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Smlouva o dodávce Log managementu a poskytování 

souvisejících služeb 
Číslo 2019/111 NAKIT 

Smluvní strany 

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

se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

IČO: 04 767543 

DIČ: CZ04767543 

zastoupen:    

  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(dále jen „Objednatel") 

A 

DATASYS, s.r.o. 

se sídlem Jeseniova 2829/20, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 61249157 

DIČ: CZ61249157 

zastoupen:   

zapsán v obchodním rejstříku: spisová značka C 28862, vedený u Městského soudu 

v Praze 

bankovní spojení  

č.ú  

(dále jen „Dodavatel") 

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě dále jen „Smluvní strana" a společně také jen „Smluvní 

strany") 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana", nebo společně jako „Smluvní strany" uzaviraJI 

v souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2, § 2079 a násl. a§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), a 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 „AZ"), tuto Smlouvu o dodávce Log managementu 

a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva"): 
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Preambule 

Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce "Nákup a implementace Log 

managementu" (dále jen „Zadávací řízení") na uzavření této Smlouvy. Smlouva je uzavřena 

s Dodavatelem na základě výsledku Zadávacího řízení. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 17 40 

odst. 3 občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy 

s dodatkem nebo odchylkou. 

1. Účel a předmět Smlouvy 

1.1 Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele získat nástroj pro sběr auditních záznamů 

(logů) z jednotlivých komponent informačního systému, jejich korelaci a vyhodnocení 

kybernetických bezpečnostních událostí, vyhodnocujícího a splňujícího požadavky 

Objednatele, jakož i požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, 

zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů, v platném znění, vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 

opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 

náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška 

o kybernetické bezpečnosti) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

1.2 Předmětem této Smlouvy jsou následující závazky Dodavatele: 

a) dodat Objednateli hardware, včetně jeho implementace (včetně instalace) 

a konfigurace dle specifikace obsažené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „HW"), 

b) dodat Objednateli software včetně oprávnění k výkonu práva tento software užít, 

dle specifikace obsažené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen "SW"), 

c) poskytovat Objednateli technickou podporu k HW dle specifikace obsažené 

v Příloze č. i Smlouvy, 

d) poskytovat Objednateli technickou podporu k SW dle specifikace obsažené 

v Příloze č. 1 Smlouvy, 

to vše dohromady dále též jako „Předmět plnění". 

Části Předmětu plnění podle písm. a) a b) tohoto odstavce Smlouvy budou dále 

společně označovány jako "Produkt". Části Předmětu plnění podle písm. c) ad) tohoto 

odstavce Smlouvy budou dále společně označovány jako „Služby". 

Nedílnou součástí dodávky Produktu a ceny za dodávku Produktu je vypracování 

bezpečnostní a provozní dokumentace specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy 

a dodávka ostatní dokumentace dle čl. 2 odst. 2.1.4 písm. b) Smlouvy. 
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1.3 Dodavatel se zavazuje dodat Produkt a poskytnout Objednateli Služby za podmínek 

uvedených v této Smlouvě. 

1.4 Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli Produkt ve sjednaném druhu, kvalitě 

(včetně vymíněných vlastností), čase a množství. Dodavatel se zavazuje dodat 

Objednateli Produkt v co nejlepším provedeni a jakosti odpovidající aktuálnímu stavu 

technologického vývoje a poznání v dané kategorii produktů, jakož i požadavkům 

Objednatele vymezeným v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.5 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas dodaný Produkt 

a řádně a včas poskytnuté Služby převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu způsobem 

stanoveným v článku 4 Smlouvy. 

1.6 Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Dodavateli tzv. čísla evidenčních objednávek 

(EOBJ), které mají pouze evidenční charakter pro Objednatele a nemají žádný vliv 

na plnění Smlouvy. 

2. Doba, místo a podmínky plnění 

2.1 Pro části Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) a b) Smlouvy, tj. Produkt, platí 

následující: 

2.1.1 Produkt bude Dodavatelem Objednateli dodán nejpozději do šedesáti (60) 

kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, 

že dodáním Produktu se rozumí jeho převzetí Objednatelem ve smyslu 

odst. 2.1.3 Smlouvy. 

2.1.2 Dodavatel je povinen informovat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny 

před dodávkou Produktu e-mailem nebo telefonicky na spojení uvedené 

v Příloze č. 2 Smlouvy (kontaktní osoba ve věcech technických) o datu předání 

Produktu. 

2.1.3 Objednatel potvrdí svým podpisem převzetí Produktu do protokolu o předání 

a převzetí Produktu, pokud je Dodavatelem plněno řádně a včas, a Produkt 

je bez zjevných vad. Objednatel je oprávněn Produkt odmítnout převzít, 

pokud má Produkt zjevné vady. Odmítnutí Objednatel potvrdí Dodavateli e

mailem a telefonicky na spojení uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy do tří (3) 

pracovních dnů od odmítnutí dodávky Produktu. Dodavatel je v takovém 

případě povinen zjevné vady Produktu odstranit, a to nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů od odmítnutí dodávky Produktu. Na opětovné předání 

a převzetí Produktu se přiměřeně použije ustanoveni tohoto odstavce Smlouvy 

o předání a převzetí Produktu. 

2.1.4 Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí Produktu bude: 

a) bezpečnostní a provozní dokumentace dle Přílohy č. 1 Smlouvy, 
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b) ostatní dokumentace vztahující se k Produktu, bez níž by nemohlo docházet 

k řádnému užívání Produktu. 

2.2 Pro část Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. c) a d) Smlouvy, tj. Služby, platí 

následující: 

2.2.1 Služby budou Dodavatelem Objednateli poskytovány po dobu čtyř (4) let 

od podpisu Akceptačního protokolu Produktu dle článku 3 Smlouvy oběma 

Smluvními stranami. 

2.2.2 Požadavek Objednatele na plnění probíhá formou písemné (a-mailové) 

nebo telefonické žádosti prostřednictvím hot-line Dodavatele. 

2.2.3 Písemná (a-mailová) žádost musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) jméno a příjmení osoby, která vadu nebo požadavek nahlásila, 

b) jméno a příjmení kontaktní osoby ze strany Objednatele, 

c) přesný popis vady nebo požadavku. 

Každá vada či požadavek bude hlášena samostatnou žádostí. 

2.3 Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

3. Testovací provoz a akceptace Produktu 

3.1 Den následující po dni podpisu protokolu o předání a převzetí Produktu dle čl. 2 

odst. 2.1.3 Smlouvy oběma Smluvními stranami bude zahájen testovací provoz 

Produktu. 

3.2 Testovací provoz podle odst. 3.1 Smlouvy bude probíhat po dobu 30 kalendářních dnů 

od jeho zahájení. 

3.3 V průběhu testovacího provozu budou probíhat akceptační testy Produktu, v jejichž 

rámci bude ověřováno, zda Produkt odpovídá požadavkům a specifikaci stanoveným 

touto Smlouvou. Akceptace Produktu bude provedena až po úspěšném testovacím 

provozu. 

3.4 Objednatel podepíše Akceptační protokol Produktu v případě, že Produkt byl 

Objednateli řádně a včas předán, bez jakýchkoliv vad, včetně potřebné dokumentace 

a byly úspěšně provedeny akceptační testy, tedy bylo ověřeno, že plnění je provedeno 

kvalitně, odborně a plní veškeré požadované funkcionality dle Přílohy č. 1 Smlouvy. 

3.5 V případě výskytu vad Produktu nebude Produkt Objednatelem akceptován až do jejich 

odstranění. Pokud Objednatel Produkt neakceptuje, protože vykazuje vady, je povinen 

specifikovat tyto vady v Akceptačním protokolu Produktu. Smluvní strany se dohodnou, 

do kdy Dodavatel odstraní tyto vady Produktu tak, aby byla splněna všechna kritéria 
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funkčnosti Produktu dle Přílohy č. 1 Smlouvy. Ohledně opakovaného předložení 

Produktu k akceptačním testům platí přiměřeně ustanovení tohoto odstavce Smlouvy. 

3.6 V případě výskytu ojedinělých drobných vad Produktu, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání Objednateli v užívání Produktu funkčně nebo esteticky, 

ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, ani neohrožuji jeho užívání 

z hlediska bezpečnosti, se mohou Smluvní strany dohodnout, že Objednatel převezme 

plnění (převzetí s výhradou). Seznam případných drobných vad Produktu bude 

obsažen v Akceptačním protokolu Produktu, na jehož základě byl Produkt převzat 

s výhradou. Tyto vady musí být Dodavatelem bezplatně odstraněny v rámci 

odpovědnosti za vady v dohodnuté lhůtě nebo v termínu uvedeném v Akceptačním 

protokolu Produktu. 

3.7 Vzor Akceptačního protokolu Produktu je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

4. Cena Předmětu plnění 

4.1 Celková cena za realizaci Předmětu plnění dle této Smlouvy činí 1 477 800 Kč bez 

DPH (slovy: jedenmiliončtyřistasedmdesátsemtisícosmset korun českých), přičemž: 

a) cena za dodávku Produktu dle čl. 1 odst. 1.2 písm. a) a b) Smlouvy činí 1 113 000 

Kč bez DPH, slovy: jedenrnilionstotřinácttisíc korun českých, přičemž: 

cena dodávku HW činí 279 000 Kč bez DPH (slovy: dvěstsedmdesátdevěttisíc 

korun českých), a 

cena dodávku SW činí 834 000 Kč bez DPH (slovy: osmsettřicetčtyřitisíc korun 

českých). 

b) cena za poskytování Služeb dle čl. 1 odst. 1.2 písm. c) a d) Smlouvy činí 

364 800 Kč bez DPH (slovy: třistašedesátčtyřitisícosmset korun českých) , tj. korun 

91 200 Kč bez DPH (slovy: devadesátjednatisícdvěstě korun českých) ročně 

přičemž: 

cena za poskytování technické podpory k HW činí 19 200 Kč bez DPH (slovy: 

devatenácttisícdvěstě korun českých) / ročně, a 

cena za poskytování technické podpory k SW činí 72 000 Kč bez DPH (slovy: 

sedmdesátdvatisíc korun českých) / ročně. 

4.2 Ceny uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny v Kč (koruna česká) a neobsahují DPH, 

která bude připočtena na základě platných právních předpisů ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění předmětu Smlouvy. 

4.3 Dodavatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Objednatele, že všechny ceny již v sobě 

zahrnují veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Smlouvy. Sjednané 

ceny jsou cenami konečnými, nejvýše přípustnými a nemohou být změněny. 
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5. Platební podmínky 

5.1 Daňový doklad (fakturu) za dodávku Produktu je Dodavatel oprávněn vystavit 

po podpisu Akceptačního protokolu Produktu oběma Smluvními stranami. Nedílnou 

součástí daňového dokladu bude Akceptační protokol Produktu. Za den uskutečnění 

zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem . 

5.2 Daňový doklad (fakturu) za Služby Dodavatel vystaví 1 krát ročně, a to vždy k prvnímu 

dni následujícího ročního období, přičemž daňový doklad (faktura) za první roční 

období bude Dodavatelem vystaven za roční období následující po podpisu 

Akceptačního protokolu Produktu oběma Smluvními stranami. Za den uskutečnění 

zdanitelného plnění se považuje den vystavení daňového dokladu. 

5.3 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle 

příslušných právních předpisů, zejména§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a níže uvedené 

údaje: 

a) Číslo Smlouvy, 

b) Číslo evidenční objednávky (EOBJ) - dle bodu 1.6, 

c) Platební podmínky v souladu se Smlouvou, 

d) Popis fakturovaného Produktu/ Služeb, rozsah , jednotkovou a celkovou cenu , 

e) Soupis plnění - přílohou daňového dokladu za dodávku Produktu je Akceptační 

protokol Produktu podepsaný oběma Smluvními stranami. 

5.4 Daňové doklady (faktury) budou zasílány Dodavatelem spolu s veškerými 

požadovanými dokumenty Objednateli do tří (3) pracovních dnů od jejich vystavení 

následujícími způsoby: 

a) v elektronické podobě se zaručeným el. podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., 

o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, na adresu: 

faktury@nakit.cz 

b) doporučeným dopisem na následující adresu: 

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

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 01 Praha10. 

5.5 Platba bude provedena v české měně formou bankovního převodu na účet Dodavatele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.6 Splatnost faktur vystavených na základě této Smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů 

od jejího doručení Objednateli. 
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5.7 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven 

v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 

k doplnění/opravě Dodavateli, aniž se dostane do prodlení 

splatnosti 30 kalendářních dní poema běžet znovu 

doplněného/opraveného daňového dokladu Objednateli. 

se splatností. Lhůta 

od data doručení 

5.8 Všechny částky poukazované vzájemně Smluvními stranami musí být prosté 

jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich 

účty. 

5.9 Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu za dodávku Produktu 

ani na cenu za poskytování Služeb ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku. 

5.1 O Smluvní strany si ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, 

že Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

5.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného 

plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 

že poskytovatel zdanitelného plnění, tj. Dodavatel, je nespolehlivým plátcem ve smyslu 

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH"), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné 

Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění, 

tj. Objednatel, oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo 

na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet 

Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně 

z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem 

v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou 

úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy. 

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele 

požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem 

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, 

na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné 

plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění 

dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) 

zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. 

V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet 

dnem doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního 

účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 
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6. Další závazky Smluvních stran při plnění předmětu této Smlouvy 

6.1 Dodavatel se zavazuje: 

a) spolupracovat s odpovědnými pracovníky Objednatele ve věci realizace této 

Smlouvy, 

b) na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění s Objednatelem přijatá řešení. 

Dodavatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků, 

c) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí optimálně řešit ve spolupráci 

s Objednatelem překážky v plnění dle této Smlouvy. 

6.2 Dodavatel je povinen při realizaci Předmětu plnění dodržovat veškeré bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují 

k prováděnému Předmětu plnění a týkají se činnosti Dodavatele, bezpečnosti práce, 

požární ochraně a ochraně životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů 

Dodavatelem vznikne škoda, nese náklady Dodavatel. 

6.3 Po dobu pobytu v objektech Objednatele budou zaměstnanci a poddodavatelé 

Dodavatele dodržovat všechna bezpečnostní opatření a postupy tak, jak jsou 

všeobecně pFedepsány Objednatelem. 

6.4 Dodavatel zaručuje, že Pfedmět plněni bude prováděn kvalifikovaným personálem 

a odborným způsobem, který je všeobecně akceptován v rámci průmyslových 

standardů a praxe. 

6.5 Objednatel se zavazuje: 

a) poskytnout Dodavateli pnmerenou součinnost, kterou lze po Objednateli 

spravedlivě požadovat k řádnému splnění této Smlouvy; 

b) na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění s Dodavatelem přijatá řešení. 

Objednatel zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků. 

6.6 Dodavatel se zavazuje, že nezpůsobí, resp. učiní vše nezbytné a vynaloží veškerou 

možnou péči, kterou lze po něm objektivně požadovat, aby nedošlo k narušení, 

poškození nebo zničení hardware a software Objednatele, narušení důvěrnosti 

dostupnosti a integrity dat Objednatele, a to včetně napadení systémů a dat 

Objednatele škodlivým software, neoprávněným přístupem apod. Pokud Dodavatel 

způsobí uvedené v předchozí větě, je povinen učinit vše nezbytné a vynaložit veškerou 

možnou péči, kterou lze po něm objektivně požadovat, aby takové porušení odstranil. 

To Dodavatele nezbavuje povinnosti uhradit Objednateli škodu vzniklou tímto 

porušením povinnosti ze strany Dodavatele. 
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6. 7 Zjistí-li Dodavatel při realizaci Předmětu plnění skryté překážky bránící jeho řádnému 

provedení, je povinen to bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli 

a navrhnout mu další postup. 

6.8 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele 

o skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně, 

nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. 

6.9 Dodavatel je povinen neprodleně hlásit Objednateli všechny kybernetické 

bezpečnostní incidenty související s plněním této Smlouvy, které mají dopad 

na bezpečnost dat a informací. 

6. 1 O Dodavatel je povinen účastnit se na základě písemné pozvánky Objednatele všech 

jednání týkajících se předmětu Smlouvy a řídit se při provádění plnění dle této Smlouvy 

jeho pokyny. Účast na těchto jednáních není považována za Služby a Dodavateli 

za takové jednání nenáleží odměna. 

6.11 Dodavatel je povinen řídit se ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku 

příkazy Objednatele. 

6.12 Dodavatel se zavazuje nepoužít ve svých dokumentech jakýkoliv odkaz na název 

Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci 

Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

6.13 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinností 

vyplývající ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí 

osoby. 

6.14 Dodavatel je oprávněn pověřit plněním závazků plynoucích ze Smlouvy třetí osobu 

(poddodavatele) pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Udělí-li 

Objednatel s využitím poddodavatele souhlas, je Dodavatel povinen zavázat 

poddodavatele k zachování Důvěrných informací a k ochraně osobních údajů 

ve smyslu článku 1 O. této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém je k této povinností 

zavázán sám. Dodavatel odpovídá za své poddodavatele jako za plnění vlastní, 

včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. 

6.15 Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 

občanského zákoníku, Dodavatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této 

skutečnosti a její příčině Objednatele. Pokud není jinak stanoveno písemně 

Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících 

ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopnosti a bude hledat 

alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by 

podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než třicet (30) kalendářních dnů, je Objednatel 

oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
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6.16 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná 

nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu 

ustanovení§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužují se o dobu, po kterou trvá 

překážka, lhůty pro plnění povinností stanovených Smluvním stranám Smlouvou. 

Dodavatel je povinen o vzniku a zániku takové překážky Objednatele neprodleně 

informovat a tuto překážku Objednateli doložit. Jakmile překážka přestane působit, 

zavazuje se Dodavatel vyvinout maximální úsilí vedoucí k naplnění účelu Smlouvy 

a zavazuje se zajistit splnění povinností ze Smlouvy bez zbytečného odkladu. 

7. Vlastnická práva a práva duševního vlastnictví 

7.1 Vlastnictví k dodanému HW a k hmotným složkám plnění, stejně jako nebezpečí škody 

na HW a hmotných složkách plnění, přechází na Objednatele okamžikem podpisu 

Akceptačního protokolu Produktu oběma Smluvními stranami. 

7.2 Dodavatel poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít SW 

(tj. nevýhradní licenci k užití SW) v souladu s jeho účelem a určením. Objednatel 

je oprávněn užívat SW jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném 

teritoriálním rozsahu a po dobu trvání majetkových práv k SW. 

Dodavatel se zavazuje dle této Smlouvy poskytnout Objednateli veškeré licence 

nezbytné pro užívání SW způsobem a v rozsahu v souladu s výše uvedenými 

ustanoveními tohoto článku Smlouvy, a dále s Přilohou č. 1 této Smlouvy tak, aby byly 

dodrženy licenční podmínky Dodavatele, případně výrobce Produktu. Smluvní strany 

pro vyloučení případných pochybností sjednávají, že bude-li některé ustanovení 

licenčních podmínek Dodavatele, případně výrobce Produktu, v rozporu 

s ustanovením této Smlouvy, má ustanovení této Smlouvy přednost, a to i v případě, 

že licenční podmínky Dodavatele, případně výrobce Produktu, stanoví jinak. 

7.3 Vznikne-li v průběhu poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy autorské dílo 

dle platných autorskoprávních předpisů (dále jen „Autorské dílo"), platí následující: 

7 .3.1 Poskytovatel uděluje Objednateli okamžikem podpisu Akceptačního protokolu 

Produktu oběma Smluvními stranami oprávnění k výkonu práva užít Autorské 

dílo všemi způsoby dle příslušných ustanovení AZ, s tím, že se licence uděluje 

jako výhradní, neomezená co do způsobů užití Autorského díla, místa a času, 

s právem poskytnutí podlicence nebo postoupením licence jakékoliv třetí 

osobě. Objednatel je oprávněn Autorské dílo či jeho část měnit, dopracovat, 

spojit s jiným, rozdělit samostatně či prostřednictvím třetí osoby. Objednatel 

není povinen lícenci využít. Licence dle tohoto odstavce Smlouvy je Objednateli 

udělena na dobu trvání majetkových práv autorských. 

7.3.2 Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2378-2382 Občanského 

zákoníku. 
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7.4 Dodavatel prohlašuje, že SW ani jeho části, a Autorské dílo ani jeho části nemají žádné 

právní vady, že nejsou zatíženy právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického 

práva a práv duševního vlastnictví a že Dodavatel je zcela oprávněn disponovat 

bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k SW a jeho částem, 

a k Autorskému dílu a jeho částem a uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu na celý 

rozsah Předmětu plnění. V případě, že se uvedené prohlášení Dodavatele nezakládá 

na pravdě, Dodavatel odpovídá Objednateli za vyplývající důsledky v plném rozsahu 

včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba své právo 

k SW a/nebo jeho části, a/nebo k Autorskému dílu a/nebo jeho části, zavazuje se 

Dodavatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření 

k ochraně oprávnění k výkonu práv užít SW a/nebo Autorské dílo Objednatelem, 

pokud jej k tomu Objednatel zmocní. 

7.5 Smluvní strany sjednávají, že veškerá finanční vyrovnání za udělení licencí dle této 

Smlouvy jsou plně zahrnuta v ceně Předmětu plnění dle článku 4 této Smlouvy. 

8. Záruka za jakost 

8.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na dodávku Produktu na dobu čtyř (4) let 

od podpisu Akceptačního protokolu Produktu oběma Smluvními stranami, tj. garantuje, 

že Produkt si po tuto dobu zachová všechny vlastnosti, funkčnost a stanovenou 

účelovou způsobilost. 

8.2 Dodavatel zaručuje, že dodaný Produkt je plně funkční a zavazuje se, že Produkt bude: 

a) nový a nepoužitý; 

b) použitelný v české republice. Zejména v této souvislosti Dodavatel zarucuJe 

Objednateli, že Produkt získal veškerá nezbytná osvědčení pro užití v české 

republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu české republiky 

vyžadováno. Dodavatel předá kopie těchto osvědčení Objednateli při předání 

Produktu; 

c) mít parametry a provedení stanovené v této Smlouvě; 

d) bezpečný, zejména, že Produkt neobsahuje radioaktivní materiály a jiné 

nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; 

e) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 477/2001 

Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů. 

8.3 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku, že Produkt bude prost jakýchkoliv vad 

věcných, právních i ostatních. Produkt nebo jeho část má vady, jestliže zejména 

neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
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vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 

předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví 

během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik 

zapříčinil Objednatel. 

8.4 Dodavatel zaručuje Objednateli, že ohledně Produktu není veden žádný soudní spor, 

jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se Produktu, a pokud Dodavatel není 

výrobcem Produktu, že Dodavatel uhradil kupní cenu za Produkt dle smlouvy, 

na základě které tento Produkt nabyl. 

8.5 Veškeré vady (reklamace) je Objednatel povinen uplatnit u Dodavatele bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil. Vady budou Dodavateli oznámeny písemně 

(doporučeným dopisem/e-mailem) odpovědnými osobami Objednatele na adresu 

Dodavatele uvedenou v záhlaví nebo na kontaktní údaje dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. 

8.6 Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou 

se považuje i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby. 

8.7 Dodavatel se zavazuje k odstranění vad ve lhůtě deseti (1 O) kalendářních dní ode dne 

oznámení vady Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami v konkrétním případě 

dohodnuto jinak. Neodstraní-li Dodavatel vady Produktu v této lhůtě , nebo oznámí-li 

Dodavatel před uplynutím lhůty pro odstranění vad Objednateli , že vady neodstraní, 

je Objednatel oprávněn: 

a) od Smlouvy odstoupit, 

b) požadovat dodání náhradního Produktu za Produkt vadný, 

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny Produktu. 

d) nechat vadu odstranit na nebezpečí a účet Dodavatele jinou způsobilou osobou, 

přičemž veškeré tím vzniklé náklady na odstranění vady, včetně dalších nákladů 

s tím souvisejících (např. doprava) uhradí Objednateli Dodavatel bez zbytečného 

odkladu . 

8.8 Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Produkt a/nebo jeho část 

řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Dodavatel. 

8.9 Dodavatel uhradí škodu, která Objednateli vznikla vadným plněním v plné výši. 

Dodavatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z 

odpovědnosti za vady. 

9. Ochrana důvěrných informací 

9.1 Smluvní strany sjednávají, že veškeré skutečnosti jakkoli se týkající nebo související 

se Smluvními stranami a veškeré další skutečnosti, o nichž se dozví v souvislosti 

s touto Smlouvou, jsou Smluvními stranami považovány za důvěrné, aniž by bylo nutné 
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tyto informace jednotlivě jako důvěrné výslovně označovat (dále jen „Důvěrné 

informace"). Důvěrnými informacemi jsou zejména obsah veškerých dokumentů, 

dokladů a podkladů, které za účelem splnění závazků dle této Smlouvy zpřístupní 

Objednatel Dodavateli, a dále veškeré další informace, které za tímto účelem poskytne 

Objednatel Dodavateli v jakékoli podobě a jakoukoli formou. 

9.2 Smluvní strany se zavazují, že veškeré Důvěrné informace, které od sebe navzájem 

získají, budou použity výhradně pro účely řádného splnění závazků dle této Smlouvy 

a bude s nimi nakládáno jako s obchodním tajemstvím. 

9.3 Přijímající Smluvní strana se zavazuje používat k ochraně Důvěrné informace před 

jejím neoprávněným užíváním, poskytnutím, zveřejněním nebo šířením přiměřené 

péče, avšak v žádném případě ne v menší míře, než je míra péče, kterou využívá 

k ochraně svých důvěrných informací, které jsou podobného významu. 

9.4 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, 

nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Přijímající Smluvní strana 

může poskytnout či zpřístupnit jakoukoli Důvěrnou informaci třetí straně, která nebyla 

adresátem Důvěrné informace, pouze po obdržení písemného souhlasu sdělující 

Smluvní strany. 

9.5 Předávání Důvěrných informací bude probíhat dle volby Objednatele buď osobně 

formou protokolárního předání hmotných nosičů, na kterých budou Důvěrné informace 

zachyceny, nebo elektronickou formou. Dodavatel se během poskytování plnění pro 

Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu 

bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost. 

9.6 Každá ze Smluvních stran se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby tajnost Důvěrných 

informací druhé Smluvní strany byla důsledně dodržována jejími zaměstnanci 

i osobami, které v souladu s touto Smlouvou k plnění účelu spolupráce použije. 

Použije-li některá ze Smluvních stran k plnění třetí osoby, je oprávněna zpřístupnit 

jí Důvěrné informace získané od druhé Smluvní strany pouze v rozsahu nezbytně 

nutném pro jí poskytované plnění a je rovněž povinna zavázat třetí osobu povinností 

zachování Důvěrných informací v rozsahu dle této Smlouvy. Za porušení povinností 

třetí osobou odpovídá Smluvní strana, která jí Důvěrné informace zpřístupnila. 

9.7 Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související 

se Smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se 

kterými se Smluvní strany seznámí při realizaci předmětu Smlouvy nebo v souvislosti 

s touto Smlouvou, se považují za Důvěrné informace. 

9.8 Dodavatel se zavazuje, že Důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, 

ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti 

a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni 
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plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi 

v nezbytném rozsahu seznámit. Dodavatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby 

považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

9.9 Povinnost plnit ustanovení tohoto článku 9 Smlouvy se nevztahuje na informace, které: 

je Smluvní strana povinna sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti; 

byly písemným souhlasem poskytující Smluvní strany zproštěny těchto omezení; 

jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti 

jedné ze Smluvních stran; 

příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana; 

jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním 

orgánem na základě zákona; 

je Objednatel povinen poskytnout svému zakladateli; 

je Objednatel povinen poskytnout jakékoli třetí osobě. 

9.1 O Povinnost ochrany Důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti 

a účinnosti této Smlouvy. 

10. Nakládání s osobními údaji 

10.1 Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem 

fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje 

kontaktních osob poskytnuté ve Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob, 

které jsou poskytnuty v rámci Smlouvy, pouze a výhradně pro účely související 

s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání této Smlouvy, resp. pro účely vyplývající 

z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. 

Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely 

související s plněním Smlouvy Objednateli předává. 

10.2 Dodavatel nepředává Objednateli v rámci poskytnutí služeb kromě případu uvedeného 

v odst. 10.1 tohoto článku Smlouvy žádné další osobní údaje. V případě, že součástí 

poskytování služeb bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle 

příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen 

na tuto skutečnost Objednatele předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn 

dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout. 

10.3 Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k takovým 

informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních 

předpisů, je Dodavatele oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze 

v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje nakládat 

se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Objednatele jako správce 
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osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit 

jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, 

pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. 

10.4 Vznikne-li v souvislosti s předáváním osobních údajů povinnost uzavřít mezi Smluvními 

stranami smlouvu o zpracování osobních údajů a není-li taková smlouva mezi 

Smluvními stranami dosud uzavřena, zavazují se Smluvní strany smlouvu 

o zpracování osobních údajů neprodleně uzavřít v souladu s požadavky Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

11. Odpovědnost za škodu, sankce, náhrada újmy 

11.1 Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou při plnění závazků 

ze Smlouvy v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných 

právních předpisů či vyplývajících ze Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují vyvíjet 

maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

11.2 Dodavatel odpovídá za škodu, kterou způsobil Objednateli v souvislosti s plněním 

Smlouvy nedodržením nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy. 

Odpovědnost za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti se řídí 

ustanovením§ 2913 a násl. občanského zákoníku. 

11.3 V případě prodlení Dodavatele s dodáním Produktu v termínu stanoveném v čl. 2 

odst. 2.1.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Produktu podle čl. 4 odst. 4.1 písm. a) 

Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

11.4 V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad zjištěných pn preJImacím řízení 

v termínu dle čl. 2 odst. 2.1.3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Produktu podle čl. 4 odst. 4.1 

písm. a) Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

11.5 V případě prodlení Dodavatele s dodržením lhůty pro dobu odezvy u technické 

podpory k HW dle Přílohy č. 1 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny technické podpory k HW / rok 

podle čl. 4 odst. 4.1 písm. b) (první odrážka) Smlouvy, a to za každý i započatý 

kalendářní den prodlení. 

11.6 V případě, že se prohlášení Dodavatele dle čl. 7 odst. 7.4 Smlouvy ukáže jako 

nepravdivé, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). 
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11 . 7 V případě prodlení Dodavatele s odstraněním záručních vad Produktu ve lhůtě 

stanovené v čl. 8 odst. 8.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Produktu podle čl. 4 odst. 4.1 

písm. a) Smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

11 .8 V každém jednotlivém případě porušení závazku Dodavatele k ochraně Důvěrných 

informací dle článku 9. této Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat a Dodavatel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun 

českých). 

11 .9 V každém jednotlivém případě porušení povinnosti Dodavatele při nakládáni 

s osobními údaji dle článku 1 O. této Smlouvy je Objednatel oprávněn vyúčtovat 

a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvěstětisíc 

korun českých). 

11 .1 O V případě nedodržení lhůty splatnosti faktury, kterou Objednatel převzal od Dodavatele 

k úhradě, se Objednatel zavazuje Dodavateli uhradit zákonný úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 

a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném 

znění. 

11 .11 Vyúčtování smluvní pokuty/úroků z prodlení - penalizační faktura, musí být druhé 

Smluvní straně zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 

třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury. Úhrada smluvní 

pokuty/úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní 

strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem 

jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany. 

11 .12 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu 

vzniklé újmy v celém rozsahu způsobené újmy. 

11 .13 Objednatel je v připadě uplatnění smluvní pokuty vůči Dodavateli dle této Smlouvy 

v případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Dodavatele oprávněn využít institut 

započtení vzájemných pohledávek. 

12. Vzájemná komunikace Smluvních stran a kontaktní osoby 

12.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto 

Smlouvou stanoveno jinak, a to v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím 

doporučené pošty, e-mailu či datové schránky. Pro operativní komunikaci je možné 

využít též telefonického nebo osobního kontaktu, nicméně následně musí dojít 

k potvrzení ústního ujednání písemnou formou. 
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12.2 Veškerá oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě, 

nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy a která mají či mohou mít jakýkoliv 

účinek na trvání, změnu či ukončení této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě 

a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou 

formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 

není-li Smlouvou stanoveno nebo mezi Smluvními stranami pro konkrétní případy 

písemně dohodnuto jinak. 

12.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou 

Smluvní stranu prokazatelně písemně informovat nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů. 

12.4 Kontaktní osoby Objednatele a Dodavatele pro účely této Smlouvy jsou uvedeny 

v Příloze č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení případných nejasností 

sjednávají, že kontaktní osoby Dodavatele a Objednatele ve věcech technických, 

jsou oprávněny zejména předávat a přebírat Předmět plnění této Smlouvy, tj. podepsat 

Akceptační protokol Produktu dle článku 3 této Smlouvy a vznášet požadavky 

a připomínky v rámci realizace Předmětu plnění. 

12.5 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit kontaktní osoby uvedené 

v Příloze č. 2 této Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, přičemž změna 

je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. 

13. Pojištění Dodavatele 

13.1 Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti Smlouvy uzavřenou platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění, který nesmí být nižší 

než 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). V případě, že plněním této 

Smlouvy dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude Dodavatel 

povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

13.2 Dodavatel se zavazuje, po předchozí písemné žádosti Objednatele, předložit 

nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů k nahlédnutí Objednateli platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu, a to i opakovaně. Bude-li zjištěno, že Dodavatel nedisponuje 

účinnou pojistnou smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy a Objednatel 

je od této Smlouvy oprávněn odstoupit. 

14. Doba trvání Smlouvy 

14.1 Tato Smlouva se uzavírá v části týkající se poskytování Služeb dle čl. 1 odst. 1.2 

písm. c) a d) Smlouvy na dobu určitou čtyř (4) let ode dne podpisu Akceptačního 

protokolu Produktu oběma Smluvními stranami. 
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14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

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

strany sjednávají, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

14.3 Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran, 

b) výpovědí ze strany Objednatele v části Předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.2 písm. c) 

a d) Smlouvy bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce 3 měsíců počínající 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Dodavateli, nebo 

c) jednostranným odstoupením z důvodů stanovených právními předpisy nebo touto 

Smlouvou, nebo v případě podstatného porušení Smlouvy. 

14.4 Za podstatné porušení smluvních povinnosti Dodavatele, za kterých může Objednatel 

od této Smlouvy odstoupit, se považuje zejména: 

a) prodlení Dodavatele s předáním Produktu Objednateli, delší než třicet (30) 

kalendářních dní; 

b) opakované, tj. nejméně 2 x, prodlení Dodavatele s odstraněním vad zjištěných 

při přejímacím řízení v termínu dle čl. 2 odst. 2.1.3 Smlouvy; 

c) opakované, tj. nejméně 2 x, prodlení Dodavatele s odstraněním záručních vad 

Produktu; 

d) opakované, tj nejméně 2 x, nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, 

protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů 

a pravidel Dodavatelem nebo jeho poddodavatelem v místě plnění; 

e) opakované, tj. nejméně 2 x, prodlení Dodavatele s dobou odezvy v rámci technické 

podpory k HW stanovené v Příloze č. 1 Smlouvy; 

f) porušení ochrany Důvěrných informací a/nebo ochrany osobních údajů; 

g) kvalita provedeného Předmětu plnění nebo jeho část Dodavatelem opakovaně, 

tj. nejméně 2 x, vykáže nižší než smluvenou kvalitu. 

14.5 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy je-li Dodavatel v likvidaci 

nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

14.6 Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem, za kterých může 

Dodavatel od této Smlouvy odstoupit, se považuje prodlení Objednatele s úhradou 

faktury delší než šedesát (60) kalendářních dní. 

Strana 18 (celkem 29) 



NAl{IT Smlouva o dodávce Log managementu a poskytování 

souvisejících služeb 

14.7 Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámí písemně 

tuto skutečnost druhé Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů 

ode dne, kdy se tato Smluvní strana o důvodech zakládajících možnost odstoupení 

od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení 

o odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.8 Plnění řádně poskytnutá ke dni ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí dle odst. 14.3 

písm. b) Smlouvy nebo odstoupením si Smluvní strany nebudou vracet, nebude-li 

v konkrétním případě Smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě sjednání vracení 

plnění jsou Smluvní strany povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní 

přijaté smluvní plnění nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů od zániku 

této Smlouvy. 

14.9 Ukončením účinnosti Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se 

smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky. 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem české republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

15.2 Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly, 

že Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

15.3 Smluvní strany si ve smyslu ust. § 1794 odst 2 občanského zákoníku ujednaly, 

že se Dodavatel výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ust. § 1793 občanského 

zákoníku a souhlasí s cenou tak, jak byla smluvními stranami sjednána výše v této 

Smlouvě. 

15.4 Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré 

skutkové a právní okolnosti související s uzavřením této Smlouvy a že Dodavatel 

je v tomto ohledu přesvědčen o jeho schopnosti uzavřít tuto Smlouvu, má zájem 

tuto Smlouvu uzavřít a jeho schopen plnit veškeré závazky z této Smlouvy plynoucí. 

15.5 Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří 

vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu 

s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem 

pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele. 

15.6 Tato Smlouva může být měněna pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky 

ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami. Podstatná změna textu 

této Smlouvy nebo změna, která by nebyla připuštěna zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, je vyloučena. 
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15.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 

s touto Smlouvou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud není 

prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost 

pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se 

adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 

občanského zákoníku. 

15.8 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 

či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost 

či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá 

přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit 

od dalšího obsahu. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují neúčinné 

a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem 

a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

15.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že bude 

Smlouva podepsána elektronicky, obdrží Poskytovatel elektronický dokument 

podepsaný v souladu s platnou právní úpravou. 

15.10 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné 

ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení 

této Smlouvy prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě 

a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz 

uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců. 
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15.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1: Specifikace Předmětu plnění 

• Příloha č. 2: Kontaktní osoby Smluvních stran 

• Příloha č. 3: Vzor Akceptačního protokolu Produktu 

• 

V Praze dne: ____ _ V Praze dne: 

 Digi~ál~ě podepsal 
 

 
Digitálně podepsal  

   

Datum: 2019.11.07 
16:42:45 +01 '00' 

  Datum: 2019.10.29 
I 

O 

16:51 :08 +01 '00' 

 

   

Národní agentura pro komunikační a 
informační technologie, s. p 

V Praze dne: _____ _ 

 
 

 

Digitálně podepsal 
 

Datum: 2019.11.07 
13:53:16 +01 '00' 

 

  

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

   

 

DATASYS s.r.o. 
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Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu plnění 

Nedílnou součástí dodávky Produktu podle ust. čl. 1 odst. 1.2 písm. a) a b) Smlouvy 

je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkci a mechanismů formou zpracování 

bezpečnostní dokumentace a dále také zpracování provozní dokumentace. 

V rámci dodávky Produktu se Dodavatel zavazuje Objednateli předat následující dokumentaci 

k řešení dle platné legislativy a dle požadavků Objednatele: 

a) Systémová příručka obsahující 

i. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému 

pro provádění určených činností v rámci Produktu a návod na používání těchto 

funkcí, 

ii. definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti 

při využívání Produktu. 

b) Uživatelská příručka obsahující 

i. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost 

v rámci Produktu a návod na použití těchto funkcí, 

ii. vymezení oprávnění a povinností uživatelů ve vztahu k Produktu. 

c) Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, 

protokolů, architektonického nákresu komponent a jejich spolupráce, diagram 

logického a fyzického zapojení. 

d) Dodavatel se v rámci dodávky Produktu zavazuje předat Objednateli také provozní 

dokumentaci v obdobném rozsahu dle předmětu a povahy Smlouvy: 

i. dokumentaci strategie obnovy, 

ii. dokumentaci skutečného provedení, 

iii. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění, 

iv. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy, 

v. dokumentaci obsahující bezpečností nastavení související s předmětem plnění 

Smlouvy. 
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Poois Splňuje 

Obecné požadavky na systém pro centralizovanou správu logů a událostí 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Systém pracuje jako hardware appliance s jedním uceleným rozhraním pro Ano 
všechny administrátorské i operátorské činnosti. Nevyžaduje instalaci dalších 
systémů a aplikací vyjma podpory sběru na pobočkách, agenta pro sběr Windows 
loqů a pro sběr loqů z databází. 
Systém provádí zpracování událostí z předdefinovaných zdrojů logů napříč Ano 
výrobci aplikací, operačních systémů a síťového hardware. 
Systém přijímá a zpracovává logy, události a další strojově generovaná data Ano 
prostřednictvím minimálně následujících protokolů: UDP/TCP 514 (SYSLOG), 
TCP 20514 (RELP, nešifrovaně), TCP 20515 (RELP, šifrovaně) a NETFLOW 
(minimálně verze v9 a IPFIX). Systém musí umožnovat přijímat logy i na 
uživatelsky definovaných UDP a TCP portech. Přijaté logy systém standardizuje 
do jednotného formátu a normalizuje základní atributy, ale zároveň systém 
uchovává i oriqinální verzi zpráv. 
Možnost sběru událostí minimálně ve formátech RAW, Syslog, CEF, LEEF, JSON Ano 
RFC7159. 
Možnost sběru logů pravidelným stahováním log souborů přes FTP/S HTTP/S, 
SCP/SFTP s automatizovaným zpracováním logů ze staženého log souboru. 
Podpora sběru loqů souborv na sdílených discích přes CIFS. 
Všechny pole a položky přijaté systémem jsou automaticky indexovány. Nad Ano 
všemi položkami je možné ihned provádět vyhledávání bez nutnosti dodatečného 
ručního indexování administrátorem. 
Systém provádí ucelenou vizualizaci logů, událostí a strojových dat (grafy Ano 
událostí). Vizualizace musí být dynamická, tj volbou v jednom grafu se ostatní 
příslušné qrafy v pohledu na data upraví dle požadované volby automaticky. 
Systém nesmí umožnit mazání nebo modifikování již uložených logů. Každý log Ano 
musí mít unikátní identifikátor, který umožní jeho jednoznačnou identifikaci. 
V případě přetížení systému nesmí dojít ke ztrátě logů. Všechny přijaté Ano 
nezpracované logy/událostí musí být ukládány do vyrovnávací paměti. Při 
výraznějším plnění vyrovnávací paměti musí být administrátor systému 
automaticky informován. Velikost vyrovnávací paměti nesmí být nižší než 50 GB. 
Systém umožňuje snadné vyhledávání událostí (ad hoc) bez nutnosti Ano 
dodatečného programování nebo aplikování dotazů v SQL jazyce. 
Systém musí umožňovat unifikované vyhledávání napříč všemi typy dat a zařízení. Ano 

Systém obsahuje předpřipravené pohledy na uložená data dle jednotlivých Ano 
kategorií zdrojových zařízení i dle logického členění. 
Možnost vlastních úprav pohledů a vytvoření nových pohledů. Pro vytváření Ano 
nových pohledů na data není přípustné používat povinně SQL jazyk. Systém musí 
mít možnost uložení uživatelem vytvořených pohledů na data (dashboardů) pro 
budoucí zpracování. 
Systém podporuje i automatizuje průběžné aktualizace pohledů výrobcem. Ano 

Konfigurační a systémové rozhraní a dokumentace musí být identické v anglickém Ano 
i v českém jazyce. Nepřipouští se omezená dokumentace v českém jazyce. 

Monitoring stavu systému - alertování při překročení prahových hodnot nebo Ano 
chybě systému, přeposlání upozornění pomocí SMTP. 
Požadujeme, aby systém obsahoval REST-APi pro integraci s externím Ano 
monitorovacím systémem (Zabbix, Naqios, MRTG a další) a umožnoval 
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autorizovaný přístup ke strukturované databázi logů. 
Součástí systému bude webová konzole pro přístup k logům, alertům, reportům a Ano 
pro správu systému. Z této konzole se provádí veškerá konfigurace, správa a 
analýza logů. 
Požadujeme, aby systém umožňoval snadné vytváření uživatelských rolí Ano 
definujících přístupová práva k uloženým událostem a jednotlivým ovládacím 
komponentům systému. 
Systém musí podporovat ověřování uživatele systému na externím LDAP serveru. Ano 
V případě výpadku externího LDAP systému musí podporovat ověření z lokální 
databáze. 

Způsob konfigurace vlastních parserů a alertů, korelace a obohacování událostí 

21 Systém umožňuje dopsání parseru pro výrobcem explicitně nepodporovaná Ano 
zařízení uživatelem bez nutnosti spolupráce s výrobcem nebo dodavatelem (vč. 
subdodavatelů) nabízeného systému - tzv. uživatelsky definované parsery. 
Systém musí obsahovat možnost testování a ladění zákaznických parserů bez 
vlivu na ieho ostatní funkce. 

22 Uživatelská konfigurace vlastních parserů pomocí vizuálního programovacího Ano 
jazyka v centrální správcovské webové konzoli. Vizuální programovací jazyk musí 
uživateli umožnit psát vlastní parsery bez nutnosti znalosti programování. Vizuální 
programovací jazyk není prezentován textově, aplikační logika je prezentována 
qraficky. 

23 Konfigurace uživatelských parserů musí umožňovat automatické doplňování DNS Ano 
reverzních záznamů, GeolP informace a identifikace výrobce zařízení podle MAC 
adresy. 

24 Konfigurace uživatelských parserů musí umžňovat přidávat značky pro různé typy Ano 
událostí (login, logout apod.), k jednotlivým zdrojům dat, aplikacím, zařízením atd. 
Značky jsou ukládány s každou přijatou událostí, na základě značky je poté možné 
filtrovat data nebo omezovat oprávnění uživatelů systému k jednotlivým 
událostem. 

25 Možnost on-line ladění uživatelsky definovaných parserů v centrální správcovské Ano 
konzoli - při jejich vytváření je možné vložit vlastní testovací zprávy, při změně 
vstupních dat je zobrazena výsledná podoba rozparsovaných dat a případná 
chybová hlášení. 

26 Systém je schopen v případě splnění podmínek definovaných pomocí vizuálního Ano 
proqramovacího jazyka vvqenerovat alert, a to minimálně prostřednictvím SMTP. 

27 Systém obsahuje výrobcem předpřipravené vzory alertů . Ano 

28 Systém provádí pro přijaté události výpočet číselného skóre rizika, a to minimálně Ano 
z definované hodnoty aktiva (zařízení nebo služby), typu události a spolehlivosti 
detekce. 

29 Systém podporuje provádět nad přijatými událostmi pokročilé kontextové korelace Ano 
v časovém intervalu až 3 měsíců, např. za účelem doplňování informaci o aktuálně 
přihlášeném uživateli PC i do relevantních událostí, které tuto informaci běžně 
neobsahuií. 

30 Systém obsahuje výrobcem předpřipravenou sadu korelačních pravidel pro Ano 
detekci kybernetických bezpečnostních událostí. 

Výkonové parametry a minimální HW parametry požadovaného systému 
31 Průměrný trvalý příjem minimálně 6 tisíc událostí za sekundu. Ano 

32 Špičkový příjem minimálně 12 tisíc událostí za sekundu po dobu nejméně 10 Ano 
minut. 
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33 Licenčně neomezený počet zařízení pro příjem zasílaných událostí. Licenčně Ano 
neomezený počet událostí v GB za den nebo licence na minimálně 200GB 
uložených událostí za den. 

34 Jedna hardwarová applíance o velikosti max. 2U, včetně ramena pro kabelový Ano 
management umožňujícího vysunutí zapnutého systému z racku pro servisní 
účely. 

35 HW appliance obsahuje veškeré potřebné komponenty (CPU, RAM, diskový Ano 
prostor) a je nezávislá na dalších systémech. 

36 2 procesory (min. 1 O jader každý), podpora HyperThreadingu. Ano 

37 Min. 128 GB DDR-4. Ano 

38 Cistá kapacita úložného prostoru (kapacita diskového pole) dostupná pro uložená Ano 
data nabízeného systému musí být minimálně 40TB. 

39 Z výkonových důvodů požadujeme, aby v systému bylo minimálně 12 ks stejných Ano 
RAID edition disků určených pro použití v datacentrech, o rychlostí minimálně 
7200 otáček. 

40 HW akcelerovaný SAS RAID řadič s read-write cache min. 2GB. Radič diskového Ano 
pole musí obsahovat zálohovací baterii nebo být vybaven flash pamětí. 
Požadujeme, aby ze systému bylo možné vytáhnout libovolné dva disky, bez ztráty 
dat a vlivu na funkčnost řešení. Redundance disků nesmí ovlivňovat požadovanou 
kapacitu úložiště. 

41 Minimálně 2x 1Gbit LAN porty+ 1x dedikovaný 1Gbít port pro management HW. Ano 

42 Větráky v systému musí být vyměnitelné za provozu a redundantní. Ano 
43 2x napájecí zdroje s redundancí napájení 1 +1. Ano 

44 Systém pro vzdálenou správu serveru včetně potřebné licence, pokud je třeba Ano 
(obdoba HP iLO, Dell iDRAC apod). 

Zálohování, obnova a podpora pro budoucí instalaci v režimu vysoké dostupnosti 

45 Podpora zálohování konfigurace na externí síťové úložiště s možností obnovy Ano 
konfigurace přímo z centrální správcovské webové konzole. 

46 Podpora zrcadlení a clusteru - dvě nebo více zařízení v režimu active / active. Ano 

47 V případě využití více zařízení v systému se zrychluje vyhledávání a jsou Ano 
automaticky prohledávána všechna data na všech zařízeních v clusteru. 

Reporting a exporty dat 

48 Možnost tvorby vlastních pravidelných reportů ve formátu PDF se zasíláním e- Ano 
mailem. 

49 Podpora ukládání reportů na lokální úložiště systému s řízením přístupu dle Ano 
přístupových rolí - uživatel nesmí přes reporty získat přístup k logům, ke kterým 
nemá mít přístup. 

50 Podpora exportu pohledem definovaných vzorků dat ve formátech CSV a JSON. Ano 

Sběr událostí z prostředí Microsoft Windows 

51 Události z Microsoft Windows prostředí jsou vyčítány pomocí agenta Ano 
instalovaného přímo v koncových systémech. Windows agent musí současně 
podporovat jak monitoring interních windows logů, tak monitoring souborových 
loqů. 

52 Windows agent podporuje sběr nejen ze základních systémových logů (Aplikace, Ano 
Zabezpečení, Instalace, Systém) ale je možné z centrální konzole nastavit i sběr 
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všech ostatních logů ve složce Protokoly aplikací a služeb. 

Windows agent podporuje sběr „Windows Event Tracing" logů, např. DNS query Ano 
log. 
Agent podporuje nastavení filtrace odesílaných událostí pomocí centrální Ano 
správcovské konzole pomocí vizuálního proqramovacího jazyka. 
Windows agent podporuje lokální buffer pro případ ztráty spojení mezi koncovým Ano 
systémem a centrálním úložištěm loqů pozastavuie. 
Komunikace Windows agenta a centrálního systému musí být šifrovaná. Ano 

Systém upozorňuje na agenty a typové zdroje logů, které přestaly poskytovat data. Ano 

Windows agent podporuje detekci změn konfiguračních souborů a změn Ano 
v systémovém registru, a to bez nutnosti detekovat a logovat tyto změny na úrovni 
operačního systému. 
Počet instalací Windows agenta nesmí být licenčně omezen. Ano 

Kolektor pro sběr událostí z poboček, distribuovaný monitoring 

60 Systém musí prostřednictvím distribuovaného kolektoru logů podporovat Ano 
spolehlivý sběr logů na pobočkách a umožňovat jejich odeslání do centrálního 
systému i po saturované lince bez ztráty dat, a to s využitím lokálního bufferu o 
velikosti minimálně 100 GB. 

61 Distribuovaný kolektor musí poskytovat podporu pro sběr logů ve stejném rozsahu Ano 
jako centrální systém, tj. i pro aktivní sběr logů z agentů a pro řízení konfigurace 
agentů. Není přípustná žádná přímá komunikace z koncového zařízeni na 
centrální systém. 

62 Distribuovaný kolektor musí podporovat centralizovanou správu sběru událostí Ano 
přímo z centrální konzole systému. 

63 Komunikace distribuovaného kolektoru a centrálního systému musí být šifrovaná. Ano 

64 Rešení pro sběr dat z poboček musí mít výkon minimálně 5 tisíc událostí za Ano 
sekundu. 

65 Distribuovaný kolektor musí být k dispozici jako fyzický systém nebo jako virtuální Ano 
systém pro VMware ESXi a Hyper-V. 

66 Centrální systém upozorňuje na všechna zařízení a typové zdroje logů, které Ano 
přestaly poskytovat data. 

67 Centrální systém umožňuje aktivně monitorovat a alarmovat dostupnost zařízení Ano 
v síti a dostupnost síťových služeb, a to i prostřednictvím distribuovaného 
kolektoru . 

68 Centrální systém umožňuje aktivně monitorovat přes SNMP, IPMI a přes agenta Ano 
metriky zdraví monitorovaných zařízení , a to i prostřednictvím distribuovaného 
kolektoru . 

69 Centrální systém umožňuje aktivně sbírat přes SNMP, IPMI a přes agenta Ano 
inventarizační informace o zařízeních , a to i prostřednictvím distribuovaného 
kolektoru. 

Podpora a záruka na hardware a software 

70 HW - Požadovaná min. 4 letá servisní podpora na hardware appliance s opravou Ano 
v místě instalace serveru a s garantovanou odezvou následující pracovní den od 
nahlášení případné závady. 

71 SW - Podpora výrobce na aktualizaci systému a parserů na 4 roky. Podpora musí Ano 
obsahovat aktualizaci SW minimálně 4x ročně, opravy chyb a telefonická a 
emailová podpora s diagnostikou vzdáleným přístupem. 
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Příloha č. 2 - Kontaktní osoby Smluvních stran 

1. Kontaktní osoby ve věcech smluvních a technických: 

• Za Objednatele 

Ve věcech smluvních: (Bude doplněno před podpisem smlouvy) 

 

Ve věcech technických: 

  

• Za Dodavatele 

Ve věcech smluvních: 

 

  

 

2. Kontaktní osoby pověřené podáváním a přijímáním případů technické podpory dle čl. 1 

odst. 1.2 písm. c) a d) Smlouvy: 

• Za Objednatele 

• Za Dodavatele 
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Příloha č. 3 - Vzor Akceptačního protokolu Produktu 

Dodavatel 

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

Smlouva Cís/o platné smlouvy I dodatku 

Název Projektu 

Datum předání Datum 

Předmět akceptace 
Popis předmětu akceptace: 

Číslo položky Akceptováno Akceptováno s výhradou Neakceptováno 

drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Produktu 
funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, ani popis zdůvodnění 
neohrožují jeho užívání 
z hlediska bezpečnosti, jsou 
uvedeny níže v další části 
tohoto Akceptačního 
protokolu 

Výhrady 

Číslo Popis výhrady 
Kategorie vady Termín pro 

vypořádání vady 

01 

Návrh vypořádání výhrad 

Číslo Popis výhrady Návrh vypořádání výhrady, návrh řešení 

01 

Seznam příloh 

Číslo Název přílohy Stručný obsah přílohy 
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Závěrečná ustanovení 

Smlouva o dodávce Log managementu a poskytování 

souvisejících služeb 

Dodavatel a Objednatel svým podpisem stvrzují akceptaci dle výše specifikované Smlouvy. 

Jméno a příjmení Datum Podpis 

Akceptoval za Dodavatele 

Akceptoval za Objednatele 
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