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Smlouva o dílo 
uzavřena dle § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Autorský zákon“) 

(dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany: 

 

 

1. Nemocnice Na Bulovce 
sídlo:        Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 
zastoupená:     Mgr. Jan Kvaček, ředitel nemocnice 

IČO:                 000 64 211 

DIČ:   CZ00064211 
bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  xxx 
datová schránka: n9hiezm 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

   

2. ANECT a.s. 
Zapsaná v OR:  u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2113  
sídlo:   Vídeňská 204/125, 61900 Přízřenice, Brno 

zastoupená:  Janem Zinkem, předsedou představenstva 

IČO:   25313029 
DIČ:   CZ25313029 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno 
Číslo účtu:   xxx 

datová schránka: hddtmkq 

 
(dále jen „dodavatel“) 

 
 

(Objednatel a dodavatel společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“) 

 

Článek I.  

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je na straně jedné závazek dodavatele sjednaným způsobem, ve 

smluveném rozsahu, v místě a době, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dodávku a 
implementaci systému centrálního úložiště logů pro sběr bezpečnostních událostí z kritických systémů 

a aplikací objednatele (dále jen „dílo“ nebo též „appliance“), jejíž technická specifikace je obsažena v 

příloze č. 1 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást a prohlašuje, že vyhovuje specifikaci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Centrální úložiště logů 2“. 

1.2 Dodavatel je povinen objednateli předat dílo v množství, druhu a specifikaci sjednané v této smlouvě, 
resp. její příloze č. 1 a objednatel je povinen řádně a bez vad dodanou appliance převzít a zaplatit za 

něj dodavateli dohodnutou kupní cenu ve výši a za podmínek uvedených v článku IV. smlouvy. 
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1.3 Dodavatel se jako součást předmětu plnění zavazuje na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v 

termínech dle této smlouvy, v řádné kvalitě provést všechny práce související s instalací, implementací 

a zprovozněním dodané appliance do systému/ů objednatele, včetně obstarání všeho, co je k řádnému 
splnění této smlouvy potřebné.  

 

Článek II.  

Předmět plnění 

2.1 Dodavatel se zavazuje: 

a) dodat objednateli 1 ks appliance, včetně příslušného operačního software (dále jen „SW“) 

v aktuální verzi, 

b) současně s appliance předat objednateli veškeré nezbytné doklady nutné k provozování a 

řádnému užívání dodaného appliance v českém a anglickém jazyce, 

c) poskytnout objednateli časově neomezenou, převoditelnou a nevýhradní licenci k SW appliance, a 
to k užití pro objednatele, 

d) poskytnout na dodané appliance servisní podporu za podmínek dále ve smlouvě uvedených, jejímž 
předmětem je bezplatné poskytování veškerých dostupných aktualizací a verzí SW vydaných nebo 

doporučených výrobcem appliance, a to po celou dobu trvání této podpory.  

2.2 Součástí plnění dle této smlouvy jsou práce a služby spojené s implementací a konfigurací appliance 

v místě plnění dle čl. III. bodu 3.2 smlouvy. 

2.3 Dodavatel se zavazuje zhotovit a předat dílo řádně a včas bez faktických a právních vad. Dodavatel 
nese odpovědnost za to, že appliance je ke dni dodání plně funkční, a splňuje minimální požadavky 

uvedené zejména v příloze č. 1 smlouvy. 

2.4 Dodavatel v příloze č. 2 smlouvy dokládá prohlášení výrobce appliance o tom, že dodavatel je 

oprávněn dodat appliance v plném rozsahu a záruk, které splňují parametry zadávací dokumentace 

předmětné veřejné zakázky malého rozsahu, a že dodané appliance je nové, nepoužité a je určené pro 
prodej na trhu Evropské unie. 

2.5 Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této smlouvy, které je předmětem jakéhokoliv 
práva duševního vlastnictví (např. SW appliance), je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím 

osobám (vč. objednatele). Objednatel se zavazuje po celou dobu užívání poskytnutého plnění 
bezvýhradně dodržovat licenční podmínky, které jsou součástí dodaného SW.  

2.6 Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že veškeré aktualizace a přechody na novější verze SW 

vztahující se k dodanému aplliance bude respektovat oficiální doporučení výrobce appliance a rovněž 
budou pocházet ze zdrojů určených nebo doporučených výrobcem appliance. 

2.7 Smluvní strany se dohodly, že poskytnutou licenci nelze vypovědět a tedy že pro licenční ujednání 
podle této smlouvy se nevyužije ani ustanovení § 2370 Občanského zákoníku. 

 

Článek III.  
Termín a místo provedení díla  

3.1 Dodavatel nejpozději do 21 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zahájí instalaci, 
implementaci a zprovoznění díla a po jeho úspěšném testování dle přílohy č. 6 smlouvy, dílo ukončí 

protokolárním předáním objednateli, nejpozději v termínu do 30 pracovních dnů ode dne zahájení 

díla. Součástí prací dodavatele dle této smlouvy je zaškolení administrátorů díla v počtu 5 osob a 
minimálně v rozsahu přílohy č. 6 smlouvy. Provedením všech prací a úspěšným otestováním díla 

zhotovitel dílo dokončí a protokolárně je předá objednateli nejpozději v termínu uvedeném v 
tomto odstavci smlouvy. 

3.2 Místem plnění VZMR je: Nemocnice Na Bulovce, budova č. 3., 5. patro, oddělení OIVT. 
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Článek IV. 

Kupní cena a platební podmínky 

4.1 Dodavatel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či služeb 

nutných k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle této 
smlouvy ocenil, že v ceně díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady dodavatele na 

provedení díla dle této smlouvy.  

4.2 Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy činí: 

 

1.672.170,- Kč  Cena díla bez DPH 

351.155,70 Kč  DPH 21% 

2.023.325,70 Kč  Cena celkem vč. DPH  

 
Výpočet ceny díla je uveden v příloze č. 3 smlouvy. Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta dle 

zákona o cenách dohodou jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, vychází z cenové 
kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí.  

4.3 Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s provedením díla, zejména náklady na 
materiály, dodávky, pracovní síly, dopravu, na zkoušky a testování a veškeré další náklady dodavatele 

v souvislosti s realizací díla, na likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla a též náklady na případné 

odstranění vadného plnění díla dodavatelem. 

4.4 Zjistí-li dodavatel dodatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další dodávky 

neuvedené v cenové nabídce, je povinen je pro zhotovení díla dodat a nebude od objednatele 
požadovat jejich úhradu, jakož i další dodávky k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je 

předmětem plnění dle této smlouvy, neboť toto riziko nese dodavatel a nebude uplatňovat žádné 

náklady vyplývající z rozdílu mezi cenovou nabídkou a skutečným provedením díla, které vychází z 
předané zadávací dokumentace.  

4.5 Dodavatel po předání díla vystaví daňový doklad ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění, 
kterým je den předání díla předávacím protokolem o uvedení appliance do provozu bez vad a který 

bude obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny v záhlaví a tohoto článku smlouvy, jakož i 
všechny zákonné náležitosti.  

4.6 Objednatel uhradí cenu díla dle daňového dokladu objednatele, vystaveného v souladu s odst. 4.5 

tohoto článku smlouvy desíti (10) rovnoměrnými, po sobě jdoucími měsíčními splátkami tak, že 
první splátka je splatná do 45 dnů ode dne vystavení faktury, druhá splátka ceny díla je splatná do 45 

dnů ode dne splatnosti předchozí splátky ceny díla atd. až po desátou splátku ceny díla, která je 
splatná do 45 dnů ode dne splatnosti deváté splátky ceny díla. Výše jednotlivé splátky představuje 

1/10 celkové ceny díla uvedené v tomto článku odst. 4.2 smlouvy. Splátkový kalendář podepsaný 

oběma smluvními stranami je nedílnou součásti této smlouvy, jako její příloha č. 4. 

4.7 Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a bude splatný 

v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku smlouvy, a to bezhotovostním převodem v Kč na 
bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy v devíti rovnoměrných splátkách. Přílohou 

vystaveného daňového dokladu musí být kopie smluvními stranami oboustranně podepsaného 

splátkového kalendáře a kopie dodacího listu, obsahujícího protokol o zprovoznění díla bez vad.  

4.8 Nebude-li příslušný daňový doklad obsahovat veškeré zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn 

vrátit ho dodavateli a vyžadovat jeho doplnění. Lhůta splatnosti první splátky v tomto případě začíná 
běžet znovu od začátku ode dne, kdy dodavatel doručí doplněný nebo opravený daňový doklad 

objednateli. 

4.9 Splatnost příslušné splátky ceny díla se prodlužuje o 15 dní, následujících buď po i) zaplacení smluvní 

pokuty dodavatelem, řádně uplatněné objednatelem dle této smlouvy, nebo po ii) zaplacení náhrady 

škody dodavatelem, způsobené dodavatelem při provádění díla na majetku objednatele, nebo po iii) 
odstranění vad a nedodělků díla sepsaných v předávacím protokolu k dílu. 
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Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

5.1 Dodavatel dodá a implementuje centrální úložiště logů pro sběr bezpečnostních událostí z kritických 

systémů, serverů a aplikací objednatele. Dílo bude umožňovat procházení těchto logů vhodným 
grafickým nástrojem s před-definovanými pravidly pro rychlé vyhledávání (například jako jsou změny v 

systémech provedené administrátory, seznam nově vytvořených účtů v MS AD za zvolenou periodu, 

změny v přístupových právech pro zadaného uživatele nebo k zadané složce a monitoring 
privilegovaných účtů, sdílených účtů a změn konfigurací apod.). Cílem implementace je získat 

jednotné úložiště logů, ke kterému budou mít přístup pouze autorizovaní pracovníci objednatele, 
přičemž bude vyloučena možnost modifikace logů ze strany administrátorů nebo uživatelů. Dílo musí 

umožňovat tvorbu uživatelsky definovaných parserů bez účasti výrobce technologického zařízení nebo 

zhotovitele a dokumentace v českém jazyce musí poskytnout jednoznačný návod, jak takovéto parsery 
vytvářet. Dílo musí dále umožňovat bezztrátový sběr a příjem událostí ze zdrojů na pobočkách, a to 

vlastním řešením. Toto řešení zamezí ztrátě událostí během přenosu po mnohdy saturovaných linkách. 
Realizace sběru a přenosu událostí z poboček do centrálního úložiště bude realizována fyzickým  

řešením. se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení díla potřebnou součinnost, o kterou byl 
v dostatečném předstihu objednatelem požádán.   

5.2 Smluvní strany jsou povinny pro komunikaci související s realizací této smlouvy využívat následující 

kontaktní údaje (dále jen „kontaktní osoba“): 

a) na straně objednatele: 

xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx 

- Oddělení správy serverů a infrastruktury 

xxx, e-mail: xxx, tel.: xxx 

- Oddělení správy serverů a infrastruktury 

  

b) na straně dodavatele: (doplní dodavatel) 

xxx, tel. xxx, e-mail: xxx 

- Obchodní oddělení  

xxx, tel. xxx, e-mail: xxx  

- Technické oddělení 

 

5.3 Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli pro provedení díla potřebnou součinnost, o kterou byl 
v dostatečném předstihu objednatelem požádán. 

5.4 Plnění dodavatele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je dodavatel povinen nahradit 
bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku vadného 

provádění díla dodavatelem objednateli škoda, je dodavatel povinen tuto škodu nahradit. Dodavatel je 

povinen postupovat při provádění předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a podle 
případných pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je dodavatel povinen na 

nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) na 
uvedeném pokynu trvá, není dodavatel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného 

pokynu uhradit.  

 

Článek VI.  

Předání a převzetí díla 

6.1 Závazek dodavatele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním 

dodavatele a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno 
včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi 

uvedenými zejména v příloze č. 1 této smlouvy. 

6.2 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). Objednatel 
má právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny vady díla anebo jeho 

mailto:milan.pokorny@bulovka.cz
mailto:lukas.opava@bulovka.cz
mailto:radek.prokes@anect.com
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nedodělky, o čemž smluvní strany sepíší zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 

odůvodnění, dohodnou podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání 

dokončeného díla.  

6.3 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky (převzetí s 

výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol obsahuje 
úplný seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění.  

6.4 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, dodavatel vyzve 

objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel 
povinen převzít. 

 
Článek VII.  

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

7.1 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném dílu od jeho zahájení až do jeho protokolárního 
předání, rovněž tak na majetku objednatele a na právech třetích osob vzniklých v souvislosti 

s prováděním předmětu díla. 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od 

počátku objednatel. 

7.3 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány dodavateli a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Dodavatel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a 
převzetí dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

 

Článek VIII. 

Záruka a odpovědnost za vady, podpora funkčnosti díla 

8.1 Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích 

případných změn a doplňků), v  technických normách a předpisech, které se na provedení díla 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to na dodané dílo, včetně HW a SW po 

dobu 60 měsíců od data písemného předání a převzetí díla objednatelem (záruční doba). 

8.2 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a komponentů díla.  

8.3 Dodavatel poskytne objednateli po záruční dobu díla servisní podporu, zahrnutou v ceně díla, v tomto 

rozsahu:  

- servis 8 hodin denně od 9 hod. do 17 hod., 5 pracovních dnů v týdnu,  

- nástup na opravu do jednoho následujícího pracovního dne od nahlášení a odstranění vady do 5 
pracovních dnů od jejího nahlášení;  

- update appliance v rámci ceny díla dodavatel umožní formou balíčků stažitelných objednatelem po 

celou záruční dobu;  
- další parametry záruky a servisní podpory pro HW a SW, jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. 

8.4 Jestliže dodavatel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v bodu 8.3 tohoto článku, je objednatel oprávněn 
provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou osobu nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je 

dodavatel povinen uhradit objednateli do 14-ti dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. 
Způsob odstranění záruční vady popsaný v tomto bodu nezbavuje dodavatele odpovědnosti ze záruky 

o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.  

8.5 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne touto 

smlouvou požadované parametry nebo funkce, a jde o vadu odstranitelnou, dodavatel ji na základě 
reklamace objednatele bezplatně odstraní opravou nebo vyměněnou celé části. 

8.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost dodavatele zaplatit smluvní pokutu, 

vyúčtovanou objednatelem. 
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Článek IX. 

Sankce 

9.1 V případě, že dodavatel nedodrží dodací lhůtu uvedenou v čl. III., odst. 3.1 této smlouvy, má 

objednatel právo požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,05% z celkové ceny díla 

za každý započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění závady, uvedenou v čl. VIII., odst. 8.3 této 

smlouvy, má objednatel právo požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za 

každý započatý den prodlení. 

9.3 Pro případ prodlení se zaplacením daňového dokladu je objednatel povinen zaplatit zákonný úrok 

z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně 

kryjí i náhradu škody dodavatele. 

9.4 Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování smluvní stranou. 

9.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany 

splnit své závazky dle této smlouvy. 

 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

10.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným způsobem ze 

strany dodavatele, tzn. pokud: 

a) Dílo dle této smlouvy není dodáno v souladu s některým z ustanovení čl. I. smlouvy, nebo nemá 

technické parametry uvedené zejména v příloze č. 1 této smlouvy, nebo pokud specifikace či 

technické paramenty neodpovídají uživatelskému manuálu výrobku, nebo 

b) Pokud se na díle projeví vada, uvedená v čl. VIII., odst. 1., nebo  

c) Dodavatel překročí dodací lhůtu uvedenou v čl. III., odst. 3.1. smlouvy o více než 2 měsíce, nebo 

d) Dodavatel nesplní závazek uvedený v čl. VIII., odst. 8.1 Smlouvy. 

10.2 Dodavatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným způsobem ze 

strany objednatele, tzn., pokud se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny díla či její 

splátky dle čl. IV. odst. 4.6 této smlouvy delším než 2 měsíce.  

10.3 V případě odstoupení od smlouvy tato smlouva zaniká od počátku, tzn., že smluvní strany jsou si 

povinny bez odkladu vrátit přijatá plnění, přičemž objednatel je povinen zajistit pověřeným 
zaměstnancům dodavatele přístup do prostor k předmětu Smlouvy a převzetí dodaného díla a to nikoli 

dříve, než bude objednateli vrácena zaplacená cena díla.  

10.4 Ostatní nároky smluvních stran z titulu odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. 

10.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 

smlouvy uvedené v čl. VII., VIII, IX. a v čl. XI., bodu 11.1 smlouvy. 

 

Článek XI.  
Ochrana informací, údajů a dat 

11.1 Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé 

smluvní strany, předmětu plnění této smlouvy nebo s předmětem plnění související. Na tyto důvěrné 

informace se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníka. 
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11.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se 

vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými 

informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí. 

11.3 Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými předpisy 

není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných v tomto článku smlouvy.  

11.4 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy. 

 

Článek XII. 

Ostatní ustanovení 

12.1 Je-li k plnění povinností dodavatele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 

objednatel je povinen udělit dodavateli písemnou plnou moc, kterou se dodavatel zavazuje přijmout a 

jednat dle ní osobně. Změnu osob pověřených ve věcech technických, realizace smlouvy a autorského 

dozoru oznamuje smluvní strana druhé straně písemně. 

12.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. 

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 

nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této 

Smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.  

12.3 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

a/nebo jakoukoli pohledávku, která mu vznikne na základě této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na 

třetí osobu ani není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli takovou pohledávku proti pohledávce 

objednatele. 

12.4 Objednatel je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám objednatele 

kteroukoli z plateb z důvodu:  

a)  prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, nebo 

b)  škody způsobené objednateli, nebo 

c)  opakovaného neplnění povinností ze strany dodavatele, nebo 

d)  v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči 

dodavateli.  

12.5 Dodavatel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 

12.6 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 

za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a 

účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a smluvní strany se zavazují, 

že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím 

původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

12.7 Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí 

písemnosti, nebo doporučeným dopisem na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za poslední 

známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy příp. nová adresa, 

kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila. 

12.8 Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě 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 platném znění a dále se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

13.2 Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem. 

13.3 Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud 

objednatele. 

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení. 

13.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou, 

účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejněním smlouvy se rozumí vložení 

elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 

metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

13.6 Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s 

ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

13.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace díla 

Příloha č. 2 - Prohlášení výrobce appliance 

Příloha č. 3 - Výpočet ceny díla 

Příloha č. 4 - Splátkový kalendář 

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení 

Příloha č. 6 - Požadavky pro splnění Akceptačního protokolu 

 

 

 
 

V Praze dne  ......………….          V Praze dne 2. 9. 2019 
                                  

 

 
 

 
 

 

 
 

______________________________________ 
Mgr. Jan Kvaček 

ředitel 
Nemocnice Na Bulovce 

objednatel 

______________________________________ 
Jan Zinek 

předseda představenstva 
Anect a.s. 

dodavatel
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Příloha č. 1 - Specifikace díla 

 

 

Nabízená appliance:  

LOGM-48TB-DELL-5Y, LOGManager 

 

 

splňuje tuto technickou specifikaci: 

V případě uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem zde bude vložena vyplněná příloha č. 3 ZD 
z nabídky vybraného dodavatele. 

 

 

a podporuje minimálně tento rozsah zdrojů:  

Seznam zdrojů logů 

1) Apache httpd 

2) Apache Tomcat 

3) Amavis 

4) Antivir AVG 

5) Antivir Avast 

6) Antivir Eset 

7) Antivir Eset Remote administrator 

8) Brocade FC switches  

 

ArcSight CEF format all sources 

1) Barracuda Email Security Gateway 

2) Cisco ASA 

3) Cisco Firepower 

4) Cisco IOS 

5) Cisco Nexus 

6) Cisco IronPort 

7) Cisco SMB 

8) Cisco WLC 

9) CompuNet GAMA (Volitelný) 

10) Dell Force10 

11) Dell iDrac (Server OoB management) 

12) Dell PowerConnect 

13) Dell SonicWALL 

14) Dell W-series WiFi 

15) Discard (Special distard rule) 

16) Dropbear SSH (mostly Embedded Linux) 

17) Extreme NAC 

18) Extreme Networks XOS 

19) FlowMon 

20) FortiAuthenticator 

21) FortiDDoS 

22) FortiGate (FOS 5.4 a 5.6) 

23) FortiGate-Lite (performance optimized) 

24) FortiMail 



Stránka 10 z 16 
 

25) FortiManager 

26) FreeRADIUS 

 

Qradar LEEF format all sources 

1) HAProxy (structured rfc5425 logformat) 

2) HPE Aruba Instant AP (WLAN) 

3) HPE Aruba Mobility Controller (WLAN) 

4) HPE iLo 4 (Server OoB management) 

5) HPE IMC 

6) HPE routers 

7) HPE switches Procurve OS 

8) HPE switches Comware OS 

9) HPE Comware WLAN 

10) CheckPoint LPG Exporter 

11) CheckPoint via OPSEC protocol 

12) ISC BIND 

13) ISC DHCP 

14) ISC DHCPD 

 

JSON (format) 

1) Juniper SRX 

2) Juniper SRX-Lite (performance optimized) 

3) Kaspersky Endpoint Security 

4) Kaspersky Security Center 

5) Kerio Connect 

6) Kerio Control 

7) Kernun Clear Web 

8) Kernun web filter 

9) Linux Cron 

10) Linux Freeradius 

11) Linux Iptables 

12) Linux postfix 

13) LOGmanager 

14) Mikrotik 

15) Microsoft Exchange log 

16) Microsoft SharePoint 

17) Microsoft SQL 

18) Microsoft Windows DHCP log 

19) Microsoft Windows firewall 

20) Microsoft Windows IIS 

21) MySQL 

22) Nginx 

23) Novell eDirectory 

24) OpenSSH server 

25) Oracle DB 

26) Palo Alto Networks NGFW 

27) PostgreSQL 

28) SAP 

29) Shorewall 

30) SonicWall 

31) Sophos 

32) SpamAssasin 
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33) Squid (Web Proxy) 

34) Squid for Windows 

 

RFC5425 format all sources 

1) Symantec Endpoint Protection Manager 

2) Symantec Messaging Gateway (brightmail) 

3) Synology NAS DSM 

4) Trapeze 

5) TrendMicro DeepDiscovery 

6) TrendMicro TippingPoint NG-IPS 

7) UBNT Rocket 

8) UBNT UniFI 

9) VMware 

10) Windows - any logs from Event Viewer 

11) Windows - any text log from file 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 
                                  

 

 
 

              ________________________ 
             dodavatel 
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Příloha č. 2 - Prohlášení výrobce appliance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

                                  

 
 

 
              ________________________ 

             dodavatel  
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Příloha č. 3 - Výpočet ceny díla 

    
 

   

Pol.č. Popis 
Cena v Kč 
(bez DPH) 

Cena celkem 
v Kč (bez DPH) 

DPH 21 % 
Cena celkem 

v Kč  (vč. DPH) 

1 Centrální úložiště logů 989.250,- 989.250,- 207.742,50 1.196.992,50 

2 Implementace úložiště logů 128.900,- 128.900,- 27.069,- 155.969,- 

3 
HW - Požadovaná min. 5 letá servisní podpora na hardware appliance s 

opravou v místě instalace serveru a s garantovanou odezvou následující 

pracovní den od nahlášení případné závady. 132.760,- 132.760,- 27.879,60 

 

 
160.639,60 

4 

SW - Podpora výrobce na aktualizaci systému a parserů na 5 let. Podpora 

musí obsahovat aktualizaci SW minimálně 4x ročně, opravy chyb a 

telefonická a emailová podpora s diagnostikou vzdáleným přístupem. 421.260,- 421.260,- 88.464,60 

 

 

509.724,60 

Cena celkem 1.672.170,- 1.672.170,- 351.155,70 2.023.325,70 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

                                  
 

 

 
                    ________________________ 

                   dodavatel 
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Příloha č. 4 - Splátkový kalendář 

 

 

 

 

 

1. splátka – 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dnů ode dne vystavení faktury 

2. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

3. splátka – 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky 

4. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

5. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

6. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

7. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

8. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

9. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

10. splátka - 202.332,57 Kč vč. DPH je splatná do 45. dne po datu splatnosti předchozí splátky  

 

 

 
 

 
Celkem     2.023.325,70 Kč vč. DPH 
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Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení 

 

 
Uchazeč ANECT a.s. nemá v úmyslu pro plnění této zakázky využívat poddodavatelů 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

V Praze dne ………………. 

                                  
 

 

 
               ________________________ 

              dodavatel  
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Příloha č. 6 - Požadavky pro splnění Akceptačního protokolu 

 

 
6.1. Akceptační testy: 

Minimální rozsah akceptačních testů:  

a) Detailní parserování logů zařízení a systémů uvedených v požadavcích zadávacího řízení. 

b) Prohledání 4.000.000 (čtyřimilióny) záznamů, zobrazení histogramu a TOP hodnot z osmi rozparsovaných 

polí nejdéle za 10sec. 

c) Průměrný příjem min 5 tis událostí/s. Ověření v 10minutovém intervalu pomocí generátoru událostí. 

d) Špičkový příjem min 10 tis událostí/s, v případě vyššího počtu událostí je systém uloží do vyrovnávací 

paměti a zpracuje je později. Ověření v 10minutovém intervalu pomocí generátoru událostí. 

e) Konfigurace systémů Microsoft Windows zadavatele tak, aby posílaly logy do testovaného systému. 

f) Instalace Windows agenta na systémy požadované zadavatelem a jeho konfigurace – viz. Technická 

specifikace, odstavec „Sběr událostí z Microsoft prostředí“. 

g) Simulace provozu na pobočce a ověření funkčních vlastností řešení pro vzdálený sběr událostí na 

pobočkách z UDP zdroje a Windows Agenta. Výkonové testy řešení pro vzdálený sběr událostí s příjmem 

minimálně 3 tis událostí/s. 

h) Vytvoření a uložení vlastního dashboardu a reportu, nastavení pravidelného odesílání reportu mailem 

vybraným pracovníkům objednatele. 

i) Vytvoření, konfigurace a odladění uživatelsky definovaného parseru – viz. Technická specifikace, odstavec 

SW parametry. 

j) Značkování událostí, vytvoření Alertu dle zadání objednatele - viz. Technická specifikace, odstavec SW 

parametry a odstavec Alerty (příklad: pošli alert jen v případě, že se událost stala na kritickém Windows 

serveru, který běží v lokalitě Praha) a odeslání události, která vyvolala alert na externí syslog server přes 

TCP protokol. 

k) Součástí akceptačních testů bude ověření požadované funkcionality a parametrů dodaného systému dle 

Technické specifikace. 

l) Uznání úplnosti dokumentace v českém jazyce ke všem komponentům dodaného systému. 

 

6.2. Ověření funkčních vlastností a školení: 

Zhotovitel v rámci testovacího provozu a školení provede s určenými zástupci objednatele tyto práce: 

a) Základní nastavení systému a jeho konfigurace tak, aby mohl pracovat v prostředí objednatele. 

b) Konfigurace systémů Microsoft Windows zadavatele tak, aby posílaly logy do testovaného systému. 

c) Ověření funkčních a výkonových parametrů Windows agenta – viz Technická specifikace, všechny body z 

odstavce „Sběr událostí z Microsoft prostředí“. 

d) Vytvoření a uložení vlastního dashboardu a reportu, nastavení pravidelného odesílání reportu mailem 

vybraným pracovníkům zadavatele. 

e) Vytvoření, konfigurace a odladění uživatelsky definovaného parseru – viz Technická specifikace, odstavec 

SW parametry. 

f) Značkování událostí, vytvoření Alertu dle zadání Zadavatele – viz Technická specifikace, odstavec SW 

parametry a odstavec Alerty (příklad: pošli alert jen v případě, že se událost stala na kritickém Windows 

serveru, který běží v lokalitě Praha). 

g) Odeslat událost, která vyvolala alert na externí syslog server přes TCP protokol. 

h) Představení plnohodnotné dokumentace pro nabízený systém v českém jazyce. 

 

Testování bude provádět dodavatel za účasti zástupců objednatele, který mu poskytne potřebnou 

součinnost. Testy budou provedeny v prostředí objednatele. 

 

Testovací provoz bude zakončen akceptací a bude vyhotoven Akceptační protokol.  

 


