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PŘEDMĚT SMLOUVY

1.') Pi'Bdmétern této smlouvy J8 závazek poskytciV<:ltek, zajistit pro objedn~t818 technic~-,ou podporu a
servis dafínov8ný v bodě j"3 pro zařízeni specifik;;waná v bodě 1.2. v rozsahu a za podmínek
stanovenycřl v této smlouvě (dÓ!8 jen }:;8fiji~\") ci závazek obj~.::dn8te!B za Servis zaplatit o..mu
sjednanou v souladu s touto smlouvou, Jakož i další závazky B práva smluvních stran z této smlouvy
vyplývajÍcí,

Servis dle této smlouvy bude poskytován pouze na, ta z3tfzeni o[JjBdnatele, která J:sou spectfíkpvána
v Pflloze Č t: S!;;znam zfdizBnL

'1.3 Specifikace servísnihopro9rctrl1u: Servisní podpora Orad~ SAMFS - HSN! v rozsahu 7x24x2.
mf) '1 rok a t,>iká se:

~nh:ait!'lJkf:ury Orachs HSM SAM .. FS
L Dvojice serveru Oracíe T ,.j

H. Diskové pole Oracle ZFS
m. Pásková knihovna SL3000
lv. Operačního systér:!u serverů 14 Solans '1'1
v. Or8cl0 Solaris CluGtBr -4

1.4 Podpora buoe peskytována jako aktivní s pravidelnými kontrolami všech systémů 3Jchiifa\~n!ho
f8,šeni.

Ganmtovaná cbba odezvy co nahlášení 110V0ho servisního případu je PQzac!(w<1!n::l. do :2 hodin.

Kmnunikacn hude prqbihat \i č(:Jskérn .Iazyr;{-').

;. Ane!,ýz8 to fesenf problému ~ zajištení 8rta!yzy nahlášeného technického problému a návrh
postup jeho Y'etemi:

li. Podpora na Gf.~iť} ťH~;enl - sonwawvá podpor", P0Ž3tWJ0 kdmpk:xní a indiv\(:iuálnf přístup ke
kBi,dému řešenému problému s ohledem na konfigurací konkrétního prostřed! a použitý
h<ilrdv<!HfB.

HL Identifikace oroolémové komponenty - V ,0mci anril!ýz.y problému .!f- požadována idéntifikíM~e,
zdali jr:} problém způsoben sn1'lwarovým řešenfrn nebo zdali se jedná o. probíérn nékte!ú
hardwarové komponenty. V případě, že je problém mimo softwarové řef,enL bude doporučen
d<:.• l~í postup ř€,:5enL

Iv. Rep,oduKL:e problému - V připad0, že to budé !Hchnleky možné, pož,aduj~rrH.;) zi!ljišt?';nl
reprodukci problému Ve vi;~3tní labcratcň, 8by byly v prúběhu řešen!' mínirnalizovány 7..3sfal1y (je;
pr1jdukčnH1o,pmsU'8tií.

v" Esk8lačr.í mariagenient .. \f pfipadě, že řešení problému bude vyžadovat eskatací na výrobce
produktu, požadujeme-tuk, e~~k81<:ici zajistit včetně celé ,;jelit:;; kúrnó.mik:mcEl s výrobcem dcdaného
řešenl.

vi. Vzdáleny' př(stup . S,~ svolentrn (:I"IMÚ a dj;~ potřeby poskytovatele lze pro id\~nHfikaci problému
a jeho r\~šf.~ní využít vzdák;ný přístup na systémy (';HM(J,
r;."""~'fO·'·.,,,··, ri 'I~' 'd"'\'" 'T"r.!· ·r·I," ~", ",', ;'~t,- M "..,.~, Č'·n~!'J' " '~d'é:" ,"~. d" •\,~""""Il<. 'V 'odd uona u ezv, ." I ecnrucxy ~.,,)e,"la,t5\<:t ~e Sp,.,jl .~ "f"1,,,=.t, ne.!po." ;! 1/ \,'"~I? 8ne?'!',
rozsahem póskylov~mé služby a začne pracovat na řli:'senl nahlášeného problému

viL



Rozsah poskytováni r:;luL7,by

DDdavate\ soft~vaľo\fó techn!d<;& podpQry bude poskytovat své služby v nás!edujicich rozsazích:

S!utba bude k dispozici 2.4 hodin denně, od ponděH do neděle, včetně veškerých státnfch
svátků.
Doba odezvy bude 2 hodiny od n~~hl,~šeni nového ssrvisnšho pOZadZi\,fI~u
Sluzba 0Llc!<0 poskytována prostť~:dnictv!m telefonu, ;~Ir:<;!ilu 8, v;:dáleného přístupu. cil~~ potfl:Jby
přímo v miste incidentu

1.9 Zpusob nahlášeni servisntho pffpadu je pops~:n v Přlíoze 6.3 této smlouvy,

Na Šai)~tGe 2050/17, Praha 4, KorrHJfany. 143 OU 

:3 KOMUNIKA.CE

:3,1 Osobami pc)véřer:ymi Jednat jn,énem smiuvních síran pří plněni této smlouvy ve věcech obchodních
j~1C1U:

Za obj8dnatek~:
za poskytovatele:

3.2 Jakákot; komunikace mez.i smkNnfmi stran",mi V~~ věcech obChOdn{c~.,.'fněna osconě
nebo doporučeným dopisem {vc:eíně kurýra) nebo faxem nebo prQstřednic1vhn t=:lHiI:írof1!cké pošty
příslušné smluvní straně takto:

Objednéllelj
na adresu:
o .. rr,aB:

PoskytDvateli
na adresu:
€H":1,3i1:

~1.3 KMtaktní Ud!:'\je pOt,kytúvat01e pro n<':lh!MH:mi servisnl události jsou specifikovány v prHoze t.:? a
mohou být pOBkyt()v<:lk,km'~ ;aktu8Iiz.oy{my. Aktualizace je účíl'1l1á drYem jejiho doručení v lis1inné
podobě objednHteii.

3.4 Seznam Dpr~;vněn~'Gh(.l::iob objednatele, které .1e{.Ín~ji v techniCkých z.álé'žittíSte\~h plnění této
smlouvy, vGetně jejk;h teiefol1nfGfl, faxových trsel 8, ;~.. rnai!ovýGh acres J8 $OUČ6Il;U smlouvy jaKo
Přiloj'lf, 1:: ~~ f.'á tlUdepúdh::. potřehy aktualizován. }\khla!iz3ce je účinná dnem jejího doručeni v li.stirmé
podobě poskytovateii.

;3,5 Smiuvní strany st, dohodly, Ž0 bélné lE,chnicKe a organíz;?,č;ní konzultace t)ikaj!cí se plněni této
~;mi\)uvymohou iJyt prováděny té.i. telefonicky. 'Vyzádé-Ií to vše}>:; !\.rerékoi!v ze stran, budou podstatný
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Dus-an ;:> carorn K()f1zun,acé rJez ů(lRlaOiJ polvrzt~ny Qběm8 stranami prsemně v Ilt;tinné nebo
elektronické podc,bé (e-mai: bez nutnm.ti kvalifikovaného podpisu),

;'!sJ Zrněny '8 doplňky smlouvy a .iBdtl8n[ $měř.uj!cl kjejimu ukončení (odstoupeni, dúhoda, výpověd)
mus! být vždy v písemné Hsbnné pt~dGbĚ~ .

.4 ZÁKLADNI ?OOM!NKY SPOLUPRÁCE STRAN

4,1 Poskytovatel r~e Z,8V8z,uJe pos~\y1.0V&t obje(jnateH Servis l'ádně, VCal'i. a s náíežitou cdoornou péť;!
v souladu s pnSllišn~'m! pr8!'v'nfrni a tectmickýrn\ přE;(lpisy a dohodnutýmI podrnínkam! této smlouvy,
8 to na zařízentch. která jsou b1!že specifikována v bod#.; ~,;:, této smlouvy,

4.2 Smluvni strany se dotíod;y, že poskytnutí Servisu poskytovatele může mit zejmé>n<~ tyto podoby podle
poskytovaného 6Bfvisníflo proqrarnu specifikovaného v bodě ~,3 této smlouvy:

H;, dočasné výměna vadného zařízen! (modulu) za jiný, ale funKčně 28měmtelný typ, ;Sl to po dobu
nezbytnou pro ()~;r3v!J!rekiam8(;ivadného zaříZení.

4,3 Poskytovatel se zavazuje při poskytová.ni ~':;';':Hvísuvyvinout rn,,1xím,,'1lní úsilí k odstréměn! é1ktuálnich
problémů na poěltačové siti Gbj(f-dnatele s vyn810ženirn všech jemu dostupnych lidskych
8 maierialních zcrojů, včntne nahmdnlch a provízornteh řešeni tak, aby byly přednostně
zabezpečeny ;:,,'lkladní funkc8 p()!~ítai,~ové sítě objedmW3le,

Je·,li vzniklé. vada o\Jstn3.Dltelnápt\Jstou fyzid~ou n;!::r)radou zařízení či komponenty die ~)O(~U i.2jinym
funkčně ekvivalentnlm zarlz8r;!m, za.vi:1zvjf:; se poskytovatel z2~istit odstraněn! v;~:nik[ého problému
n",,idéle v d6bé servisního Z,áSBhu v souladu s body 1.2 B 1,3 téhY smlouvy, bob", servísnřho zásahu
začinú bězet od okarntíhJ ptokalml~lného nah;,li\1ení zŽ-ivady (úspěšné pfijHtý hovor na ·servisrH
n,obHni číslo nebo e-rnaš).

4.5 Fo pos!\j'tnutí KazdéhQ servisnihc Ur-;onu bude p()věfEmyrrú zástupci Qbjednat~~k, a PQskyi()Vat8!.(~l této
smlouvy sepsán prot.okol o ukončení servisniho případu. Datum 8 íiodirll:'l podpisu tohoto protoKolu
znamená terrnín splněn! srníuvnihG závazku ZE': stf:'3lny poskytDvatdo. Objeclm:1tel nE:f(lí3 právo
odrnítnout pcdpis pmh.)~;(flu poskytovaten bez váž.nýd, písemně sdělených důvodů.

4.6 Poskytovatel neodpúvidá za prodlení nebo vady plněrli, způscoené byť :t.ča.t\tí třm, že ot)jerJJietWl
vcas nebo r{jdně neposkytl pot.i'ebně informaci, materiá[ nebo jinou součinnost, ani za prod!~ní či
vady, které S~jm m~zflvín!L

47,., Poskytovatel si vyhraZUje právo pou~>'it k p~něn! této smlouvy ,,;h.iž'eh třetl osoby, pi'ió::mž za př!pacln(i
způsobené šf(ody odpovf(já, jako by plnil sám.

4.8 V přfpHdé, Ž(1 j.;:, objedm~t~l v prodkmí s pl::lcenírn svých peněžit.ýt:h nebo s plněním jiných z.ávazki:l
vúči posk~if>V8telí, je poskyt.ovatel oprávněn pfHfusit jeho plněni dle této smlouvy, ft ío až do

D(nf-ěrny d{Jkun~ent



---okarntíku, j{ůy (,t>j8dnate~ své zavazky v(lčl pcskytovateil zcela splní. Po dobu pl'efUšen~ plněnt dle
tohoto Lmtl1lXNEinf lleběžf posKytov8teli lhúty k plněni dli': této 'smlouvy, pOSKytovatel neru V. ~)rorjifsn!
a nernohou vúčT němu byl upi8ltněny sankce dk\ !SL 7 této ",mlouvy.

PDskytov",te! zajisti podporu v')irobce pro reklamaci vadného 2.::fÉ:zenl (m{)dulu~ v rámci
poskytovaného servisnlho programu sp(0dfik<::vé,ného v b(}d,~l '1 .~í a pro zařízení gpec,Hkovaná v bodě
';.2. Platnost podpory výrobce bude zajištěna po celou dobu trvání smlouvy v souladu s politikou
podpory vyrQbce.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.4 Obj<s'dnatel S8 zavazu]e pOSJWtoV3t poskytovate!~ veškerou součinnost nezbytnou k. plněni této
smlouvy;

5.2 Obje(.inatel př(;~dé Poskyto'Vatei~ potfebné hifOfrnace pro možnost z0idádf:m! servisnlcn a
reklamačntch tiket':' u. výrobce pro zařlzenl specifikovaná v bodě 1.2 této. smlouvy. podle platných
pravide.l JednotHvych Vyf'()DGU.

ObjE\dnatel ~;,:l zavazuje učinit veškerá opat.fení k ochraně své pocftačove sítě, vče'lné veškerých
t.eci1n~ckyGh zařízenl 8 programového vybaveni s ni souvlsejíclno, před jakýmkoli neoprávněným
nebe> chybr.Ym zásahem 2: pfed škocmvym působernm j;ných vlivu.

6.4 .Jakékoiiv modifilmce, pf\'1mlsténf, nebo jiné zmény počítačové sítě, včetně veškerých technil:ikých
zaříz!!ml a IXofitmnového vybaveni, s nlmž souvisí plněni tétq smlouvy je Qbjednale; pOVinen.
neprodier.ě pís0fllne oznámit poskytov8tf;\!i.

ELf> Objédnatel se zavazuje, te z<l!jtsH pracovníkům poskytovatele vOlný přistup db všech prostor
dotcených pir.ěn~n; této smlouvy.

5.6 Objednatel berEl na vědorni, že při prokázaném porušení ustr:w!over:í čl. 6.~~ nebo 5.4. této smlouvy
nebo při neposkvtnun jlné potřebné souCinnosti z. j~~ho strany se na poskytnut! SfJfVi.SU nevzt21hujf
ujednáf1~ této srninuvy B. pfípadny servisní zásah bude objf:1dnatf~li účtcván odcjě~ene podle ceník;':;
poskytovatele p!atnych v době zésahu.

slovy' ,/:.k~dím>ť:tNyfk:eHřltisícč:tyřf~;t0dvacetttytí korun českých" za celé sorvj·8ťll obdobl,
Cena zahmuje veškeré nékiady spojené s činnostmi; dopravou a materiálem pro zajišténl Servisu.

f.:I.2 PodidE;)dům pro p!8c~rnibude dar'1D\fÝ doklad (faktura) I)y~,tavená poskytovatelem na začátku daného
servlsnlhc období,
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Danový dokiad (faktura) bude posf,ytovah;)!em vystaven v souladu s ustanovenim §23 zákona
6.23512004 $b, o d:áni z pfídané hodnoty VE; zn;~ní p;)zdéjších předpisel nejpDzděJi di) 5 dnli od
posledního dne rakturacn!ho ()bdobi. Splatnost faktury je titanOVBr18 na 30 dní ode dne jejího
vy~j~8venL Pokud strany $.ledna!yzálohu nebo plat.bu cenyve splatkách, je D~jfJdnatoi povinen zálohu
nebo splátku zaplatit í př~;dtím! než je pnSh.lŠn<'l část Sf}rVISU poskytnuta,

Pti výkonu této čitmosti nert! CHM0 osobou povinnou k caní podle § 5 odst 3. z~:kona 6, 2.:35/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.

Poskytovatel 51 vyhr.:l,zuje právo změny ceny Servisu v souladu se změnou míry inflace, zveřejněrtou
CesKyrn statistickým ú{'t;,dent ČNB, pfípadně jiný'i'l') k tomu Oprá\irH~ným orgánem. O této změně budi;\
poskytovatel lnřormcvat ot~ednatele nejméně jeden měsíc před začátkem f;.~kturačního období, na
které Se tato zrněna v:zt&huj<,;;'.

7 SMUJVNi SANKCE

r.: V případě prodlení \)bJedn;~te!e s plněním jeho závazku podle či, f.) této smlouvy, vzni!dého:.? dft\Jodú
na straně obj(~dnatele, je poskytov<:;t(~i oprávněn žádat a objednat?.!!!povim:;;rí i.ap~<:,tit smtuvni pokutu
Ve výši Q,05%1 z. d!už.né částk.y za každý i započaty den prodlení. čímž nenf dotčeno právo
poskytovatele na n2!hradu způsobené škody.

V případě zaviněných predktrd poskytovatete se plněním jeho Z;f.lv<~zk(! ve fhúťách st:~novených v bodě
~.2 této smlouvy, je obi~!dnatHI oprávněn žádat a poskytovatel povinen zapíatit smluvn: pokutu VE,
\.r>I~;i '\'000,.· Ke: za ka~~d()u zapoeetou hodinu prodlení v pťíp:~;:lé, kdy dojele k poruše na Gentr;~irdn:
prvku počltačové sítě- obj~)dnatde a tato porucha bude mít za následek kompletní výpadek sité neoo
zarnezE:nl provozu všech dŮležitýGh aplikHci.

7.3 v přfpadé zaviněných ~)rodleni poskY'ÍoVf.:ltek,; s plněnim jeho závazků Vt~ ih()lách stanov(~n9cr)v bodé
~.2 této smlouvy. j\:> ;:>bjednatef oprávni:;n ž'Mat a poskytovatel povtnen zaplatit $l1liuvnf pokutu Vf"
výši 500," Kč za každou zapcčatou hodinu pmdiení \I přfpadě, kdy ~joide k poruše na ;:.ař1z~;!lr
přístupové vrstvy leT infrastruktury a tato porucha bude mil za rli~mil~dekv5'padó!<; funkcf, Koncového
zařřzení.

7.4

TRVÁNisMlOUVY

A 1\,. ~ . Snlluvní strany se dohodly U!.8Vi'H tub smlouvu na dobu určitou, a to na obdobi 12+ trlěsícú od
nabyU účirH1ost; smlouvy, Tato srniouva nclbýv8 p!éltností dnem podpisu smluvních stran a ÚI~tmi()SU
\ivei'ejněnim v fBgist:u smluv na zilfdadě zákona Č.. 340í2.0'í 5 St') , zákon o zviáštních podmínkách
06innosti nél<:terych smluv a o rBgi~\tru srníuv (zákon o regh;tru smluv} způsobem dle ustanovení § S
zákona o rBf:)i5~tru smluv.

Smlouva může být ukončena plsernncu dohodou stran rlflb<.> odstoupí0ním ze Zékonných dÚVQÓÚ
nebo z důvod!:; v této smlouvě uvedBnych. Oznámení o odstoupeni musí být pisemné <3 musí být
doručeno deWlé sttané na .adresu uVť,denou v této smlouvě:
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g.~} Ktť,rékoHv ze srnluvnÍ(:Í1 stran .i':; oprávněna tuto SmiC~llVl.l vypovědět.s ok:.::mž.ítqll (J;~inn()$tl v prípadě,
ze druhé smluvní strana podstatné poruší nebo opakovaně pOrlJ3uje svó (,rn!uvní závazky vyplývBjici
z této smlouvy a 1;\1'8S pis(i!>rnnou výzvu odrnitá od~;tr~mit \J1:1dy svého jE~(!nár.í, anebo neč:ir:i žMné
kroky k nápravě vzniklého vadného stavu. nebo v případě, že druhé, srnluvni strana vstoupí do
Iikvidac~J anebo bude VŮ(;1 n! z.aí·li~'ie~~o írmolven(;:ní rl2'.enl nebo v pj'ípadé pcrušení záV;:J7.';KU
r{\l(;erdh/()stí druhou srnlu1mi stranou, l.(,'l podstatné porušeni smlouvy bude vždy považováno
prodlení obj(:)(jnatn!!'Js l<.1erour,:oHv p:atbou po dobu ck~lši než 30 dnů.

g.4 Do třiceti dnú po ukonč~;nltéto Slll!ouvy se smluvní sf.r8ny l'8vazují vyrovnat své vzáJemné zévlnky
a pohiedúvky,

9 MLČENLIVOST

9.1 Smluvní strany se zavazu]t, ž.e budou zachovávat naprostou mlčenlivost o všech d(ívěmých a
utajov<:lných inřormacícn B skute':~nost(::'dl, o k.h::rých SE\ cklzvi v průběhu plnéní této smíouvv. Tretí
oscoě Izf..; takovéto informace a skuteb10sti poskytnout pouze z důvodu, je .. !! to nezbytné pro splnění
této smlouvy, a teprve poté, co byla zavázána povinností rnlčBnHvosli. Povinnost mlčenlivosti tfV~1 i
po ukončení této smlouvy.

9,2 V prípadě pochybnosti zda uičitá informace nebo skutečnost je považována za cůvěrnou či rW<o!;v,
po,::~ldá p{lS!UŠnil smluvní strema druhou stranu o vysvét!ení a eJo \.loby, než obdrž! vyj8dřenl, bude s
predrnetn0!.J informací nebo skut.ečnost! nakládat Jako s důvěrnou,

0.3 Bude-Ii jedn<:1 ze smluvnk;h stran povinna porušit závazek f'nii~en1ívosti na ;t;,'lkl<:i(!;~l pn~vniho předpisu,
sděH to obratem písemně druhé straně. Sm!uvn! straNy se v takovém případě dohodnou na
nejvhodnějšim způsobu zpřísh.lpnění pfeť.,ll'nětné ;nfonnaC:i~ nebo skutE~ČnQsti.

9.4 Smluvní strana odpovtca za porušení závazku mIi5€innvost.i všemi osobami . .iirnt k dflvěrnyrn a
ul;,)jov8.nýrn informacím urr)otnj~a přístup,

9.5 Z~ívazd( rničenhvosti ~;E: ne\lztahuj,~ na skuteónO~11i, které JSou nebo St" stan ou známými jinak, ne?:
v dUsiedkll porušení tohoto nebo liného (srnluvruho Č;ZákOl1ného) závazku rn;čeni!vosU, .

H.l Poskytovatel bezvýhradné s(iuhlz~si se zveřejněním plného znění smlouvy v SOUladu sr; zákonem č.

1:i4/20H:l Sb" o Vt:1:'t'ljnýctl z21ké\ZÍ(É~ch v platném znění 1:1 sou'VisejH::ími přot1pisy, Zveř€\jn.~ni obsahu
smlouvy nemůže byt považováno za poruš<ení povinnosti mlčenlivostí.

10 DOLOŽKA VE SMYSLU USTANOVENí § 4. ODST. 2 ZÁKONA Č, 181/2014 SB.t 
O KYBERNETICKE BEZPEČNOSTI$ VE ZNĚNí POlDĚJŠíCrl PREDPISÚ

iO.1 Smiuv~)í strany berou na vědorni. te \niorrnač:ní systém poskytO\iatole informací CHMeJ (délE: jt,;,,:
"CHMU") podléhá 2;~~;(mu č, 18~ /20i-4 Sb., o f,ybem,:')tic!\é b(-;lpeún~')sti, v platném zoe-nf a s 0[1'1'1
souvlsejki vyhíášky, zejm. vyh!á{~ka Č. 316!20í4 Sb., o kybf~frH~tiGké bEizpe;~n()stL. který je v
pi'edn,ětném smíuvnlm vztahu Jako Objednatei a na základě z8konných důvodů se stáv;li oi,obou
povinnou dls ustanovení § 3 odst. c), déle



10.2 Poskytovatel jť; povínťm ph ut.iv2ml li! óerpáních jal\ychKo!1v informací, dat, podkH3du, zejm. o cHeGh
a smluvním vztahu k vei'ejn8 z8ktiZGEí a jeJfho pinehí, o informačnlt:h SYStélT18Ch, pe.rsoná!n!m
zabezpečent, vnttřr.i Gtruktuté organizace 8 o skuti-"6flQstech,. které lY,,) vztahují k lmzpt:lčnostnírn a
teciln~(;kym opatřenirn, kdy se stává pnjemcern f~ uživatelem těchto if)forttlii1d, jako chrénét:ÝGh
lnfQrmacf, Vf: smyslu ustanow-"ni § 'i730 ZB\\mna Č. 8tV20i;! Sb., obč.ansky z.é~:onrk, t:!o;lržOv,jt
zákonné pľedpisy pro obla::it kybernetické bezpečnosti, interní předpisy CHMU a p()číri~"1t;:;; při svém
jednání tBk, aby nedocházeío k poruáoy4:fli bezpetťlostf'ifdJ op;;ltřenl, nebyla snižována a
poškozována t)i:i2p€;Čnoslrd irna[;8 CHMU a diWěryhodnost těchto zdrójt.l a nenastalo k
neoprávněnérnu zásahu do s(tf lil infof'l1lať;níd, systémů ČHMÚ s násl~JdÍ';8mjejic~1 po~k:ozet)f, (%lk~

i íJ.3 PGt:;kytovHtd bere rw vědoml, Z0 chréněné informace jsou SOUČ,-3f,Ui obchodní ta}ernství ve smys!íJ
ustanoveni § 504 zákona Č. 8H/2012 Sb., občanský zákoník, zejrn. Hstlnné a elektronické podklady,
finanČJli přer:;edy a CGriOVé {rtapy, zdrojt:, a s poskytn,ltýml zdroji je povínen nakládat tOK, joko by byly
označovány za dÚv.ěmé, dále není oprávnén )e užívat i zprostreckovaně ke komerčnJh1 útelúfl1,
rHodifikovat a zcizovat. S užitím chr<!:nériýc:h informac:f neprec!1ézl ani rm třetí osoby vlástnictví k
autorským a průmyslovým právům, pokud není stanovené jinak, dáie

1{),4 Poskytovatel bere na vědomi, Z8 z:ákont:?m určený Ofad, je oprsvnén vykonávat kontrolu a dohled
nad dodržov~nfm ustanovení v oblasti kvbernetid<é bezpecnosti a smíuvn! strany jsou povinny bvt
součinné v případě PfO\!~ldiě>n[ státniho dóhiedu a pt( prováděn! ;~udit(i procesů, dále . "'

~o,s v pi'i.padě porušení zákona v ob!ast~ kybernetické bezpečnosti jedn~lnim ze strany Poskytovatele, je
Objť:drialel oprávněn POŽl3dOVal ľiMmční náhradu (,kody v::) \iýs~ spfúvního.dJ:J:liktu 7..<:1 každé pOfUšenf
dle zf;lkon;?'o kybernetické bez.pečf1O(;,tí, ktf.:ry bud,0 pravonmcně uoěíen dle pf'isiušného zákona
danéhQ (iř;;l(lu dle odst 4 a byi zpúsobern z<;,viněně PCSkytov8tele,r; 8 tc i v pflpacj(;;. že trE,t! OSOby
jE:dnají 'V j •.1Í';O zastoupení.

i 1 ZAVĚREČa'4A. USTANOVEN!

11. ~ Neplatnost někten;,ho srnluvního uBtí.:1r1D\,';~ní nemá za náS~I::d;;}k rl1~pli:1tnost cE;;é smlouvy, pókud SH
nejedná o skutečnost, S8 kterQ\J zákon spojuje takoiié. účinky. Pokud dojde k takové změně obecné
závazných právních přecipisu, od niž nerl! možné se dohodou síran Gdcš'lýHt, bude pnsiušr,ť:~
ustanoven! této smlouvy, kterého se změna 1ýk.1 upraveno v souladu s touto změnou, pflčernž ostatní
smluvn: ujednání z(Jstávaj! v platnosti, pokud by l. (Johody smluvních síran. nebo z povahy zrn~my
nevyplývalo něco jiného.

1'1.2 Strany se zavazuji t~"$jt v•.~Sk~:)fé spory plynoucí :2 této smlouvy nejprve: vlastním smřrn~'m jednáním
neoo medl<;wí podle z,)kone č. 2Q2r20·12 St;., <'l teprve v pťíp;~dé neúspěchu vlast.nfch jednán! nebo
mecHace spor predložlt k fO;::hodn,Jti příslušném" soudu. Pro pflp8tdy, u nichž: české právo umozť'luje
volbu rn;stně příslušného soudu, strany voli soud se sfdlern v Praze,

1'1.3 lhotovttf.':l je podle § 2 písmo e) zákone č. 320/200'1 Sb., o řinančnf v:oi'ttroit: ve veřejné spr4tvě a Q

ztr,ěné nl~i<t(:H'y'Gh ·z.ókonú (zákon Ci 1inanč:nl kontrole), ve znění pozděj§[ch pl'edplsú, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu fímmČf)í kontroly prť).\/áděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
siužeb veřejr;lých \lýde~i!). .

11.4 Objednate! je oprávněn odstoupit od srnlouvy, Jestize zjistí, ~í:J Poskytovatel:

L nabízel, dával. přiJímal nebo zpr()sHedkov{M~i néjaké ho(.šnoty s cílem ovlivnit ChOV,3I1i nebo
jednáni kohokoilv. 8f j;ž' síMniho lířednika nebo někoho jiného, pfirnQ nebo nepřlrno, 1/
zacávactm ťízet1i nebo při provácéní smlouvy; nebo



simac

li. zkresloval (i,Kuteť.:nosti za (;čeiefll ovHvněr.í zadávaclho ť'ízení nebo provédění srnlouvy k",~ Šk<.Klé
obiednat8\e, vtfJtně u:álí podvodnyc!! praktik k potlačeni CI snlženi výhó(l VOlné (:\ otevřené
soutél,~;;,

11,6 Tato smlouva se řldí českým préV8tn s vyioučenlrn kolizních norem rnezinárodnlho pr;é'vi'i1
sousrorného.

'1'1,6 Tato smlouva sestávA z 1 () stran fO je vynotovena VB lrt~ch BxemplMíct1, z niGhi: Každým ma suu
orifj!n<l;lu, Obj8d!1;,,~td obclcži dva exempl<~re i~ POSkytovBtel jeden exempláť.

i i.B Srnluvnf strany prohlašují. že si tuto smlouvu pre6eth;, ze rOl-u;,,;!f jejímu obssnu, t:;ouhiasi s nim, a
dále prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely 1/ Usni, am zajinýcb nápwJni1, nevýhodných podmfnek,

\l Praze dne V Praze dne
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Poskyt.ovatel Simac Technik Č;R, a s. z~jitt'\.;je provoz Helpdesku s využitlrnV!8st!líCh zdmjú. Helpdt';$k.jt'3
provOz.ovf'n \! reŽimu 24:1<(7):365; časové ihůty pro I'ešenf servisních pf'ipadů se řídl typem smluVilé
sjednané slut.bV_

'I Ch"'r""Ť'">!T)'\"! 1··cd/,,",······'·'''''I.·. "",x,, '1"''''I.">''''''j·''''·' 1··cJ"'''t'-<;k,::.A''i 1\1"';"'"<..... ,. ,:; '''' .. -. v ~.~ .1""··I"'·I\f,::,,,. ,:. ,,"'~N.' , ",,) ., •.h.'. ,,,' . " ... l .. ll! '''''"", " "'.,'"I Naze\! flrmy
I Jméno
:i Telefonní čísío
m Druh t':!M;~né w:i~1Ici.stj (porucha zařizeni, výpadek síté, havf.~rie, ecoc.).

3. Opť2lrátor nejpozdéjf.dQ ~\O min. (ca1!bi3ick} tl;;iefonk;ky sdeiuje kontaktní osobě jméno pťidě;"mého
t.echnk::kého konzultanta poskytovatele H Z8l'.;íl0 polvrZf:nl o hlášenI e-mailom na kc.ml"lktnf adresu
Objednale;e UVEJ(JBnou \f senhsni smíouvě.
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