktů , a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám
Zákazníka v oblasti bezpe čnosti a provozu informa čních a komunikačních technologií.

3. Dílč í dodávka předmětu plnění a dílč í fakturace se p ř ipouští pouze v případě uvedení této
skutečnosti ve smlouvě .

4. V př ípadě neposkytnutí nezbytné souč innosti Zákazníka lze po vzájemné dohodě ,
prostřednictvím dodatku k této smlouv ě , prodloužit termín pln ění smlouvy.

VI. P řechod vlastnictví a nebezpe č í škody

1. Zákazník se stává vlastníkem hmotných částí p ředmě tu plnění od data uhrazení smluvené
ceny.

2. Zákazník se stává držitelem užívacích práv k p ředmětu plnění (nap ř. k programovému
prostředku) ode dne jejich p řevzetí.

3. Zákazník je oprávněn užívat p ředmět plnění od data jeho protokolárního p řevzetí a
nebezpeč í škody na p ředmětu plnění přechází na Zákazníka p řevzetím tohoto pln ění. Za
užití předmětu plnění podle p ředchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování
a testování.

VII. Sankce - smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V př ípad ě prodlení společnosti Oracle s pln ěním p ředm ě tu smlouvy společnost Oracle
uhradí zákazníkovi na písemné vyžádáni smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky
za každý i započatý den prodlení max. 10% z celkové ro ční ceny pln ění.
Předmětem plnění se pro účely smluvní pokuty rozumí možnost zákazníka využívat
služby způsobem plynulé dodávky technických služeb Oracle, které jsou poskytovány
prostřednictvím p ř ístupu na on-tine portál MetaLink.oracle.com nebo telefonické linky
Oracle Support 221 438 199. K prodlení s pln ěním předmětu smlouvy m ůže dojít pouze
v p ř ípad ě nedostupnosti obou kontaktních míst sou časně , tedy nemožnosti využití
uvedené služby.

Prodlení je měřeno dobou odezvy pro p ř íslušnou Úroveň závažnosti (Severity)
následovně :
Doby odezvy:
Úroveň závažnosti 1 (Severity 1)

	

2 hodiny
Úroveň závažnosti 2 (Severity 2)

	

7 hodin
Úroveň závažnosti 3 (Severity 3)

	

24 hodin
Úroveň závažnosti 4 (Severity 4)

	

24 hodin
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2. Př i nedodržení termínu splatnosti da ňového dokladu - faktury Zákazníkem je Spole čnost
Oracle oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše ů roku z prodlení se ř ídí
nař ízením vlády č . 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku
z prodlení podle ob čanského zákoníku, v platném zn ění.

3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany nebo v p ř ípad ě neposkytnutí požadované sou č innosti,
vymezené ve smlouv ě ,

4. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Spole čnost Oraclee povinnosti splnit závazek
stanovený touto smlouvou.

5. Okolnosti vylu čující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s
§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

6. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu zp ůsobené
škody p řevyšující smluvní pokutu.

VIII. Náhrada škody

1. Spole čnost Oracle odpovídá za veškeré škody zp ůsobené Zákazníkovi porušením svých
povinností, porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za
škody vzniklé v důsledku vad pln ění, a to v plné výši. O náhrad ě škody platí obecná
ustanovení Obchodního zákoníku, v platném zn ění.

2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním
závazků druhé smluvní strany.

IX. Ochrana informací

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude
v elektronické podob ě zve řejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na
dobu neurč itou.

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp ř ístupnit t řetím osobám
důvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle
zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném p ř ístupu k informacím, ve znění pozdějších
p ředpisů není tímto ustanovením dot čena.

3.

	

Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

a) veškeré informace poskytnuté Zákazníkem Spole čnosti Oracle v souvislosti s
touto smlouvou;

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti
Zákazníka;

c) veškeré další informace, které budou Zákazníkem č i Společností Oracle

označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení § 152 zákona č . 137/2006 Sb.,
o ve řejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších předpisů .
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4.

	

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto č lánku se nevztahuje na informace:

a) které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně př ístupnými jinak, než
porušením právních povinností ze strany Spole čnosti Oracle,

b) u nichž je Spole čnost Oracle schopna prokázat, že jí byly známy a byly jí
voln ě k dispozici ještě p řed p ř ijetím těchto informací od Zákazníka,

c) které budou Společnosti Oracle po uzav ření této smlouvy sd ě leny bez
závazku ml čenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak
vázána,

d) jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona.

5. Důvěrné informace zahrnují rovn ěž veškeré informace získané náhodn ě nebo bez
vědomí Zákazníka a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany, které se
týkají Zákazníka č i pln ění této smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují, že nezp ř ístupní jakékoliv t řetí osobě důvě rné informace
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě , a že podniknou všechny
nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací. Spole čnost Oracle je povinna
zabezpe č it veškeré d ůvěrné informace Zákazníka proti odcizení nebo jinému zneužití.

	

7.

	

Společnost Oracle se zavazuje, že d ůvě rné informace užije pouze za účelem plnění této
smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Zákazníka p ř ípustná.

8. Spole čnost Oracle je povinna svého p ř ípadného subdodavatele zavázat povinností
ml čenlivosti a respektováním práv Zákazníka nejmén ě ve stejném rozsahu, v jakém je v
tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

	

9.

	

Trvání povinnosti ml čenlivosti podle tohoto č lánku je stanoveno následovn ě :

a) v p ř ípadě smluv, jejichž p ředmětem je opakované pln ění, po dobu 5 let od
ukončení smlouvy;

b) v př ípadě smluv s jednorázovým pln ěním po dobu 5 let od skon čení záru č ní
doby.

10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto č lánku má druhá smluvní strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé škody.

11. V p ř ípadě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto č lánkem má druhá
smluvní strana, vedle náhrady škody, ú čtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 K č za
každý p ř ípad porušení,maximálně do výše 1.000.000 K č .

X. Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu urč itou a to ode dne podpisu smlouvy do 26.4.2013

2. Veškerá pln ění poskytnutá dle p ředmětu této Smlouvy od 27.4.201 1 spole čností Oracle a
z toho vyplývající závazky Zákazníka, jsou považovány za plnění a závazky dle této
Smlouvy a v jejím režimu s nimi bude rovn ěž nakládáno.

3. Smluvní vztah skon č i uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku. Ukon čením
smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurč itou, práva
z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle
svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

4. Smluvní vztah vniklý na základ ě této smlouvy může být ukon čen i p řed uplynutím doby
uvedené v odstavci 1. tohoto č lánku písemnou dohodou obou smluvních stran.
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5. Smluvní strany jsou oprávn ěny odstoupit od smlouvy z d ůvod ů uvedených v zákon ě , z
důvod ů uvedených ve smlouv ě a dále z d ůvodu podstatného porušení smlouvy ve smyslu
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je
důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo zp ůsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku.

4.1

	

Zákazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících
př ípadech podstatného porušení povinností Spole čností Oracle:

a) v př ípad ě , že bude rozhodnuto o likvidaci Spole čnosti Oracle, a v p ř ípadě že
Společnost Oracle podá insolven ční návrh jako dlužník, insolven ční návrh
podaný proti Spole čnosti Oracle bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude
rozhodnuto o úpadku Spole čnosti Oracle nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s
obdobnými ú č inky;

b) v p ř ípadě prodlení Spole čnosti Oracle s dodáním p ředmětu plnění o více jak 30
kalendá řních dní po termínu pln ění;

c) v př ípadě , že Společnost Oracle neodstraní vady p ředmě tu plnění ani ve lh ůtě 30
kalendá řních dní od jejich oznámení Zákazníkem;

d) v p ř ípadě realizace p ředm ětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v
rozporu s obecn ě závaznými právními p ředpisy nebo v p ř ípad ě nedodržování
jiných závazných dokument ů č i p ředpisů (zejména p ředpis ů pro bezpečnost
práce, požární bezpe čnost apod.);

e) v p ř ípadě jiného porušení povinností Spole čnosti Oracle, které nebude
odstraněno ani do 30 kalendá řních dní od doručení výzvy Zákazníka.

4.2 V př ípad ě odstoupení podle č lánku 4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí
30denní lh ůty Zákazník oprávn ěn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez
jakýchkoliv sankcí ze strany Spole čnosti Oracle. Spole čnost Oracle má v př ípad ě
odstoupení od smlouvy v každém p ř ípadě nárok na náhradu prokázaných náklad ů ,
které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejm.náklad ů , které mohou
vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního pln ění.

4.3 Zákazník je v p ř ípadě odstoupení od této smlouvy oprávn ěn podle své volby bud'
odstoupit od smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v
době odstoupení nespln ěna. V p ř ípadě částe čného odstoupení je Společnost Oracle
povinna vrátit Zákazníkovi cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu
plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

4.4

	

Společnost Oracle je oprávněna od této smlouvy odstoupit v následujících
p ř ípadech podstatného porušení Zákazníkem:

a) bude-li Zákazník v prodlení s pln ěním lh ůty splatnosti daňového dokladu -
faktury o více jak 30 kalendá řních dní, p ř ičemž nárok na úrok z prodlení,
není tímto ustanovením dot čen,

b) v p ř ípadě prodlení Zákazníka s poskytnutím sou č innosti o více než 30
kalendá řních dní od prokazatelného doru čení písemné výzvy Společnosti
Oracle.

4.5 Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden odkaz na
ustanovení této smlouvy č i právních p ředpisů , které zakládá oprávnění od smlouvy
odstoupit.

4.6

	

Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od smlouvy nejsou
odstoupením dotčena.
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4.7

	

V p ř ípadě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v
platnosti ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.

4.8 V př ípadě částečného odstoupení od této smlouvy je Společnost Oracle povinna
do 5 pracovních dn ů od prokazatelného doručení odstoupení p ředat Zákazníkovi ty
části díla, které nebyly dot čeny odstoupením, včetn ě př ípadných zdrojových kód ů a
dalších podklad ů nezbytných k dokon čení díla Zákazníkem č i třetími osobami.

4.9 V př ípadě částečného odstoupení od této smlouvy má Zákazník právo dokon č it
díla sám nebo prostřednictvím jim určené osoby a je oprávněn použit za tímto ú čelem
veškeré části díla, které nebyly dot čeny odstoupením.

	

4.10

	

Smluvní vztah skonč í dnem doru čení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé
smluvní stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámení.

4.11 Odstoupení od této smlouvy č̀i jiné ukon čení smluvního vztahu založeného touto
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany
neveřejných informací, zajišt ění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá.

XI. Práva duševního vlastnictví

1. Společnost Oracle prohlašuje, že p ředmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad,
zejména že není a nebude zatížen žádnými právy t řetích osob, z nichž by pro Zákazníka
vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V p ř ípadě , že
bude toto oznámení nepravdivé, je Spole čnost Oracle v plném rozsahu odpovědná za

př ípadné následky takovéhoto jednání, p ř ičemž právo Zákazníka na p ř ípadnou náhradu

škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

2. Jsou-li součástí p ředm ětu plnění podle této smlouvy po č ítačové programy č i jiné

výsledky č innosti chrán ěné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
(dále jen „Licencované materiály"), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto
č lánku.

3. V př ípadě , že součástí Licencovaných materiál ů jsou standardní produkty Spole čnosti

Oracle nebo t řetích stran, poskytuje Spole čnost Oracle Zákazníkovi k užití takových

produktů nevýhradní licenci.

4. K částem Licencovaných materiál ů , které byly Spole čností Oracle vytvo řeny č i upraveny

na objednávku Zákazníka, poskytuje Spole čnost Oracle Zákazníkovi nevýhradní licenci..

5. V p ř ípadě , že předmět plnění podle této smlouvy nebude Spole čností Oracle dokon čen

nebo p ředán Zákazníkovi včas, je Zákazník oprávněn předmět plnění dokonč it, a to i

prost řednictvím třetích osob.

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se udě luje pro všechny zp ůsoby užití,

Zákazník však není povinen licenci využít.

7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukon čení podpory č i jiných služeb

poskytovaných Zákazníkovi Spole čností Oracle nemá na trvání licence vliv.

8. Zákazník je oprávn ěn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy v četně
Licencovaných materiál ů organizačním složkám státu a p ř íspěvkovým organizacím v
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působnosti Zákazníka a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatel ů č i
současných p ř ístupů stanovená v této smlouvě .

9. Cena p ředmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odm ěnu za licenci k užití
Licencovaných materiál ů , které budou jeho součástí.

XII. Rozhodné pravo, řešení sporů

1. Tato smlouva se ř ídí právním řádem České republiky.

2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový
vztah založený touto smlouvou se ř ídí obchodním zákoníkem.

3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího
porušení, ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

4. Smluvní strany podle § 89a ob čanského soudního řádu určují jako místně p ř íslušný soud
Obvodní soucl pro Prahu 1; v p ř ípadě , že podle procesních p ředpisů je k rozhodování věci
p ř íslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místn ě p ř íslušný soud M ěstský soud v
Praze.

XIII. Záru ční podmínky a sankce za prodlení s odstran ěním vady
p ředm ětu pln ění

1. Nad rámec odpov ědnosti za vady Spole čnost Oracle poskytuje na p ředmět pln ění
specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 6 mě síců .

2. Záruční doba zač íná běžet ode dne poskytnutí předmětu plnění Zákazníkem.

3. Společnost Oracle se zavazuje v záru ční době bezplatně odstranit vady p ředmětu pln ění
bez zbytečného prodlení. Spole čnost Oracle je povinna vady odstranit opravou, vým ěnou
nebo opětovným provedením vadné části p ředm ětu plnění nebo jiným způsobem
stanoveným právními p ředpisy.

4. Společnost Oracle odpovídá za to, že p ředmět plnění bude v souladu s touto smlouvou a
podmínkami stanovenými platnými právními p ředpisy. Společnost Oracle zejména
odpovídá za shodu funk čního chování a vlastností p ředm ě tu plnění s dodanou
dokumentací a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za
použitelnost p ředmětu plnění pro ú čely vyplývající z této smlouvy a jejích p ř íloh.

5. Společnost Oracle neodpovídá za vady zp ůsobené následujícími okolnostmi:

(a) nevhodnými zásahy do p ředm ětu plnění provedenými Zákazníkem č i t řetí
stranou nad rámec úprav schválených Spole čností Oracle č i uvedených v
dokumentaci p ředmě tu pln ění;

(b) vlivy zm ěn technického a programového vybavení, které není sou částí
předmětu plnění, s výjimkou p ř ípadů , kdy Spole čnost Oracle takové zm ěny
schválila nebo kdy takové zm ěny byly uvedeny v dokumentaci p ředmětu
plnění;
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(c) obsluhou ze strany Zákazníka č i t řetích osob, která je v rozporu s
dokumentací p ředmětu plněni;

(d) užitím p ředmě tu pln ění, které je v rozporu s dokumentací p ředmětu plnění.

6. Pokud Zákazník nem ůže p ředmě t plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se
záruční doba o dobu od oznámení vad Spole čnosti Oracle do jejich úplného odstran ění
Společností Oracle.

XIV. Zm ěny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, dopl ňovat č i zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými dodatky
takto označovanými a č íslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávn ěnými zástupci smluvních
stran. Jiná ujednání jsou neplatná. Toto ustanovení se nevztahuje na podmínky poskytováni služeb
technické podpory, které jsou ve řejné a v plné aktuální verzi jsou k dispozici na adrese
http://www.oracle.com/support

XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího podpisu ob ěma smluvními
stranami.

2. V p ř ípadě , že by n ěkteré ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv d ůvodů neplatné č i
neúč inné, nezpůsobuje tato skute čnost neplatnost ani neú č innost ostatních částí smlouvy.
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohod ě dotčené ustanovení jiným
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce ú čelu neplatného č i neúč inného
ustanovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující p ř ílohy:
Č . 1: Popis Služby technické podpory odd ě lení Support
Č . 2/A a 2/B: P řehled produktů + cena technické podpory
Č . 3: Podmínky poskytování služeb Technické podpory Oracle

4. V p ř ípadě rozporu této smlouvy a jejích p ř íloh mají vždy p řednost ustanovení smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.

6. Tato smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledn ě vzájemných vztahů ,
které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející ujednání a dohody v této p ředmětné

věci, at' už ústní č i písemné.

Podepsáno jméne 11 '•racle Czech s.r.o.

1( .^...Podpis:	

Jméno: ing. Zdeněk Pilz

V Praze dne:. Č 6 ._-^5` 2011iAE
Oracle Czech s.r.o.

V Parku 22,08/8, Praha 4
.

	

9E483
tel. (420) 22i 438150

Podepsáno jménem zákazníka

Podpis:. .........................

Jméno: Mgr. Radoslav Bulí ř

V Praze dne: .f f..'.'..:"'Gl^'

.;ilms ť:ersgv9 fínetnct
"8 10 PRAHA l-I.eteaaiIK

23
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příloha č .l

SLUŽBA TECHNICKÉ PODPORY ODDĚLENI SUPPORT

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o službě Software Update License & Support
poskytované oddě lením Oracle Support Services (dále jen „odd ě lení Support") společnosti
Oracle Czech, s. r. o. (dále jen „spole čnost Oracle").

V objednávkovém dokumentu jsou jmenovit ě uvedeny softwarové produkty spole čnosti
Oracle (dále též jen ,.Programy"), pro které jsou poskytovány služby technické podpory
oddě lení Support.

Služba Software Update License & Support

+ Dodávka nových verzí software.

• Servisní verze pro udržení kroku s vývojem verzí hardwaru a opera čního systému.

• Opravy chyb softwaru, opravné kódy.

• Dokumentace k novým verzím software.

• Nepřetržitá elektronická pomoc pro řešení problémů a dotazů Odběratele, 24 hodin denně ,
7 dnů v týdnu.

* P ř ímý elektronický p řístup k pracovníkům odd ě lení Support pro řešení problémů ,
oznámení závady v produktu, objasn ění dokumentace, oznámení požadavku na rozší ření
funkčnosti produktu a technickou pomoc pro problémy a dotazy b ěhem obvyklé pracovní
doby. Služby oddě lení Support společnosti Oracle řeší problémy prokazatelné v aktuáln ě
podporovaných verzích Program ů za předpokladu, že tyto Programy nebyly změněny
a jsou provozovány na podporované konfiguraci hardwaru a opera čního systému.

• Priorita řešení podle pracovního dopadu. Spole čnost Oracle bude pracovat na řešení
požadavků Odběratele v souladu s úrovn ěmi závažnosti stanovenými podle dopadu
problému na pracovní č innost Odb ě ratele.

Př ístup k informacím spole čnosti Oracle prost řednictvím elektronických systém ů .
Technické pokyny, návrhy, informace o vývoji produktů , dostupnost produktů , oznámení
o ukončení podpory, podrobnosti o známých problémech včetně náhradních řešení.

Aktuální verze podmínek poskytování Technické podpory je k dispozici na adrese
http:llwww.oracle.com/contracts/.



O RACLE -Oracle Czech s.r.o., Škrétova 12, 120 00 Praha 2
p říloha Č . 21A

Oracle Czech, s.r.o., zapsána v obchodním rejstriku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 30435

Specifikace produktů a cen za poskytnutí služeb - pro rok 2011/2012

Contract number:

	

2157414

Kontakt:

	

Ing. Zdeněk Je řábek

zdenek. iera bekCEEmfcr. cz

Zákazník:

	

Ministerstvo financi ČR
Faktura ční adresa:

	

Letenská 15
118 15 Praha 1

FULL USE LICENCE

Produkt ( Licence typ
Počet uživatelút
procesorú CSI

Software Update
License & Support

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 12 14460453 1 199 605,76

Internet Application Server Standard Edition - Processor Perpetual 8 14460453 199 937,07

Identity Management Option - Processor Perpetual 4 14460453 49 981,22

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetua 2 3833059 225 996,74

Internet Application Server Standard Edition - Processor Perpetual 2 3833059 112 998,37

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 2 15683245 282 595,09

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 1 15683245 105 972,78

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 1 15693353 105 973,54

Oracle Standard Edition One - Named User Plus Perpetual 5 15718774 3 759,53

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 2 15810285 211 945,86

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 4 15810285 565 188,96

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 4 15810339 423 891,72

Internet Application Server Standard Edition - Processor Perpetual 4 15810339 141 297,24

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 1 16571532 161 487,08

Oracle Standard Edition One - Oracle 1-Click - Processor Perpetual 1 16146562 23 475,16

Oracle Standard Edition One - Oracle 1-Click - Named User Plus Perpetl, 5 16247663 4 371,07
Support od 27.4.2011 do 27.4.2012 - kontrakt 2157414

SUPPORT CELKEM CZK

	

3 818 477,17
SUPPORT CELKEM 5 20% DPH CZK

	

4 582 172,60

tel. 257 042 934

Splatnost faktury je 30 dni



CO RACLE Oracle Czech s.r.o., Škrětova 12, 120 00 Praha 2
p říloha č . 21B

Oracle Czech, s.r.o., zapsána v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30435

Specifikace produktů a cen za poskytnutí služeb - pro rok 2012/2013

Contract number:

	

2157414

Kontakt:

	

Ing. Zdeněk Je řábek
zdenek.jerabek@mfcr.cz

Zákazník:

	

Ministerstvo financi CR
Fakturační adresa:

	

Letenská 15
118 15 Praha 1

FULL USE LICENCE

Produkt

	

'Licence typ
Počet uživatel ů!
procesorů CSI

Software Update
License 8, Support

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 12 14460453 1 228 860,45

Internet Application Server Standard Edition - Processor Perpetual 8 14460453 204 812,92

Identity Management Option - Processor Perpetual 4 14460453 51 200,10
Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetua 2 3833059 231 508,10

Internet Application Server Standard Edition - Processor Perpetual 2 3833059 115 754,05

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 2 15683245 289 486,72

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 1 15683245 108 557,13

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 1 15693353 108 557,91

Oracle Standard Edition One - Named User Plus Perpetual 5 15718774 3 851,21
Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 2 15810285 217 114,57

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 4 15810285 578 972,18

Internet Application Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 4 15810339 434 229,13

Internet Application Server Standard Edition - Processor Perpetual 4 15810339 144 743,04

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual 1 16571532 165 425,25
Oracle Standard Edition One - Oracle 1-Click - Processor Perpetual 1 16146562 24 047,64

Oracle Standard Edition One - Oracle 1-Click - Named User Plus PerpetL 5 16247663 4 477,67
Support od 28.4.2012 do 27.4.2013 - kontrakt 2157414

SUPPORT CELKEM CZK

	

3 911 598,07
SUPPORT CELKEM S 20% DPH CZK

	

4 693 917,68

tel. 257 042 934

Splatnost faktury /e 30 dni



Podmínky poskytování služeb Technické podpory Oracle

	

p ř íloha Č . 3

Tento dokument závazn ě upravuje podmínky, za kterých
společnost Oracle Czech, s. r. o. (dále jen „spole čnost
Oracle") poskytuje svým Zákazník ům, uživatelům
softwarových produktů Oracle (dále jen „Programy'), služby
definované dokumentem „Rozsah služeb Technické pod-
pory, který tvo ř í nedílnou sou část těchto podmínek.

SLUŽBY
Služby Technické podpory poskytuje spole čnost Oracle
prost řednictvím odd ě lení Oracle Support Services (dále jen
„oddě lení Support"), a to v rozsahu a po úhradě p říslušných
poplatků Zákazníkem, jak je stanoveno v této smlouv ě .
Programy podporované službami odd ě lení Support
a smluvená úrove ň poskytovaných služeb Technické
podpory jsou specifikovány touto smlouvou. Okamžikem
podpisu smlouvy a uhrazením p říslušných poplatk ů
stanovených smlouvou vzniká Zákazníku nárok na
poskytování služeb Technické podpory tak, jak je uvedeno
v těchto podmínkách.

AKTUALIZACE
Aktualizace poskytované společností Oracle, zahrnuje-li
tyto p ř íslušná úrove ň služeb Technické podpory, obsahuje
navazující verze Programů , které společnost Oracle
obvykle poskytuje společně s licenci k užiti Programu,
v rámci služeb Technické podpory a to bez nároku na
zvláštní platby. Aktualizace nezahrnují ty verze, p ředkupní
práva č i budoucí produkty, ke kterým spole čnost Oracle
v souladu s obchodní politikou poskytuje licence
samostatn ě .
Pro jakoukoli aktualizaci společnost Oracle dodá na
Zákazníkem uvedenou adresu jednu kopii aktualizace pro
každý opera ční systém. Dodávka m ůže být uskute čněna i
prost řednictvím za řízení umožňujícího dálkový p řenos dat
resp. vzdálený p řístup (e-mail, Internet). Zákazník
zodpovídá za zkopírování a instalaci aktualizace do
př íslušných systémů , pro které jsou Programy licencovány.
Jakékoli aktualizace (update č i upgrade), servisní verze,
opravné kódy, dokumentace nebo jiný typ program ů
dodávané spole čnosti Oracle v rámci pln ění služeb
odd ě leni Support podléhají podmínkám p ř íslušné licen ční
smlouvy pro užití Program ů .

UKONČENÍ SLUŽEB TECHNICKÉ PODPORY
Společnost Oracle m ůže ukonč it poskytování služeb
technické podpory Program ů nebo jakýchkoli verzí
uvedených v tomto dokumentu, pokud to oznámi
Zákazníkovi šest (6) měsíců p ředem.
Zákazník má po zbývající období nárok na poskytování
služeb Technické podpory pro Programy či p ředchozí
verze, jejichž podpora byla ukon čena, pouze v rozumné
mí ře. Jestliže služby Technické podpory zahrnují
telefonickou podporu oddě lením Support, je tato podpora
omezena na zodpovídání dotazů a informování Zákazníka
o možnostech migrace.

ZÁRUKA A PŘEVZETÍ ZÁVAZKU ZE ZÁRUKY
Společnost Oracle zaručuje, že služby Technické podpory
poskytované odd ě lením Support budou v souladu s obecně
p ř ijímanými principy a standardy týkajicimi se kvality
služeb. Tato záruka platí 90 dn ů od poskytnuti služby
Technické podpory odd ě lením Support. Tato záruka je
výhradní a nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovn ě č i
p ředpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti
a způsobilosti pro užití k obvyklému ú čelu.

P ř i jakémkoli nedodržení výše uvedeného závazku je
výhradním opravným prost ředkem Zákazníka a tornu
korespondujicí jednozna čnou povinnosti spole čnosti Oracle
poskytnutí nové bezvadn ě služby Technické podpory.
Jestliže spole čnost Oracle není schopna poskytnout službu
Technické podpory na smluvené úrovni, má Zákazník nárok
na náhradu poplatků , které zaplatil společnosti Oracle za
služby Technické podpory neodpovídající smluvené úrovni
služeb.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost Oracle nenese odpovědnost za jakékoli
nep ř imé, náhodné, zvláštní č i následné škody nebo škody
následkem ztráty zisku, p ř ijmu, dat č i použití dat způsobené
chybnou obsluhou, neodborným zacházením, č i užíváním v
rozporu s doporu čením společnosti Oracle, neoprávn ěným
zákrokem, mechanickým poškozením nebo živelnou
pohromou, pokud tato skute čnost nevznikla vinou
společnosti Oracle. Odpovědnost spole čnosti Oracle se ve
smyslu § 386 á contr. obch. zákoníku omezuje maximální
celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo
série vzájemně propojených škodních událostí částkou
v žádném p ř ípad ě nep řevyšující výši pln ěni inkasovaného
od Zákazníka za poskytnutí služeb Technické podpory, v
souvislosti se kterými byly škody zp ůsobeny.

VÝPOVĚĎ SMLOUVY
Zákazník m ůže vypověd ět poskytování služeb Technické
podpory kdykoli s výpov ědní lh ů tou 30 dni ode dne
doručeni výpovědi. U č iněná výpověd' nezproš ťuje
Zákazníka povinnosti hradit poplatky za poskytováni služeb
Technické podpory, jestliže společnost Oracle neukon č i
poskytováni služeb Technické podpory všem uživatel ům
Program ů , nebo pokud se podstatn ě nezměni nápl ň služeb
Technické podpory poskytované resp. nabízené všem
uživatel ům Program ů . V opačném p ř ípadě má Zákazník
právo na vrácení pom ě rné části poplatků zaplacených za
služby Technické podpory.
Společnost Oracle m ůže vypovědět poskytování služeb
Technické podpory, jestliže Zákazník poruší smluvní
povinnost. Výpovědní lh ů ta č iní 30 dní ode dne doru čeni
výpovědi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Společnost Oracle má právo dle vlastního rozhodnuti
změnit rozsah č i nápl ň poskytovaných služeb Technické
podpory definovaných dokumentem „Rozsah služeb Tech-
nické podpory". Taková p ř ípadná změna je vůč i Zákazníku
ú č inná okamžikem jejího oznámeni s tím, že za oznámeni
se považuje též zve řejněni změny na internetové adrese
http:l/www.oracle.com/supportl.
V p ř ípad ě jakéhokoli rozporu mezi zn ěním tohoto
dokumentu a zněním licenční smlouvy k užiti Programu
podporovaného v rámci služeb Technické podpory, platí za
roz-hodné zněni p říslušné licen ční smlouvy.
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