
Smlouva o dodání produktu SW KERNUN

Článek I. 
Smluvní strany

Trusted Network Solutions, a.s.
se sídlem: Žižkova 600, Bílovice nad Svitavou, PSČ 664 01 
IČ: 26239701 
DIČ: CZ26239701

a

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace
se sídlem: Paseka 145, 783 97 Paseka 
IČ: 00849081 
DIČ: CZ00849081

(dále jen „objednatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu:

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli prodloužení licencí 
včetně dodání níže specifikovaného softwaru a závazek objednatele za řádně a včasně splněný 
závazek poskytovatele uhradit cenu sjednanou v této smlouvě.

2. Předmětem této smlouvy je dodání:

a. Webového filtru Kemun clear web ve formě virtuálního zařízení s označením 
KCW-VPL-2CPU (dále jen KCW) s podporou definovanou v Článku II. odst. 3 této 
smlouvy po dobu 3 let.

b. Licenci pro 25 uživatelů s označením KCW-LIC-25 po dobu 3 let pro zařízení popsané 
v Článku II. odst. 2. bod a.

c. Modul antivirus po dobu 3 let pro zařízení popsané v Článku II. odst. 2. bod a.
d. Modul Kemun Business Inteligence pro 25 uživatelů s podporou definovanou v Článku 

II. odst. 3 této smlouvy po dobu 3 let.
e. Prodloužení stávající licence pro 100 uživatelů po dobu 3 let.
f. Prodloužení stávající licence pro modul Antivirus po dobu 3 let.
g. Prodloužení stávající licence pro modul Kemun Business Inteligence po dobu 3 let.
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3. Podpora podle odst. 2. tohoto článku zahrnuje nárok na aktualizaci databází a opravu 
bezpečnostních chyb produktu.

4. Produkty uvedené v Článek II. odst. 2 body a., b., c., d. jsou určeny pro pracoviště Moravský 
Beroun

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli KCW do 1.1.2019. O předání předmětu této smlouvy 
bude mezi poskytovatelem a objednatelem sepsán protokol o předání a převzetí.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu podle čl. II odst. 3. této smlouvy od 1.1.2019 do 
31.12.2021.

3. Místem dodání KCW včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k produktu je sídlo objednatele 
uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy.

Článek IV.
Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu této smlouvy podle čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran a činí:

Popis Cena bez DPH za 3 
roky

Cena za 3 roky včetně DPH Cena bez DPH slovy

Produkty uvedené 
v Článek II. odst. 2 
body a., b., c., d.

36 695,- Kč 44 401,- Kč třicet šest tisíc šest 
set devadesát pět 
korun českých

Produkty uvedené 
v Článek II. odst. 2 
body e., f., g.

58 380,- Kč 70 640,- Kč padesát osm tisíc tři 
sta osmdesát korun 
českých

Celkem 95 075,- Kč 115 041,- Kč devadesát pět tisíc 
pětasedmdesát 
korun českých

2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše 
přípustná za plnění celého předmětu smlouvy a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související 
s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti a související výkony nutné 
k naplnění účelu a cíle této smlouvy.

3. Podkladem pro zaplacení výše uvedené ceny je daňový doklad (faktura) vystavený poskytovatelem 
a odsouhlasený objednatelem, předložený po předání a převzatí předmětu této smlouvy 
objednatelem, jejíž přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí zboží. Cena za předmět této 
smlouvy bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
poskytovatelem.
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4. Cena dle odst. 1. tohoto článkuje splatná ve lhůtě 25 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet poskytovatele uvedený v či. I. 
odst. 2. této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele.

Článek V.
Licence

1. Poskytovatel touto smlouvou neposkytuje objednateli oprávnění k rozmnožování, rozšiřování, 
pronájmu, půjčovaní, vystavování produktu podle odst. 1. tohoto článku

2. Poskytnutá licence je nevýhradní.
3. Licence je poskytnuta na území České republiky.
4. Licence je poskytnuta na dobu 3 let s koncem platnosti 31.12.2021.
5. Úplata za poskytnutí licence je zcela zahrnuta v ceně podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
6. Poskytnutá licence je nepřenosná. Objednatel nesmí práva tvořící součást licence poskytnout zcela 

nebo zčásti třetí osobě

Článek VI.
Poskytované záruky

1. Poskytovatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o výskytu bezpečnostní chyby 
produktu a navrhnout metody odstranění chyby.

2. V případě výskytu chyby funkčnosti produktu se poskytovatel zavazuje informovat objednatele o 
postupu k odstranění chyby a softwarovou opravu dát k dispozici bezúplatně.

Článek VII.
Sankční ujednání

1. Při nesplnění termínu dodání produktu je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na 
eventuální výši náhrady škody.

2. Pro případ nedodržení termínu splatnosti faktury sjednávají smluvní strany, že objednatel uhradí 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze na základě předchozí dohody 
smluvních stran, a to ve formě očíslovaných písemných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení.
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4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejich plném znění dle zákona 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.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 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, zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují, že 
tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že 
nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho k ní připojují svoje 
podpisy.

V Pasece dne 2 7 - 12-  2013 V Bílovicích nad Svitavou dne
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