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Rámcová dohoda na dodávku licencí a podpory 
Číslo 2019/140 NAKIT 

Národní agentura pro 

komunikační a informační 

technologie, s. p. 

se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupen: 
zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jen jako "Nabyvatel" 

a 

Actinet Informační systémy s.r.o. 

se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupena: 
zapsána v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

Kodaňská 1441 /46, Vršovice, 101 00 Praha 1 O 
04767543 
CZ04767543 

  
vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, 
vložka 77322 

 
  

Praha 1, U Bulhara 1611/3, PSČ: 11 O 00 
25552635 
CZ25552635 

 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
67393 

 
  

dále jednotlivě jen jako „Poskytovatel č. 1" 

a 

S& T CZ s.r.o. 

se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
zastoupena: 

zapsána v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 
44846029 
CZ44846029 

 , 
  

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
6033 
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dále jednotlivě jen jako „Poskytovatel č. 2" 

Prodávající č. 1 a Prodávající č. 2 souhrnně označovaní jako „Poskytovatelé", 
Nabyvatel a Poskytovatelé budou označovaní jednotlivě jako „Smluvní strana", a společně 
všichni jako „Smluvní strany", 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a§ 131 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
veřejných zakázkách"), tuto rámcovou dohodu na dodávku licencí a podpory (dále jen 
.,Dohoda"). 

Preambule 
Nabyvatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „Pořízení licencí a podpory 
bezpečnostních produktů Microfocus" na uzavření této Dohody (dále jen „Zadávací řízení"). 
Dohoda je uzavírána s Poskytovateli na základě výsledku tohoto Zadávacího řízení. 

1. Účel a předmět Dohody 

1 .1. Účelem této Dohody je stanovení podmínek a právního rámce pro uzavlrání Dílčích 
smluv mezi Nabyvatelem na jedné straně a vždy jedním z Poskytovatelů na straně 
druhé na dodávku licencí a podpory, a to na základě nabídky Poskytovatele a její 
akceptace Nabyvatelem. 

1.2. Předmětem Dohody je stanoveni práv a povinností Smluvních stran pro postup při 

uzavírání Dílčích smluv (jak jsou definovány níže) na 

a) dodávku licencí, vč. aktivace a příslušné dokumentace dle specifikace uvedené 
v příloze č. 1 Dohody (dále jen „Licence"), jedná se o Licence rodiny ArcSight a 
souvisejících modulů, maintenance licencí rodiny ArcSight a souvisejících modulů, 
licence rodiny lnterset UEBA a souvisejících modulů a maintenance licencí UEBA; 

b) poskytování podpory k licencím dodaným dle písm. a) Dohody, tzn. zejména 
pravidelného upgrade, update a legislativní podpory výrobcem (dále jen 
„Podpora"), přičemž rozsah Podpory a reakční doba plně reflektuje podmínky 
licenční podpory a záruky Licencí výrobce dle licenčních podmínek v příloze 2 
Dohody. Pro účely této Dohody se legislativní podporou rozumí úprava stávající 
funkčnosti software, kterou je nutné provést, protože stávající funkcionalita by nutila 
nabyvatele konat v rozporu s novou legislativní úpravou. Legislativní úpravou není 
doplnění funkcionality (řešené oblasti), kterou stávající software nepokrýval. 

(dále jen společně jako „Předmět Dohody"). Tato Dohoda dále vymezuje základní 
podmínky plnění. 

1.3. V případě, že v průběhu účinnosti této Dohody dojde ke změně podmínek licenční 
podpory výrobce (příloha č. 2 Dohody), jsou Poskytovatelé povinni o této skutečnosti 
Nabyvatele písemně informovat a jako přílohu Dílčí smlouvy tyto aktuální podmínky 
licenční podpory výrobce vložit do Dílčí smlouvy v rámci realizace minitendru. 
V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této Dohodě. 

1.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu trvání Dohody ke změně názvu, nebo 
jiné formální úpravě licenčního modelu výrobce, je tato změna přípustná pouze za 
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podmínky, že se i nadále bude jednat o licence rodin ArcSight a lnterset UEBA a jejich 
souvisejících modulů nebo jejich nástupců, a to při zachování úrovně garantované 
minimální slevy uvedené v čl. 3 Dohody. 

2. Dílčí smlouvy a postup jejich uzavření 

2.1. Dílčí smlouva představuje dílčí plnění z rámce sjednaného touto Dohodou. Počet Dílčích 
smluv je neomezený. Plnění zadávaná dle Dílčích smluv jsou veřejnými zakázkami ve 
smyslu Zákona o veřejných zakázkách a budou v souladu s příslušnými ustanovením 
Zákona o veřejných zakázkách uzavírány dle konkrétních požadavků Nabyvatele 
postupem podle příslušných ustanovení Zákona o veřejných zakázkách (na základě tzv. 
minitendrů). 

2.2 Nabyvatel je oprávněn vyzvat Poskytovatele k předložení nabídek na dodávku 
specifikovaného množství Předmětu Dohody (dále jen "Výzva"). Výzva má charakter 
výzvy k předloženi návrhu na uzavření smlouvy dle § 1731 Občanského zákoníku. 
Nabyvatel ve Výzvě uvede zejména specifikaci a množství Předmětu plnění, 
požadovaný termín, místo a způsob jejich dodání, způsob (hodnotící kritéria) výběru 
Nabídek a lhůtu pro předložení Nabídek Poskytovateli. Nabyvatel není povinen Výzvu 
učinit. 

2.3 Poskytovatelé jsou povinni doručit Nabyvateli ve lhůtě stanové ve Výzvě své nabídky 
splňující náležitosti návrhu na uzavřeni smlouvy (dále jen „Nabídka") nebo mu ve 
stejné lhůtě sdělit, že Nabídku nepředloží. Nabídka musí obsahovat alespoň tyto 
náležitosti: 

a) identifikační údaje Poskytovatele a Nabyvatele; 
b) číslo Dohody; 
c) specifikaci a množství Licencí/Podpory v souladu s Výzvou (dále jen „Předmět 

plnění"); 
d) nabízenou cenu za Předmět plnění uvedenou jako jednotkovou cenu i celkovou 

cenu; 
e) dobu a místo dodání Předmětu plnění v souladu s Výzvou; 
f) projev vůle Poskytovatele být Nabídkou vázán v případě jejího přijetí 

Nabyvatelem; 
g) určení, že se Dílčí smlouva, která v případě akceptace Nabídky Nabyvatelem 

vznikne, řídí stejnými podmínkami, jako jsou stanoveny v této Dohodě; 
h) určení, že se jedná o neodvolatelný návrh na uzavřeni Dílčí smlouvy; 
i) dobu pro akceptaci Nabídky, která nesmí být kratší než deset (1 O) Pracovních 

dnů ode dne doručení Nabídky Nabyvateli; 
j) další náležitosti požadované Nabyvatelem ve Výzvě; a 
k) podpis oprávněné osoby Poskytovatele. 

Nabídka Poskytovatele bude dále obsahovat návrh Dílčí smlouvy, jejíž vzory pro 
jednotlivé dodávky jsou uvedeny v Příloze č. 3, v Příloze č. 4 a v Příloze č. 5 této 
Dohody. Vzor návrhu Dílčí smlouvy uvedený v Příloze č. 3, v Příloze č. 4 a v Příloze č. 
5 této Dohody může být na základě řízeni o uzavření Dílčí smlouvy upravován. 

2.4 Nabídky Poskytovatelů nesmí být v rozporu s touto Dohodou a Výzvou. Poskytovatelé 
nejsou oprávněni navrhnout v Nabídce podmínky, které budou pro Nabyvatele méně 
výhodné v porovnání s touto Dohodou. 
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2.5 Nabídky Poskytovatelů v minitendru budou hodnoceny podle jediného hodnotícího 
kritéria, a to kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nabyvatel rozhodne o přidělení veřejné 
zakázky a uzavření Dílčí smlouvy s Poskytovatele, jehož nabídka bude vyhodnocena 
jako nejvýhodnější. 

2.6 Akceptací Nabídky, která byla Nabyvatelem vyhodnocena jako nejvhodnější v souladu 
s kritérii uvedenými ve Výzvě, dojde mezi Nabyvatelem a příslušným Poskytovatelem 
ke vzniku smlouvy na dodání Předmětu plnění za podmínek stanovených v Nabídce 
(dále jen „Dílčí smlouva"). Akceptaci provede Nabyvatel písemným oznámením přijetí 
Nabídky Poskytovateli. 

2.7 Poskytovatel se zavazuje dodat Nabyvateli Předmět plnění a převést na Nabyvatele 
výkon práv k užití Předmětu plnění v souladu s Dílčí smlouvou , je-li Předmětem plnění 
dodávka Licencí. Nabyvatel se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu 
s touto Dohodou a Dílčí smlouvou Cenu. 

2.8 Nabyvatel při uzavírání Dohody negarantuje žádný minimální objem plnění, který bude 
zadán v průběhu její účinnosti. Nabyvatel uzpůsobuje rozsah poptávaného plnění svým 
aktuálním potřebám, které jsou v čase proměnlivé. Poskytovatel se přes výše uvedené 
zavazuje být připraven poskytnout plnění v rozsahu poptávaném Nabyvatelem dle 
podmínek této Dohody. 

2.9 Nabyvatel vyžaduje zajištění minimálně takové formy Licencí, které budou: 

a) Po dobu trvání majetkových práv, 

b) nevýhradní, postupitelné na třetí osobu a/nebo s možností udělení podlicencí 3. 
osobě bez dalších nákladů, které by musel Nabyvatel nebo 3. osoba vynaložit nad 
rámec Ceny uvedené v Dílčí smlouvě, a to i to i v případě, že Nabyvatel nebo 3. 
osoba má již uzavřenou jinou smlouvu na dodávku licencí shodného výrobce, 

c) teritoriálně udělené na celé území české republiky 

d) Nabyvatel není povinen využít poskytnutou Licenci ani zčásti. Nevyužití Licence 
Nabyvatelem nezakládá právo Poskytovatele na odstoupení od Dohody nebo 
příslušné Dílčí smlouvy. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2370 Občanského 
zákoníku. 

e) Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy 
k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za 
tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Licencí Nabyvatelem, včetně 
případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu 
s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví 
v souladu s právními předpisy. Poskytovatel se zavazuje, že Nabyvateli uhradí 
veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které 
Nabyvateli vzniknou v důsledku toho, že Nabyvatel nemohl Licence užívat řádně 
a nerušeně. 

f) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za 
udělení práva na užívání Licencí Nabyvatelem dle této Dohody jsou plně zahrnuta 
v ceně Předmětu plnění konkrétní Dílčí smlouvy. 

3. Cena 

3.1 Cena za Předmět plnění poskytovaný Poskytovatelem dle konkrétní Dílčí smlouvy 
bude stanovena dle Nabídky Poskytovatele předložené na základě Výzvy . 
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3.2 Je-li Předmětem plnění dodávky Licenci, garantují Poskytovatelé po celou dobu 
účinnosti této Dohody minimální slevu v následující výši: 

a) Poskytovatel č. 1 slevu ve výši 9 % z aktuálního ceníku výrobce Licencí platného 
ke dni podání Nabídky; 

b) Poskytovatel č. 2 slevu ve výši 8 % z aktuálního ceníku výrobce Licencí platného 
ke dni podání Nabídky; 

3.3 Je-li Předmětem plnění poskytování Podpory, garantují Poskytovatelé po celou dobu 
účinnosti této Dohody minimální slevu v následující výši: 

a) Poskytovatel č. 1 slevu ve výši 9 % z aktuálního ceníku Podpory výrobce platného 
ke dní podání Nabídky; 

b) Poskytovatel č. 2 slevu ve výši 8 % z aktuálního ceníku Podpory výrobce platného 
ke dni podání Nabídky; 

3.4 Veškeré ceny za Licence a Podporu dle příslušné Dílčí smlouvy budou uvedeny v Kč 
bez DPH. 

3.5 Cena nabízená Poskytovatelem bude vždy zahrnovat veškeré náklady Poskytovatele 
spojené s plněním Dohody, Dílčí smlouvy a dodáním Předmětu plnění Nabyvateli. Tato 
cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího 
písemného souhlasu Nabyvatelem. V ceně každého jednotlivého kusu Předmětu 
plnění jsou zahrnuty zejména veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění 
Dílčí smlouvy. 

3.6 K ceně bude připočtena DPH v zákonné výší ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. 7 Veškeré ceny dohodnuté v Dílčích smlouvách jsou v korunách českých. 

4. Doba, místo a podmínky plnění dodávek dle Dílčích smluv 

4.1 Poskytovatel je povinen dodat Předmět plnění za podmínek, způsobem a v termínu dle 
příslušné Dílčí smlouvy. Není-li v Dílčí smlouvě sjednáno jinak, povinnosti 
Poskytovatele z jednotlivé Dílčí smlouvy se považují za splněné podpisem obou 
Smluvních stran předávacího protokolu o předání a převzetí Licencí, vč. jejich aktivace 
a dodání příslušné dokumentace (dále jen „Předávací protokol") a/nebo doručení 
potvrzení o poskytování Podpory Nabyvateli na emailový kontakt uvedený v čl. 9 odst. 
9.2 Dohody (dále jen „Potvrzení o poskytování Podpory"). Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že Nabyvatel není povinen podepsat Předávací protokol 
v případě nedodání, resp. pozdějšího dodání příslušné dokumentace Licencí. V tomto 
případě je Poskytovatel v prodlení s dodáním Licencí. 

4.2 Místem dodání Předmětu plnění je Praha, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno 
Nabyvatelem jiné místo dodání. Sjednané místo dodání Předmětu plnění po uzavření 
Dílčí smlouvy lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních 
stran. 

4.3 Poskytovatel písemně, prostřednictvím e-mailového kontaktu uvedeného v čl. 9 odst. 
9.2 Dohody sdělí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po uzavření Dílčí smlouvy 
všechny případné poddodávky a poddodavatele, prostřednictvím kterých hodlá splnit 
své závazky vyplývající z této Dohody a Dílčí smlouvy. Nabyvatel si současně 
vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit poddodavatele a poddodávky jim 
udělené s tím, že se zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. Za plnění 
poddodavatelů Poskytovatel odpovídá jako za své plnění včetně odpovědnosti za 
důsledky vzniklé při porušení smluvních povinností. 
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5. Platební podmínky 
5.1 Není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení této Dohody. 

5.2 Daňový doklad za řádně realizovanou dodávku Předmětu plnění bude vystaven 
Poskytovatelem vždy nejdříve ke dni podpisu Předávacího protokolu Nabyvatelem 
a/nebo doručením Potvrzení o poskytování Podpory Nabyvateli. 

5.3 Předávací protokol bude Nabyvatelem podepsán po převzetí celé dodávky Licencí 
sjednané příslušnou Dílčí smlouvou bez jakýchkoliv vad vytknutých Nabyvatelem, 
v rámci předávacího řízení. Kopie Předávacího protokolu podepsaného oběma 
Smluvními stranami bude přílohou daňového dokladu. Za den uskutečněni 
zdanitelného plnění je považován den podpisu Předávacího protokolu Nabyvatelem. 

5.4 Doručení Potvrzení o poskytování Podpory bude Nabyvateli doručeno v den započetí 
poskytování Podpory na kontakty ve věcech technických dle čl. 9, není-li v Dílčí 
smlouvě uvedeno jinak. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den 
vystavení daňového dokladu. Pro vyloučení pochybností je sjednáno, že cena za 
Podporu je Nabyvatelem hrazena na jeden kalendářní rok dopředu . 

5.5 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména§ 29 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a níže uvedené údaje: 

• číslo Dohody, 

• číslo Dílčí smlouvy, 

• údaj o zápisu v obchodním rejstříku, 

• platební podmínky v souladu s Dohodou a Dílčí smlouvou, 

• cenu plnění 

• číslo účtu Poskytovatele. 

5.6 Lhůta splatnosti daňového dokladu vystaveného na základě této Dohody a příslušné 
Dílčí smlouvy je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení 
Nabyvateli. Poskytovatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými 
dokumenty Nabyvateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení jedním 
z následujících způsobů: 

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

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

 

b) doporučeným dopisem na následující adresu: 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 01 Praha 1 O 

5.7 Nabyvatel je oprávněn, před uplynutím lhůty splatnosti, bez uhrazení vrátit 
Poskytovateli daňový doklad, pokud neobsahuje náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje nesprávné 
cenové údaje, a/nebo není vystaven v souladu s touto Dohodou, aniž se dostane do 
prodlení se splatností. Vrácením daňového dokladu přestává běžet lhůta splatnosti. 
Opravený/nový daňový doklad bude opatřen novou lhůtou splatnosti v délce 30 
kalendářních dnů ode dne doručení nového/opraveného daňového dokladu 
Nabyvateli. 
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5.8 Nabyvatel neposkytuje Poskytovateli jakékoliv zálohy na cenu plnění. 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, 
že Poskytovatel zdanitelného plnění 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 
Poskytovatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění 
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 Nabyvatelem v souladu 
s ustanovením tohoto odstavce Dohody bude považována za řádnou úhradu ceny 
plnění poskytnutého dle této Dohody. 

5.1 O Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Poskytovatele 
požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Poskytovatelem 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Poskytovatele, 
na který bude ze strany Poskytovatele 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 Nabyvatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět 
Poskytovateli 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 Poskytovatele, tj. bankovního účtu zveřejněného 

správcem daně, Nabyvateli. 

6. Záruka za jakost Licencí 

6.1 Poskytovatel ručí za plnou funkčnost dodaných Licencí dle Dílčí smlouvy . Záruka za 
jakost dle tohoto ustanovení Dohody se vztahuje i na dokumentaci dodanou k Licencím 
v elektronické podobě na email dle čl. 9 odst. 9.2 Dohody v anglickém nebo českém 
jazyce. 

6.2 Poskytovatel se zavazuje poskytnout záruku na Licence a k příslušné dokumentaci v 
délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Předávacího protokolu 
Nabyvatelem. 

6.3 Poskytovatel prohlašuje, že Licence nemají žádné právní vady, zejména ohledně něj 
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky týkající se 
Licencí. 

6.4 Zárukou za jakost Licencí přejímá Poskytovatel závazek, že dodané Licence budou po 
tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si 
zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Poskytovatel odpovídá za jakoukoliv vadu, 
jež se vyskytne v době trvání záruky. Nabyvatel je povinen záruční vady oznámit 
Poskytovateli nejpozději do 30 - ti dnů od jejich zjištění. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou Nabyvatel nemůže užívat Licence pro jeho vady, za které odpovídá 
Poskytovatel. 

7. Pojištění 
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7.1 Každý z Poskytovatelů je povinen po celou dobu trvání Dohody a Dílčí smlouvy mít 
sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti s Dohodou a Dílčí 
smlouvou Poskytovatelem nebo osobou, za niž Poskytovatel odpovídá, s pojistnou 
částkou nejméně ve výši 50 mil. Kč. Poskytovatelé jsou povinni kdykoliv po dobu trvání 
této Dohody prokázat na základě písemné výzvy Nabyvatele účinnou pojistnou 
smlouvu nejpozději do sedmi pracovních dní od doručení této písemné výzvy. 

8. Smluvní sankce a pokuty 

8.1 V případě prodlení s dodáním Předmětu plnění v termínu dle příslušné Dílčí smlouvy, 
je Nabyvatel oprávněn po Poskytovateli požadovat smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny 
Předmětu plnění bez DPH sjednané příslušnou Dílčí smlouvou, a to za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

8.2 V případě porušení povinnosti a/nebo nedodržení lhůty dle čl. 7 Dohody, je Nabyvatel 
oprávněn po Poskytovatelích požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
100.000,-Kč, a to i opakovaně. 

8.3 V případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z čl. 13 Dohody kteréhokoliv z 
Poskytovatelů, je Nabyvatel oprávněn po Poskytovateli požadovat jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč, a to i opakovaně 

8.4 V případě, že se jakékoliv prohlášení kteréhokoliv z Poskytovatelů dle čl. 14 Dohody, 
stane v průběhu účinnosti Dohody nepravdivým, je Nabyvatel oprávněn po 
Poskytovatelích požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000.-Kč, a to i 
opakovaně. 

8.5 Smluvní strany se dohodly, že Dílčí smlouva může obsahovat další sankční ustanovení 
vztahující se ke konkrétním okolnostem dodávaného Předmětu plnění. 

8.6 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Nabyvatele na náhradu vzniklé škody 
a ušlý zisk v celém rozsahu způsobené újmy. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci 
ust. § 2050 Občanského zákoníku. 

8.7 Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta 
je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě 
Poskytovateli. 

8.8 Nabyvatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Poskytovateli dle této Dohody 
a v případě neuhrazení smluvní pokuty ze strany Poskytovatele oprávněn využít 
institut započtení vzájemných pohledávek. 

8.9 Bude-li Nabyvatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), má Poskytovatel 
právo žádat na Nabyvateli úrok z prodlení v souladu s nařízením 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. 

9. Odpovědné osoby 
9.1 Odpovědnými osobami Nabyvatele a Poskytovatelů ve věcech obchodních pro účely 

této Dohody jsou: 

Za Nabyvatele:  
 

 

Za Poskytovatele č. 1:  
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Za Poskytovatele č. 2: 
 

 

9.2 Odpovědnými osobami Nabyvatele a Poskytovatelů ve věcech technických pro účely 
této Dohody jsou: 

Za Nabyvatele:  
 

 

Za Poskytovatele č. 1:  
 
 

Za Poskytovatele č. 2:  
 

 

9.3 Všechny Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit odpovědné osoby dle 
tohoto článku Dohody bez nutnosti uzavření dodatku k Dohodě, přičemž změna je 
účinná doručením písemného oznámení o takové změně Nabyvateli; v případě, že 
dojde ke změně odpovědných osob na straně Nabyvatele, je Nabyvatel povinen dle 
postupu uvedeném v tomto odstavci 9.3 Smlouvy doručit písemné oznámení všem 
Poskytovatelům. 

9.4 Pouze odpovědní pracovníci Smluvních stran a/nebo jejich pověření zástupci jsou 
oprávněni vznášet vůči druhé Smluvní straně požadavky související s plněním na 
základě této Dohody a k těmto požadavkům se náležitě vyjadřovat. 

9.5 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto 
Dohodou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické 
podobě prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailu nebo datovou zprávou, není
li touto Dohodou stanoveno jinak. Dnem doručení písemností odeslaných poštou na 
základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou, 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. 

1 O. Nemožnost plnění a vyšší moc 

10.1 Jestliže vznikne na straně Poskytovatelů (nebo jen některého z nich) nemožnost plnění 
dle ustanovení§ 2006 a § 2007 Občanského zákoníku, je tento Poskytovatel povinen 
písemně bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uvědomit s uvedením příčiny 
Nabyvatele, jinak odpovídá za újmu tím vzniklou. Za nemožnost plnění se nepovažuje, 
pokud je závazek možné splnit s vyššími náklady, za ztížených podmínek, či po určité 
době. 

10.2 Pokud není jinak stanoveno písemně Nabyvatelem, budou Poskytovatelé pokračovat 
v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých 
nejlepších možností a schopností a budou hledat alternativní prostředky pro realizaci 
té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle 

Strana 9 (celkem 29) 



NAl{IT 
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU LICENCÍ 
A PODPORY 

než 30 kalendářních dní, je Nabyvatel oprávněn od příslušné Dílčí smlouvy/Dohody 
odstoupit s účinky ex nunc. 

10.3 Bráni-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností z Dohody mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu 
ustanovení§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, 
důsledcích a zániku takové překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat, 
jinak odpovídá za újmu tím vzniklou. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně 
poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči 
mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná Smluvní strana 
obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, co je v jejích 
sílách, ke kompenzací doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. 
Pokud překážka nepomine do tří (5) pracovních dnů od doby svého vzniku, je 
Nabyvatel oprávněn od Dohody/Dílčí smlouvy odstoupit. 

11 . Náhrada škody 

11. 1 Škody, které prokazatelně vzniknou v příčinné souvislosti s činností 
Poskytovatele/Poskytovatelů či Nabyvatele dle této Dohody, se Smluvní strany 
zavazují zaplatit druhé Smluvní straně na základě samostatné faktury mající náležitosti 
daňového dokladu. Podmínky pro uplatnění nároku na náhradu škody a vystavení 
příslušného daňového dokladu se řídí příslušnými ustanoveními této Dohody. 

11.2 Poskytovatel je oprávněn dodat Předmět plnění sám nebo i prostřednictvím 
subdodavatele, přičemž takto dodaný Předmět plnění se posuzuje jako by jej 
Poskytovatel provedl sám. Poskytovatel odpovídá za způsobenou škodu rovněž 
v případě, že část Předmětu plnění bude dodána prostřednictvím subdodavatele. 

11.3 Poskytovatel odškodní a na vlastní náklady bude bránit Nabyvatele, pokud jej k tomu 
zmocní, proti všem nárokům z porušení práv duševního vlastnictví, uplatněných třetí 
osobou, které mohou vyplynout z užití Předmětu plnění a dále zaplatí vzniklou újmu a 
náklady, včetně nákladů právního zastoupení. 

11 .4 Pokud dodávka byla před uplatněním nároku třetí stranou již Nabyvatelem užívána v 
rozsahu nepřesahujícím právo užití dané touto Dohodou, je Poskytovatel povinen na 
své náklady opatřit Nabyvateli oprávnění k užití v takovém rozsahu, v jakém jej dle 
Dohody měl nabýt a nenabyl, nebo plnění nahradit jiným adekvátním plněním 
neporušujícím práva duševního vlastnictví třetí strany. 

11.5 Smluvní strany se zavazují, že vždy před uplatněním nároku na náhradu škody 
písemně vyzvou povinnou Smluvní stranu k jednání o způsobu stanovení výše škody, 
a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se oprávněná Smluvní strana prokazatelně 
dozví o vzniku škodní události. 

12. Součinnost 

12.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost 
nezbytnou pro řádné naplnění předmětu této Dohody. Smluvní strany jsou povinny 
informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou 
nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Dohody. Dílčí smlouva může 
obsahovat další konkrétní požadavky na součinnost. 
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• informovat neprodleně Nabyvatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění 
dle této Dohody, 

• plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Dohody a 
Dílčí smlouvy, 

• požádat včas Nabyvatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této 
Dohody/Dílčí smlouvy, 

• na vyžádání Nabyvatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Nabyvatel požádá 
o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých 
případech je možno tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit. 

13. Obchodní tajemství, důvěrné informace a osobní údaje 
13.1 Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních 

kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se Smluvními stranami, se kterými 
Smluvní strany při realizaci Předmětu Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou 
přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. 

13.2 Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace a obchodní tajemství jakékoliv 
Smluvní straně jiným subjektům nesděli, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro 
jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým 
zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Dohody a za tímto 
účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. 
Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace 
za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

13.3 Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna 
důvěrnou informací sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

13.4 Povinnost plnit ustanovení tohoto článku 13. Smlouvy se nevztahuje na informace, 
které: 

• mohou být zveřejněny bez porušení této Dohody, 

• byly písemným souhlasem všech Smluvních stran 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, 

• Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. 

advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv, 

• je Nabyvatel povinen sdělit svému zakladateli, 

• je Nabyvatel povinen sdělit jakékoli třetí osobě. 

13.5 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení účinnosti této Dohody. 
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13.6 Nabyvatel jako správce zpracovává osobní údaje Poskytovatelů, je-li Poskytovatelem 
fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob 
poskytnuté v Dohodě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v 
rámci Dohody, pouze a výhradně pro účely související s plněním Dohody, a to po dobu 
trvání této Dohody/Dílčí smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po 
dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Poskytovatelé jsou povinni 
informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním 
Dohody Nabyvateli předává. 

13. 7 Poskytovatelé nepředávají Nabyvateli v rámci dodávku Předmětu Dohody kromě 
případu uvedeného v odst. 13.6 tohoto článku Dohody žádné další osobní údaje. V 
případě, že součástí Předmětu Dohody bude předání osobních údajů podléhajících 
ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, jsou 
Poskytovatelé povinni na tuto skutečnost Nabyvateli předem písemně upozornit a 
Nabyvatel je oprávněn dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout. 

13.8 Pro případ, že Poskytovatelé v rámci plnění Dohody získají nahodilý přístup k takovým 
informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních 
předpisů, jsou Poskytovatelé oprávněni přistupovat k takovým osobním údajům pouze 
v rozsahu nezbytném pro plnění Předmětu Dohody. Poskytovatelé se zavazují 
nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů Nabyvatele jako 
správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Dohody, zachovat o nich mlčenlivost 
a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, 
ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. 

13.9 Pokud řádné dodání Předmětu Dohody vyžaduje zpracování osobních údajů 
zaměstnanců Nabyvatele, budou osobní údaje zaměstnanců Nabyvatele Poskytovateli 
zpracovány v rozsahu: 

• Jméno, příjmení a titul, 

• E-mailová adresa 

• Telefonní číslo 

13.1 0Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich 
shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, 
blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu 
nezbytném pro zajištění řádné dodávku Předmětu Dohody. 

13.11 Osobní údaje budou zpracovány po dobu realizace Předmětu Dohody. Ukončením této 
Dohody nezanikají povinnosti Poskytovatelů týkající se bezpečnosti a ochrany 
osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu 
předání jinému zpracovateli. 

13.12Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této 
Dohody je již zahrnuta v ceně plnění Dílčí smlouvy, přičemž Poskytovatelé nemají 
nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti. 

13.13Nabyvatel prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že 
tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování. 

13.14Nabyvatel je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů 
stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití 
jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá 
sdělení požadovaná Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení") 
ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů. 

13.15Poskytovatelé jsou při plnění této povinnosti povinni: 
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• nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez 
předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Nabyvatele; 

• zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Nabyvatele, 
včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní 
organizaci; 

• zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Nabyvateli nápomocni pro 
splnění Nabyvatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, 
jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení; 

• zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly 
pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům 
odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských 
oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby; 

• zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek 
a v rozsahu Poskytovatelům stanoveném; 

• na žádost Nabyvatele kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se 
zpracování osobních údajů; 

• po skončení této Dohody protokolárně odevzdat Nabyvateli nebo nově 
pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování 
Předmětu Dohody. 

13.16Smluvní strany jsou povinny: 

• zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu 
Nařízení, aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních 
údajů je prováděno v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních 
údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k 
osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, 
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracováni, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné 
revidovat a aktualizovat; 

• vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů 
ve smyslu Nařízení; 

• řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu; 

• navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto 
článku; 

• zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejněni by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této 
Dohody; 

• postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování 
osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, 
plnit své informační povinností, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez 
potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této 
souvislosti nezbytnou součinnost. 
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14. Prohlášení Poskytovatelů 

14.1 Poskytovatelé prohlašují a potvrzují, že: 

• je oprávněn uzavřít Dohodu a plnit své povinnosti vyplývající ze Dohody; 

• na straně Poskytovatelů není k uzavření Dohody ani ke splnění závazků 
Poskytovatelů z ní vyplývajících požadován žádný souhlas, udělení výjimky, 
schválení, prohlášení ani povolení jakékoliv třetí osoby či orgánu, popřípadě byly 
získány; 

• uzavření Dohody Poskytovateli není (i) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající 
z platných právních předpisů v jakémkoliv právním řádu, jímž jsou Poskytovatelé 
vázáni, a/nebo (ii) porušením jakékoliv povinnosti vyplývající z jakékoliv smlouvy, 
jíž jsou Poskytovatelé stranou, a/nebo (iii) v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, 
rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu nebo soudu nebo 
rozhodčím nálezem rozhodců, jímž jsou Poskytovatelé vázáni; 

• splňuje veškeré požadavky na jeho způsobilost (kvalifikaci) stanovené 
v Zadávacím řízení; 

• Poskytovatelé nejsou v úpadku nebo v hrozícím úpadku ve smyslu § 3 
lnsolvenčního zákona. Proti Poskytovatelům nebyl podán (i) insolvenční návrh, 
nebo (ii) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí, resp. obdobný návrh v příslušné 
jurisdikci či podle dříve platných českých právních předpisů, a podle nejlepšího 
vědomí Poskytovatelů podání takového návrhu ani nehrozí; 

• nebyl předložen žádný návrh, ani učiněno žádné rozhodnutí příslušných orgánů 
Poskytovatelů ani žádného soudu o likvidaci Poskytovatelů nebo o jakékoliv jeho 
přeměně ve smyslu Zákona o přeměnách; 

• neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí Poskytovatelů ani nehrozí žádné 
soudní, správní, rozhodčí ani jiné řízení či jednání před jakýmkoliv orgánem 
jakékoliv jurisdikce, které by mohlo, jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími 
okolnostmi, nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Poskytovatelů splnit jeho 
závazky podle Dohody; 

• Poskytovatelé udržují v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, 
povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro poskytnutí 
Předmětu Dohody dle Dohody a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, 
povolení a oprávnění byla ukončena, Předmět Dohody, jeho výroba anebo prodej 
Nabyvatele nejsou v rozporu s jakýmkoli právem třetí osoby na patentovou, 
známkoprávní, či jinou ochranu duševního vlastnictví, obchodní firmy či 

hospodářské soutěže; 

• nejsou si s vynaložením odborné pece vědomi žádné překážky, týkající se 
Předmětu Dohody, nebo místa či prostředí Nabyvatele, která by znemožňovala 
nebo znesnadňovala dodat Předmět Dohody způsobem sjednaným podle Dohody; 

• jsou oprávněnými uživateli Předmětu Dohody a nejsou jakkoliv smluvně či 
zákonně omezen v dispozici s Předmětem Dohody, jejich nabývací právní tituly 
k Předmětu Dohody jsou platné, účinné a vymahatelné, a že jsou oprávněni 
převést bez dalšího výkon práva užívat Předmět Dohody v rozsahu stanoveném 
touto Dohodou k Předmětu Dohody na Nabyvatele, že neuzavřeli ohledně 
Předmětu Dohody žádnou smlouvu, kterou by převáděli na jinou osobu vlastnická 
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nebo jiná práva k Předmětu Dohody, ani smlouvu o smlouvě budoucí obsahující 
závazek k budoucímu převodu Předmětu Dohody; 

• Předmět Dohody není zatížen zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy 
třetích osob, jinými věcnými právy ani jinými omezeními; 

• žádná třetí osoba nevznesla nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení 
práva Nabyvatele Předmětu Dohody převést na Nabyvatele; 

• jsou nositeli veškerých potřebných oprávnění a souhlasů pro nakládání s osobními 
údaji v souladu s příslušnými právními předpisy české republiky na ochranu 
osobních údajů k těm složkám Předmětu Dohody, které obsahují osobní údaje; 

• Dohoda představuje platný a právně závazný závazek Poskytovatelů, který je vůči 
Nabyvateli vynutitelný v souladu s podmínkami Dohody; 

• Poskytovatelům není známa žádná skutečnost, okolnost či událost, která by měla 
za následek nebo by mohla mít za následek absolutní či relativní neplatnost 
Dohody; 

• Poskytovatelé jsou povinni zajistit a udělit veškerá práva Nabyvateli uvedená v této 
Dohodě. 

14.2 Poskytovatelé se zavazují zajistit, aby jejich prohlášení dle tohoto článku zůstala 
pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Dohody. 

14.3 Tento článek Dohody se bude v plném rozsahu aplikovat i na smluvní vztah založený 
Dílčí smlouvou uzavřenou na základě výsledku minitendru dle této Dohody. 

14 .4 Poskytovatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti 
vyplývající z této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy bez předchoziho písemného souhlasu 
Nabyvatele. 

14.5 Poskytovatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě 
odkazy na obchodní firmu Nabyvatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i 
nepřímo vést k identifikaci Nabyvatele, bez předchozího písemného souhlasu 
Nabyvatele. 

15 Doba trvání a ukončení Dohody 

15.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi stranami této Smlouvy a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zák. 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. 

15.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, v délce trvání 4 roky ode dne nabytí účinnosti. 
Poskytovatel je povinen poskytovat záruku za jakost Licencí dle této Dohody a 
jednotlivých Dílčích smluv i po uplynutí doby účinnosti této Dohody. 

15.3 Účinnost této Dohody lze ukončit předčasně před sjednanou dobou trvání ze 
zákonných důvodů, výpovědí, písemnou dohodou Smluvních stran nebo z důvodů 
uvedených v této Dohodě. 

15.4 Účinnost této Dohody lze ukončit předčasně před sjednanou dobou trvání vůči 
jednomu z Poskytovatelů ze zákonných důvodů, písemnou dohodou Smluvních stran 
nebo z důvodů uvedených v Dohodě a dále odstoupením: 

Strana 15 (celkem 29) 



NAl{IT 
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKU LICENCÍ 
A PODPORY 

a) pokud příslušný Poskytovatel bude déle než 30 dnů v prodlení s předáním 
dodávky dle této Dohody a/nebo Dílčí smlouvy, 

b) pokud příslušný Poskytovatel opakovaně, tj. nejméně 2 x, poruší svou povinnost 
dle této Dohody nebo Dílčí smlouvy, 

c) je-li příslušný Poskytovatel 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. 

15.5 Nabyvatel má právo odstoupit ve výše uvedených případech i pouze od jednotlivé Dílčí 
smlouvy. 

15.6 Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní 
strany o odstoupení od Dohody/Dílčí smlouvy druhé Smluvní straně. V případě 
odstoupení od Smlouvy si Smluvní strany nebudou vracet plnění řádně poskytnutá ke 
dni účinnosti odstoupení od Dohody/Dílčí smlouvy. 

15.7 V případě částečného zániku účinnosti této Dohody vůči jednomu z Poskytovatelů 
zaniká účinnosti této Dohody pouze v rozsahu vzájemných práv a povinností 
dotčeného Poskytovatele a Nabyvatele. Vzájemná práva a povinnosti vyplývající z této 
Dohody ohledně zbylých Poskytovatelů a Nabyvatele zůstávají zachovány. 

15.8 Každá ze Smluvních stran má právo tuto Dohodu vypovědět bez udání důvodů s 
výpovědní lhůtou tří kalendářních měsíců, jež začne plynout prvním dnem 
následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní 
straně. 

16 Závěrečná ustanovení 
15.1 Tato Dohoda se řídí právním řádem české republiky. Práva a povinnosti Smluvních 

stran výslovně v této Dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a Autorského zákona. 

15.2 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, 
že Poskytovatelé na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. 

15.3 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení§ 1794 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, 
že se Poskytovatelé výslovně vzdávají jejich práva ve smyslu ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku a souhlasí s cenou sjednanou příslušnou Dílčí smlouvou. 

15.4 Poskytovatelé tímto prohlašují, že jim byly ze strany Nabyvatele sděleny veškeré 
skutkové a právní okolnosti související s uzavřením této Dohody a že Poskytovatelé 
jsou v tomto ohledu přesvědčeni o jejich schopnosti uzavřít tuto Dohodu, mají zájem 
tuto Dohodu uzavřít a jsou schopni plnit veškeré závazky z této Dohody plynoucí. 

15.5 Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
bude soud příslušný dle místa sídla Nabyvatele. 

15.6 Dohodu lze měnit pouze na základě dohody formou písemných vzestupně 
očíslovaných dodatků potvrzených smluvními zástupci všech Smluvních stran. 
Veškerá oznámení učiněná podle Dohody budou zasílána na adresy a kontaktní 
adresy uvedené v článku 9 této Dohody. Dnem doručení písemností odeslaných na 
základě této Dohody nebo v souvislosti s touto Dohodou, pokud není prokázán jiný den 
doručení, se rozumí poslednl den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena 
u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
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nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení § 573 Občanského 
zákoníku. 

15. 7 Pokud kterékoli ustanovení této Dohody nebo jeho část je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost 
či vynutitelnost ostatních ustanovení této Dohody nebo jejích částí, pokud nevyplývá 
přímo z obsahu této Dohody, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od 
dalšího obsahu. V takovém případě se všechny Smluvní strany zavazují neúčinné a 
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem 
co nejbližší ustanovení této Dohody, jež má být nahrazeno. 

15.8 Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický 
dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují Smluvní strany své podpisy. 

15.1 O Nedílnou součásti této Dohody jsou následující přílohy : 

Příloha č. 1 - Seznam Licencí 

Příloha č. 2 - Podmínky Podpory výrobce 

Příloha č. 3 - Vzor Dílčí smlouvy - dodávka Licencí 

Příloha č. 4 - Vzor Dílčí smlouvy - poskytování Podpory 

Příloha č. 5 - Vzor Dílčí smlouvy - dodávka Licencí a poskytování Podpory 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se 
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich 
svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční. 

V Praze dne: 

 
 

 

 

Digitálně podepsal  
 

Datum:2019.12.1816:34:12 +01'00' 

V Praze dne: 

 

 

Národní agentura pro komunikační a Actinet Informační systémy s.r.o. 
informační technologie, s.p. 
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V Praze dne: 

  
 

Oatum: 2019.12.1011:14:\()-tOl'OO' 

 
 

 

  

jednatelé společnosti 

S& T CZ s.r.o. 
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Příloha č. 1 - Seznam Licencí 

ArcSight Logger Standard Edition 100 Events oer Second 

ArcSight Logger Standard Edition 250 Events per Second 

ArcSight Logger Standard Edition 500 Events per Second 

ArcSight Logger Standard Edition 1000 Events per Second 

ArcSight Logger ArcSight Logger Standard Edition 2500 Events per Second 

ArcSight Logger Standard Edition 5000 Events per Second 

ArcSight Logger Standard Edition 10,000 Events per Second 

ArcSight Logger Standard Edition 25,000 Events per Second 

ArcSight Logger Standard Edition 50,000 Events per Second 

SecureData 
SecureData FPE for ArcSight Data Platform (ADP)Base 5GB/day SW E-LTU 

SecureData FPE for ArcSight Data Platform (ADP) Add-On 5GB/day SW E-LTU. 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 100 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 250 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 500 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 1000 Events per Second 

I nvestigate ArcSight lnvestigate Standard Edition 2500 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 5000 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 10,000 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 25,000 Events per Second 

ArcSight lnvestigate Standard Edition 50,000 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 100 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 250 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 500 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 1000 Events per Second 

Enterprise Security Manager 
ArcSight ESM Standard Edition 2500 Events per Second 

(ESM) ArcSight ESM Standard Edition 5000 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 10,000 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 25,000 Events per Second 

ArcSight ESM Standard Edition 50,000 Events per Second 

ArcSight Enterprise Security Manager Active Passive High Availability Per Instance 

lnterset UEBA for 500-5000 Entities 

lnterset UEBA for 5001-25,000 Entities 

lnterset UEBA 
lnterset UEBA for 25,001-100,000 Entities 

lnterset UEBA for 100,001-500,000 Entities 

lnterset UEBA for 500,001-1,000,000 Entities 

lnterset UEBA for 1,000,001+ Entities 
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Příloha č. 2 - Podmínky Podpory výrobce 
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Další oprávnění k licenci 

Pro bezpečnost operačních softwarových produktů -

Standard Edition Model a lnterset UEBA 



Další oprávnění k licenci 
Pro bezpečnost operačních softwarových produktů -Standard Edition Model a lnterset UEBA 

Produkty, na které se vztahuje 
Toto jsou produkty, na které se vztahuje tato ALA. Pokud Váš produkt není uveden níže, zkontrolujte verzi ALA z 

prosince 2018 

ANO Třída 1 Není 

ArcSight lnvestigate Standard Edition ANO Třída 1 Není použitelné 

ArcSight Management Center (ArcMC) Software ANO Třída 1 Není použitelné 

Security Open Data Platform (SODP) ANO Třída 1 Není použitelné 

Third Party Destination add-on per Target ANO Třída 1 Není o užitelné 

Transformation Hub- formerly ArcSight Event Broker ANO Třída 1 Není použitelné 

ArcSight L7600 for Logger Gen9 Server ANO Třída 3 Není použitelné 

ArcSight E7600 for ESM Gen9 Server ANO Třída 3 Není o užitelné 

ArcSight C6600 Gen9 for Connector Hosting Server ANO Třída 3 Není použitelné 

lnterset Security User and Entity Behavioral Anal ics ANO Třída 1 Třída 3 

* Jakýkoli produkt prodávaný jako E-LTU nebo E-Media musí být dodán elektronicky bez ohledu na 

opačné označení v objednávce 

** Nevýrobní použití práv, pokud existují, naleznete na  

Definice 
Toto jsou nové revidované definice pouze pro nově přebalené produkty. Pokud vlastníte produkty, které jsou 

na odlišném modelu, přečtěte si prosím verzi ALA z prosince 2018. 

Při selhání systému, který aktivně replikuje primární Instance ESM, musí být 

Aktivní pasivní vysoká dostupnost (APHA) velikostně na stejnou hardwarovou kapacitu jako produkční Instance. Pokud 

primární server ESM selže, může jej druhý server rychle převzít. 

Actor 

Appliance 

Aplikační server 

Aktivum 

Cloud 

Cluster 

Cold Standby System 

Jakákoliv entita monitorována softwarem 

Instance softwaru načteného a předkonfigurovaného na server 

Softwarový rámec, který poskytuje obě zařízení pro tvorbu webových aplikací 

a serverových prostředí pro jejich provoz 

Jedno IT zařízení importované nebo upravené v rámci softwaru 

Obecný odkaz na infrastrukturu, platformy nebo aplikace, které jsou hostovány 

nebo provozovány v prostředí organizace nebo datového centra. 

Sada volně nebo pevně připojených počítačů, které spolupracují tak, aby na ně 

bylo možné nahlížet jako na jediný systém. 

Záložní, nevýrobní systém, který není funkční. Pokud dojde k selhání výrobního 

systému nebo je třeba jej vyřadit z provozu, je nutné jej převzít do výrobního 

systému a zapnout ho a spustit systém studeného pohotovostního režimu. 

Chladný pohotovostní systém se pro účely tohoto dokumentu považuje za 

funkční součást implementace výroby, i když jeho použití je omezeno na 

momenty výpadků služeb nebo poruchových stavů. 
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Collector 

Connector 

Destination 

Přistroj 

Entity 

Událost 

Event Broker (známý jako transformační rozbočovač) 

Přesměrování událostí 

Události za den (EPO) 

Události za sekundu (EPS) 

Předávací konektor 

Gigabajty (GB) 

Gigabajty za den GB / den nebo GB / d 

Guest Data 

Vysoká dostupnost 

Obecná komponenta Connector, která se zaměřuje na sběr dat 

prostřednictvím zobecněné metody, která není vyhrazena ani určena pro 

explicitní zařízení, aplikaci nebo systém. Tato forma konektoru má 

obvykle vztah jeden k mnoha s počtem zdrojů, ze kterých shromažďuje 

data. Příkladem sběratele je Syslog. 

Komponenta v rámci ArcSight, která má usnadnit získávání a integraci 

schopnosti mezi ArcSi ht a dalšími zařízeními, s stém a a likacemi. 

Produkt Mlcro Focus nebo ArcSight, který přijímá události 

prostřednictvím konektorů nebo transformačního centra. Příklady 

zahrnuty, ale nejsou omezen na ESM, Logger a lnvesti ate. 

Adresovatelné aktivum, fyzické nebo virtuální prostředky, ale nejsou 

omezovány směrovačem, přepínačem, mostem, rozbočovačem, 

serverem, kapesními zařízeními, mobilními zařízeními, tiskáren atd., 

které leží v dosahu definovaném pro dotazování a sledování majetku. 

Obecně považován za zdro· událostí. 

Obecný odkaz na jinou osobu v rámci behaviorální analýzy. Typický 

viděný se zkratkou UEBA nebo jako analýza chování uživatelských entit 

jako prostředek k rozlišení rozdílu mezi lidskou a nelidskou analýzou. 

Zahrnuje jakýkoliv identifikovatelný výskyt, který má význam pro 

systémový hardware, software, data nebo cokoli jiného relevantního k 

provozování prostředí 

Odkazuje se na ArcSight transformační rozbočovač. Tato komponenta je 

vysoce výkonná sběrnice k doručování zpráv v podnikovém měřítku, 

včetně normalizace a obohacení dat používaných v bezpečnostních 

operacích. 

Jedná se o opakovaný přenos shromážděné události z jednoho ArcSight 

komponentu nebo produktu do jiné složky ArcSight nebo třetí strany, 

komponentu nebo aplikace. 

Celkový počet událostí generovaných za dvacet čtyři hodin. Hodiny se 

počítají na základě času UTC začínajícího 00:00:00 a končícího 23:59:59, 

bez ohledu na místní časy, které mohou b, t oužíván . 

Události za sekundu se vztahuje na metriku spotřeby nebo výkonu, která 

se používá k označení úrovně očekávané výkonnosti, kterou by SIEM měl 

provozovat, tak i měřitelné metriky spotřeby pro účely licencování. 

Celkový počet událostí generovaných za dvacet čtyři hodin. Hodiny se 

počítají na základě času UTC začínajícího 00:00:00 a končícího 23:59:59, 

bez ohledu na místní časy, které mohou být používány. 

Konektor ArcSlght, který umožňuje příjem událostí ze zdrojové instalace 

ESM a posílá je na sekundární místo, jako další Instalace ESM, umístění 

mimo ESM, transformační rozbočovač nebo instalace ArcSight Logger. 

Týká se gigabajtů . Gigabajt má dvě definice velikosti založené na 

desetinných a binárních metodách výpočtu. 

Desetinná zobrazení pro 1 GB se rovná= 1 0003 nebo 1 000 000 000 

bajtli. Binární zobrazení pro 1 GB se rovná= 10243 nebo 1 073 741 824 

bajtů. Pro účely diskusí o licencích ArcSight. Výpočty mezi událostmi za 

den a gigabajty za den jsou založeny na desetinném zobrazení 1 GB. 

Gigabajty za den. Celková velikost úložiště zobrazovaná v GB 

shromážděná za dvacet čtyři hodin. Pro účely tohoto dokumentu se 

hodinová doba vezme v úvahu od 00:00 - 23:59 využívající standardní 24 

hodinový UTC čas . 

Jakákoliv data zveřejněná v rámci vlastních témat v transformačním 

rozbočovači, který nenl generovaný nebo zpracovaný 

SmartConnectorem, FlexConnectorem, forwarderem nebo konektorem 

transformačních rozbočovačů, je k dispozici ·ako průchod Targets 

Hot Standby System. Odkazuje se na metodu rozmístění, kdy je zařízení, 

aplikace nebo systém implementováno a nakonfigurováno způsobem, 

kterým lze přiměřeně očekávat, že bude neustále k dispozici. Tento 

termín je obecně vyhrazen pro implementace, které musí splňovat nebo 

překračovat hranice dostupnosti 99% nebo vyšší. 
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Hot Standby System 

Individuální 

lngestion 

Instance 

Integrační konektor 

Klíčový server 

Licencovaná kapacita 

Licencované EPS 

Pohyblivé mediánové události za sekundu (MMEPS) 

Multiplexing 

Určená funkce v rámci konfigurace vysoké dostupnosti nebo obnovy po 

nehodě. Tato funkce popisuje kontext, že určený systém je vždy ve 

stálém stavu, aby mohl obsluhovat požadavky nebo potřeby uživatelů. 

Tradičné rysy systému Hot Standby jsou: vždy na; Data/ obsah/ 

konfigurace jsou nepřetržitě synchronizovány s aktivním systémem, 

avšak skutečná schopnost plnit požadavky nebo potřeby uživatelů je 

deaktivována až do identifikovaného selhání primárního nebo aktivního 

s stému. 

Označuje jednu osobu nebo entitu jako odlišenou od skupiny 

nebo třídy a také odlišuje osobu nebo entitu od partnerství, společnosti 

nebo sdružení 

Zákon přijímání a konzumace dat prostřednictvím jakékoliv ArcSight 

podpory sběru komponentu, mechanismu nebo funkce pro účely analýzy 

bezpečnostních operací. 

Unikátní instance komponentu, která poskytuje společnou sadu funkcí v 

rámci implementace softwaru nebo celkového řešení. Příklady zahrnují, 

ale nejsou na ně omezeny více instancí konektoru používaného pro 

obsluhu velkých objemů událostí nebo více instancí ESM . Instance může 

běžet samostatně nebo pracovat ve spojení s jinými komponenty 

instancemi. Ve výchozím stavu bude implementace ArcSight obsahovat 

minimálně jednu instanci nainstalované aplikace nebo komponent. 

Konektor, který má primární odpovědnost za usnadnění výměny 

informací mezi dvěma aplikacemi, typické, kde je jedna část z produktů 

řady rodina z produktu ArcSight. Na rozdíl od použití konektorů, 

Integrační konektory se zaměřují mimo jiné na předávání 

syntetizovaných informací, schopností příkazů a řízení a informací o 

stavu. 

Počítač, typické Appliance, které přijímá a následně obsluhuje existující 

kryptografické klíče uživatelům nebo jiným programům . Programy 

uživatelů mohou pracovat ve stejné síti jako klíčový server nebo na jiném 

počítači v síti. Klíčový server může také zahrnovat funkci nebo schopnost, 

která se v ní účastní. 

Celkový počet EPS, který vede z jedné nebo více transakcí nákupu 

kapacity. Například organizace provede počáteční nákup 1 000 EPS. Při 

následné nákupní transakci získá nákupem dalších 2 500 EPS. V tomto 

říkladu ·e licencovaná ka cita 3 500 EPS. 

Licencované EPS, je počítáno na základě dodatečně filtrovaných a předem 

agregovaných událostí a je počítáno do průběžného 45denního 

kalendáře. Zřízení statistického mediánu. Relevantní metrika pro 

spotřebování licencí ·e odle událostí za sekundu (EPS). 

Střední hodnota je SEPS, což je číslo ve statistice, které identifikuje střed 

sady dat. Pohybující se mediánové události za sekundu (MMEPS) je 

střední hodnota SEPS vypočtená posunutím hodnotícího okna jeden den 

každých dvacet čtyři hodin, přičemž 45 dní je datový soubor. Definice 

hodin pro použití pro den pro tento výpočet je definována časem UTC 

00:00:00 do 23:59:59 bez ohledu na místní čas které mohou b't 
Zákon o vložení komponenty do vstupního nebo výstupního řetězce toku 

se záměrem vytvořit více jednotlivých Zařízení, systémů nebo aplikací se 

jeví jako jediný datový tok nebo spojení bez ohledu na záměr nebo 

zamýšlený účel. V takových situacích, kdy je technologie multiplexování 

využívána v toku dat požití, se každé zařízení, aplikace nebo systém musí 

počítat samostatně a podléhat všem příslušným licenčním podmínkám. 

V situacích, kdy je využívána technologie multiplexování s výstupem 

nebo směrováním dat, která pocházejí buď z jedné nebo více aplikací 

nebo komponent ArcSight, a také s jakýmikoli návštěvními daty, které 

mohou být zavedeny do komponenty transformačního rozbočovače, pak 

se každý cíl spočítá samostatně a podléhá příslušným licenčním 

podmínkám pro směrování do jiných destinaci produktů než ArcSight 

nebo Micro Focus. 
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Nedodržení 

Není určeno k dalšímu prodeji (NFR) 

Nodes 

Nevýrobní 

Post-Filtered 

Pre-Aggregated 

Předplatné služby SaaS 

Server nebo SVR 

Trvalé EPS nebo SEPS 

Výsledky, když hodnoty MMEPS organizace 

překročí jejich licencovanou kapacitu po dobu 

nejméně čtyřiceti pěti po sobě jdoucích dnů. Tato 

hodnota je odvozena tak, že se vezme střední 

hodnota v průběhu celých po sobě následujících 

dnů nedodržení. 

Odkazuje se na ne pro další prodej. Obal a dodací 

termín, který označuje, že zabalený software nebo 

řešení, bez ohledu na způsob dodání, nemusí být 

držitelem prodán typicky za žádných podmínek. 

Nejčastěji se jedná o klasifikaci softwaru, kterou 

Micro Focus nabízí svým partnerům. 

Jakékoliv fyzické nebo virtuální zařízení v rámci sítí 

jiných zařízení, které je schopné odesílat, přijímat a 

/ nebo předávat informace. 

Označení pro specifické výpočetní prostředí v 

organizaci, které není odpovědné za každodenní 

provoz podniku, spíše vyhrazené pro jiné účely, 

jako je vývoj, testování atd. Může být také označen 

komponent, aplikace nebo systém, který je 

nainstalován a spuštěn v prostředí, které není 

spojeno s každodenními fyzickými operacemi a 

poskytováním služeb organizace. Obvykle se to 

týká instancí nainstalovaných v laboratorním 

prostředí pro vyhodnocení, vývoj, testování atd. 

Označení události, která nebyla odebrána pro 

shromažďování nebo analýzu pomocí filtru, bez 

ohledu na umístění filtru. 

Označuje, že událost se započítá jako jediná entita, 

pokud se počítá po filtraci. Agregační schopnost 

ArcSíght je schopnost shrnout nebo shrnout výskyt 

více událostí do jediné události za účelem účinnosti. 

Započítat před agregaci znamená, že pokud nastane 

deset stejných událostí a jsou agregovány do jediné 

událostí, pak se deset událostí počítá jako deset 

jedinečných událostí, nikoli jedna jedinečná událost. 

Odkazuje na software jako službu nebo na aplikaci 

dodávanou do prostředí, které je hostováno mimo 

uživatelské prostředí. Spotřebitel aplikace nemá 

trvalé právo na software a platí za přístupy za dané 

časové období, které se obnovuje v definovaném 

intervalu vydavatele aplikace. 

Znamená jakýkoliv určený počítačový systém, 

ve kterém je instalována instance nebo instance 

softwaru. 

„Konstantní" události za sekundu, které systém 

udržel v rámci 24 hodinového časového úseku. 

Normalizuje vrcholy a údolí a poskytuje lepší 

indikaci použití. Vzorec použitý pro tento výpočet 

je {EPD / (60 * 60) * 24). Pro účely tohoto 

dokumentu se hodinová doba považuje za 00:00 -

23:59 využívající standardní 24 hodinový UTC čas. 
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Systém 

Target 

Terabyte (TB) 

Uživatel 

Vertica Stored Data 

Sada aplikací, komponentů, zařízení, které 

spolupracující spolu 

Non-ArcSight nebo Non-Micro Focus třetí strana 

určení, opouštějící některé data z produktů Micro 

Focus včetně, ale bez omezení na transformačního 

rozbočovače, SmartConnectors nebo Logger, 

prostřednictvím předávání událostí. 

Týká se Terabytů. Terabajt má dvě definice velikosti 

založené na desetinných a binárních metodách 

výpočtu. 

Desetinná zobrazení pro 1 TB = 1 0004 se rovná 1 

000 000 000 000 bajtů. Binární zobrazení pro 1 TB 

se rovná 10244 nebo 1 099 511 627 776 bytů. 

Odkaz na konkrétní osoby, zařízení, aplikaci nebo 

systém, které nějakým způsobem spolupracují s 

aplikací s cílem využít jednu nebo více funkcí 

nebo funkcí aplikace a funkčnost 

Znamená nekomprimovaná data uložená v databázi 

Vertica, v případě jako by taková nekomprimovaná 

data byla exportována z databáze do textového 

formátu. 

Licenční podmínky specifické pro software 
Softwarové produkty s licenčními podmínkami specifickými pro software jsou popsány níže. 

Od 1. května 2019 byl zaveden následující licenční model: 

ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) Standard Edition 

ESM poskytuje řešení pro shromažďování, agregaci, monitorování a analýzu událostí, které umožňuje 

uživatelům přijímat události z různých zdrojů prostřednictvím rodiny ArcSight ze SmartConnectors a 

transformačního rozdělovače v rámci otevřené datové platformy. ESM usnadňuje monitorování 

událostí v reálném čase a poskytuje oznámení za více uživatelsky definovaných podmínek. Jako 

součást analytických schopností ESM poskytuje analytiku v reálném čase, která se sestavuje z 

korelace událostí a detekce vzoru událostí v celé řadě jednoho nebo více zdrojů dat. Výsledky 

provedené analýzy jsou uživateli známy prostřednictvím nepřetržitého sledování a oznamovacích 

schopností, jakož i prostřednictvím komplexního souboru možností podávání zpráv. 

Klíčové body pro Enterprise Security Manager Standard Edition 

• ArcSight Enterprise Security Manager (ESM) Standard Edition je licencován na základě 

kapacity příjmu měřených v EPS, který se provádí po filtraci, před agregací - 100, 250, 500, 1 

000, 2 500, 5 000, 100 000, 25 000 a 500 000%. ESM může pomocí přesměrovacího 

konektoru předvídat události na místě, jako jsou implementace ESM s vyššími hodnotami, ale 

bez omezení na ně. Při předvídání událostí z ESM pomocí přesměrovacího konektoru jsou 

pouze stanovené limity výsledkem hardwarových nebo výkonových omezení softwaru ESM. 
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Žádné další limity nejsou stanoveny. 

Uživatelé jsou zahrnuti bez ohledu na přístup prostřednictvím konzolí nebo uživatelů webu. 

Uživatelé a zařízení již nejsou započítáváni ani zvažování. 

• Uživatelé jsou zahrnuti bez ohledu na přístup prostřednictvím konzolí nebo uživatelů webu. 

Uživatelé a zařízení se již nepočítají ani nepovažují za relevantní metriku. 

• Žádná práva na předávání dat venku ArcSight produktu bez samostatného zakoupení cílové 

licence třetí strany. Používání technologií multiplexování mezi produkty ArcSight a třetích 

stran není povoleno. 

• Software může být nainstalován bez dopadu na licenci, bez ohledu na počet instancí. 

Enterprise Security Manager (v7.0 a vyšší) v licencovaném EPS 

ArcSight Enterprise Security Transformační rozbočovač (v2.21 a vyššij odpovídá licencované kapacitě 
Manager (ESM) Standard EPS jako ESM 

1-----=----------------------------1 Edition Centrum správy ArcSight (v2.9 a vyššij pro centralizované řízení 

infrastruktury ArcSight 

SmartConnectors 7.11.0 a vyšší 

ArcSight Logger Standard Edition 
Logger poskytuje shromažďování událostí, agregaci, analýzu a ukládání řešení, které zákazníkům 

umožňuje přijímat události z různých zdrojů, ale není omezená na řadu rodina Arcsight, 

SmartConnectors a transformačího rozbočovače a samostatných sběratelů. Po přijetí jsou protokoly 

uloženy v neměnném dlouhodobém komprimovaném datovém úložišti pro použití v různých 

vyhledávání, dodržování auditních a reportovacích činnostech podle potřeby. 

Klíčové body pro Logger Standard Edition 

• Logger Standard Edition je licencován na základě kapacity příjmu měřené v EPS, která se 

vypočítává po filtraci, před agregací. Kapacita příjmu se prodává v úrovních: 100, 250, 500, 

1000, 2500, 5000, 10000, 25000 a 50000. Předávání dat je omezeno pouze na hardwarová 

nebo výkonová omezení softwaru Logger. 

• Žádná práva na předávání dat venku ArcSight produktu bez samostatného zakoupení cílové 

licence třetí strany. Používání technologií multiplexování mezi produkty ArcSight a třetích 

stran není povoleno. 

• GB / d nadále není relevantní metrika. 

• Software může být nainstalován bez dopadu na licenci, bez ohledu na počet instancí. 

ArcSight Logger Standard 

Edition 

Kapacita loggeru (v6. 7 a vyšší) v licencovaném EPS 

Transformační rozbočovač (v2.21 a vyšší) ekvivalentní 

licencované EPS pro Logger 

Instance Centra pro řízení ArcSight (v2.9) pro 

centralizovanou ArcSight infrastrukturu řízení 

SmartConnectors 7.11.0 a vyšší 
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ArcSight lnvestigate Standard Edition 

Arcsight lnvestigate Standard Edition je vysokokapacitní řešení pro vyšetřování řešení, které 

umožňuje uživatelům vyhledávat a analyzovat obrovské množství dat událostí pro anomálie spojené s 

takovými entitami, jako jsou uživatelé, IP adresy a síťová aktiva. Informace získané vyhledáváním 

mohou uživatelům pomoci odhalit a vyšetřit porušení. 

Klíčové body pro Investigate Standard Edition 
• lnvestigate Standard Edition je licencována na základě přijímací kapacity měřené v EPS, která 

se počítá po filtraci, před agregací. Kapacita požití se prodává v úrovních: 100, 250, 500, 

1000, 2500, 5000, 10000, 25000 a 50000. 

• Tato LTU nepovoluje použitíVertica Premium Edition na samostatném základě, ale 

neomezeno na používání nástrojů business intelligence třetích stran, načítání dat přímo do 

databáze nebo výkon ad hoc dotazů nezávislých na Micro Focus Security ArcSight lnvestigate. 

• Žádná práva na předávání dat venku ArcSight produktu bez samostatného zakoupení cílové 

licence třetí strany. Používání technologií multiplexování mezi produkty ArcSight a třetích 

stran není povoleno. 

• Software může být nainstalován bez dopadu na licenci, bez ohledu na počet instancí. 

lnvestigate (v2.3 a vyšší) kapacitu příjmu v licencovaném EPS 

Transformační rozbočovač (v2.21 a vyšší) ekvivalent 

Licencovaný EPS k vyšetřování 

ArcSight lnvestigate ArcSight Management Center Instance (v2.9) pro 

Standard Edition centralizované řízení infrastruktury ArcSight 

Vertica - 2 TB pro každých 100 lnvestigate EPS (250 úrovní 

obdrží 4 TB) - omezeno pouze na použití lnvestigate 

SmartConnectors 7.11.0 a vyšší 

Software ArcSight Management Center (ArcMC) na instanci 
Software ArcSight Management Center je centralizované středisko pro řízení zabezpečení, které řídí 

jediné nasazení řešení ArcSight, jako je například ArcSight Logger, ArcSight lnvestigate, ArcSight ESM, 

ArcSight SmartConnector, ArcSight Connector Appliances a transformační rozbočovač 

prostřednictvím jediného rozhraní. Automatizuje shromažďování a řízení protokolů. 

Klíčové body pro software ArcSight Management Center 

• Je-li součástí licence Standard Edition pro ESM, lnvestigate a Logger ArcSight Management 

Center pro jednotlivé instance softwaru, je produkt omezen pouze na kapacitu hardwaru. 

Software může být nainstalován bez dopadu na licenci, bez ohledu na počet instancí. 

• Při zakoupení pro služby hostování konektorů (např. Appliance) vyžaduje ArcMC souběžný 

nebo předchozí nákup serveru Connector Hosting (příklad serveru C6600). 

Otevřená datová platforma zabezpečení (SODP) 

Pomocí otevřené architektury centralizuje Security Open Data Platform (SODP) centralizaci příjmu 

bezpečnostních dat, správu a monitorování konfigurace infrastruktury a zařazování dat do fronty, 

transformaci a směrování do analytických ekosystémů ArcSight, jako jsou Enterprise Security 

Manager (ESM), Logger a lnvestigate nebo třetí strany software. 
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Klíčové body pro Security Open Data Platform 

• Zabezpečená otevřená datová platforma je licencována na základě přijímací kapacity měřené 

v EPS, která se vypočítává po filtraci, před agregací. Kapacita příjmu se prodává v úrovních: 

100, 250, 500, 1000, 2500, 5000, 10000, 25000 a 50000. Předávání dat je omezeno pouze na 

hardwarová nebo výkonová omezení softwaru SODP. 

• Při nasazení s hierarchií konektoru, kde jeden nebo více konektorů předává data do 

konektoru vyšší úrovně, to znamená, že zasílá stejná data do transformačního rozbočovče, 

nesmí agregovaný EPS překročit kapacitu licencovaných EPS v cílových produktech (tj. ESM) a 

logger). 

• Bezpečnostní otevřená datová platforma může být použita nezávisle na ESM, Logger nebo 

lnvestigate pro účely příjmu, transformace a směrování dat z jednoho nebo více zdrojů na 

jeden nebo více cílů. Jakékoli použití SODP, které zahrnuje směrování dat k cíli, musí být 

licencováno prostřednictvím cílového místa ArcSight třetí strany na cílovou licenci SKU. 

Vyžaduje se minimálně 1 licence. 

Event Broker přejmenoval transformační rozbočovač (v2.21 a vyšší) 

kapacitu příjmu v licencovaném EPS 
Security Open Data 

Instance Centra pro řízení ArcSight (v2.9) pro centralizované řízení 
Platform (SODP) 

infrastruktury ArcSight 

SmartConnectors 7.11.0 a vyšší 

Micro Focus ArcSight SmartConnectors 

ArcSight SmartConnectors jsou navrženy tak, aby načítaly data ze serverů nebo jiných zdrojů událostí 

v zákaznickém prostředí, normalizovaly tato data a vkládaly je do produktů Micro Focus. Pokud 

nemáte licenci na základě licence třetí strany na cíl, nesmí být SmartConnectors použito k přenosu 

dat událostí do žádných produktů jiných než Micro Focus nebo ArcSight. 

• Následující SmartConnector jsou zahrnuty následujícími konektory: 

o FlexConnector, což je produkt vývoje softwaru (,,SDK"), který umožňuje monitorování 

zařízení nepodporovaných softwarem Micro Focus ArcSight. 

o Quick Flex Parser Tool generuje soubor analýzou používanou v rámci FlexConnector. 

o Connector Load Balancer poskytuje mechanismus vyvažování zátěže „Connector-smart" 

sledováním stavu a zatížení SmartConnectors. 

Third Party Destination add-on per Target 

Třetí strana na cílovou licenci poskytuje oprávnění k předávání práv a událostí dat do Non-ArcSight 

nebo Micro Focus. 

Klíčové body pro Third Party Destination Add-On per Target 
• Licence třetí strany je vyžadována pro všechna data umístěná na transformačním rozbočovači, která nebyla 

umístěna na ArcSight nebo Focus family konektorem, kolektorem nebo produktu. 

• Vyžaduje předchozí nebo paralelní nákup Logger, ESM, lnvestigate nebo Security Open Data Platform. 

• POČET 1 je vyžadován pro každý jedinečný cíl. 
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Transformační rozbočovač - dříve ArcSight Event Broker 
Transformační rozbočovač je součástí rodiny produktů ArcSight, která poskytuje sběrnice 

podnikových zpráv, normalizaci surových dat, obohacení a transformační funkce pro bezpečnostní 

operace. 

Klíčové body pro transformační rozbočovač 

• Nárok pro transformační rozbočovač zahrnuje produkty „Standard Edition" a Security Open 

Data Platform. 

• Licence jsou rovnocenné s licencovaným EPS pro produkt „Standard Edition" nebo produkt 

Security Open Data Platform (SODP), který zahrnuje transformační rozbočovač. 

Appliances 

Od 1. května 2019 jsou Micro Focus ArcSight appliances prodávány odděleně ze softwaru (viz níže). 

Zákazníci mohou rozšířit kapacitu pomocí staršího modelu, pokud nejsou na nejstarších verzí. 

ArcSight L7600 for Logger Gen9 Server 

ArcSight E7600 for ESM Gen9 Server 

ArcSight C6600 Gen9 for Connector Hosting Server 

Hardwarové Appliance pouze pro Logger, předem 
nahrané s příslušným obrazem Logger. Software je 

licencován samostatně. Server lze použít pro produkční, 

nevýrobní nebo HA účely. Maximální kapacita 10 000 EPS. 

Pouze pro verze softwaru 6.7 a vyšší. 

Hardwarové Appliance pouze pro ESM, předem načtené s 

příslušným obrázkem ESM. Software je licencován 
samostatně . Server lze použít pro produkční, nevýrobní 

nebo HA účely. Maximální kapacita 10 000 EPS. Pouze pro 

verze softwaru 7.0 a vyšší. 

Hardwarové Appliance pouze pro hostování konektoru, 

předem nahrané s příslušným obrázkem konektorového 

Appliance. Software je licencován samostatně. Server lze 

použít pro produkční, nevýrobní nebo HA účely. 

Maximální kapacita 10 000 EPS. Pouze pro verze softwaru 

2.9 a vyšší. 

lnterset Security User and Entity Behavioral Analytics 

lnterset poskytuje analytickou funkci zabezpečení, známou také pod názvem UEBA (lnterset Security 

User Entity Behavioral Analytics - UEBA), díky níž jsou entity jako uživatelské účty, pracovní stanice a 

servery hodnoceny podle rizika na základě rozsahu a rozsahu pozorovaných anomálií. Využívá online 

strojového učení bez dozoru, což znamená, že řešení automaticky vytváří základní data pro všechna 

sledovaná chování (aka, modely). Skutečné spouštěné modely jsou určeny typem přijímaných dat a 

datovými atributy, které jsou v datech přítomny. 

Licenční nároky jsou založeny na počtu sledovaných subjektů . Nejběžnější metrikou používanou pro 

licenční nároky je počet zaměstnanců a/ nebo dodavatelů sledovaných řešením. Avšak v některých 

scénářích, kde počet entit neposkytuje vhodný proxy pro požadovaný případ použití, lze použít jiný 

typ entity. 
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Spravovaná entita je něco, co lnterset hodnotí za riziko. lnterset přiřazuje jednotce rizika a průběžně 

upravuje rizika na základě pozorovaného chování. lnterset identifikuje entity přímo v datech, protože 

data jsou streamována do platformy. 

Seznam podporovaných spravovaných entit od verze S.7 jsou: 

• Uživatelské účty 

• Projekty 

• Sdílené jednotky 

• Stroje (aka, workstations) 

• Domény 

• IP adresy 

• Zdroje 

• Servery 

• Webové stránky 

• Tiskárny 

• Soubory 

License Compliance Measurement 

Od 1. května 2019 společnost Micro Focus přijala následující metodu jako prostředek k posouzení a 

vyhodnocení toho, zda došlo k porušení ALA zákazníkem: 

Přehled 

Při správném využití řešení SIEM mohou využívat aktivity a události, pokud organizace může krátce 

překročit svůj licencovaný EPS. Mezi příklady legitimních obchodních důvodů těchto událostí patří 

mimo jiné: 

• Organizovaný útok vnější organizace na organizaci 

• Konfigurace a vyladění výsledků implementace nových případů provozního použití 

• Zapojení nových zařízení, aplikačních serverů, systémů atd., které dočasně vedou k 

prudkému nárůstu událostí, a poté je provedeno správné naladění 

Jak se dodržuje výpočet 
Při pokusu o zohlednění podmínek, které se vyskytnou v řádném obchodním styku a které mohou mít 

za následek dočasné nadměrné překročení licencované kapacity, se vypočítá pohybující se 

mediánová událost za sekundu (MMEPS) a je to hodnota, která je znobu vyhodnocena proti celkové 

licencované kapacitě. 

Assessment of Compliance 
Pokud výpočet MMEPS organizace překročí jejich licencovanou kapacitu za méně než pět dní a pak se 

hodnota MMEPS vrátí na méně než licencovaná kapacita, nepředstavuje to porušení licenční 

smlouvy. 
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Pokud by výpočet MMEPS organizace měl překročit jejich licencovanou kapacitu celkem čtyřicet pět 

po sobě následujících dnů, bude to považováno za porušení licenční smlouvy a bude se to považovat 

za zjištění nesouladu. 

Jakákoliv organizace, o které se zjistí, že porušuje licenční smlouvu, odpovídá za rozdíl mezi 

licencovanou kapacitou a zjištěním nesouladu. Organizace může být shledána odpovědnou pro 

zjištění nesouladu. Sankce mohou být posuzovány samostatně za každé zjištění nesouladu. 

Vyloučené události 
Jakékoliv události, které jsou generovány ArcSight Collector, konektor, User Interface, Correlator, atd. 

(obecně označované jako ArcSight komponenty) za účelem diagnostiky, monitorování systémů, 

auditu atd. Do hodnocení licence se nezapočítávají ani nezohledňují. Tyto události jsou pro to, aby 

zákazník mohl správně diagnostikovat a řešit problémy buď samostatně, nebo s pomocí technické 
podpory. 

Další licenční podmínky 

Software musíte nainstalovat a používat tak, jak je autorizován v pnslušné smlouvě a 
této ALA pouze jako kompletní produkt a nesmíte používat části takového softwaru 

A. Kompletní produkt samostatně, odděleně od kompletního softwaru nebo odděleně od serveru, pokud je 
dodáván jako Appliance, pokud není výslovně uvedeno autorizovano v podkladovém 
materiálu, specifikacích nebo v příslušné dohodě. 

Nebudete mít přístup k vestavěné databázi Oracle ani k žádnému jinému produktu 
B. Další licenční podmínky pro software třetích stran zabudovanému do softwaru Micro Focus ArcSight s aplikacemi jinými než 

software Micro Focus ArcSight. 
Nebudete (a nebudete pověřovat, povolovat žádné třetí straně) veřejně šířit jakékoliv 

C. Informace o výkonu informace o výkonu nebo analýzy (včetně, ale bez omezení, benchmarků a testů 
lvÝkonnosti) z lakéhokoliv zdroie vztahuíícího se k softwaru. 
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že software (i) shromažďuje a organizuje 
bezpečnostní informace, které by ve špatných rukou mohly sloužit jako plán vašeho 
bezpečnostního systému a jeho zranitelností a že Jakékoliv zveřejnění takových 
informací by mohlo mít za následek vážné poškození Vás a ostatních. Za jakékoliv 
zveřejnění takových informací budete výhradně odpovědní; a (ii) je navržen tak, aby 

D. Zabezpečení a uznání sítě 
uživateli umožňoval nouzovou správu na Vaší počítačové síti nad Vaši počítačovou sítí, 

se schopností dynamicky překonfigurovat nebo deaktivovat zařízení síťové 
infrastruktury, změnit topologii sítě a vyloučit přístup k síti. Takové síťové produkty by 
měli používat pouze uživatelé, kteří byli vyškoleni v používání těchto síťových 
produktů. Nesprávné použití takových síťových produktů může mít za následek značné 
poškození sítě nebo prostoje. Přebíráte veškerá rizika spojená s provozem takových 
síťových produktů. 

Nebudete (a nebudete instruovat, autorizovat nebo povolovat žádné třetí straně) 
vytvářet, upravovat, měnit chování tnd, rozhraní nebo dílčí balíčky, které jsou 
jakýmkoliv způsobem označeny jako „java", .javax", .sun " nebo podobná úmluva, jak 
je uvedeno společností Oracle v jakémkoli označení nebo pojmenování. V případě, že 
vytvoříte další APi, která: (a) rozšíří funkčnost prostředí Java; a (b) je vystavena 
vývojářům softwaru třetích stran za účelem vývoje dalšího softwaru, který vyvolává 
dodatečné APi, musíte rychle zveřejnit přesnou specifikaci takového APi pro bezplatné 
použití všemi vývojáři. Ochranné známky a loga Oracle a Java. Nesmíte používat název 
společnosti Oracle America, Inc., ochrannou známku, servisní značku, logo nebo ikonu. 
Berete na vědomí, že společnost Oracle vlastní ochrannou známku Java a všechny 
ochranné známky, loga a ikony související s Java, včetně Coffee Cup and Duke (.,Java 

E. Další podmínky třetích stran Marks"), a souhlasíte s tím, že: (a) budete dodržovat pokyny pro ochranné známky 
Java; (b) nedělat nic škodlivého nebo neslučitelného s právy Oracle na značky Java; a 
(c) pomáhat společnosti Oracle při ochraně těchto práv, včetně přidělování Oracle 
práv, která jste získali v jakékoli značce Java. Zdrojový kód. 
Software může obsahovat zdrojový kód, který, pokud není výslovně licencován pro 
jiné účely, je poskytován pouze pro referenční účely podle podmínek Vaší licence. 
Zdrojový kód nesmí být distribuován, pokud to není výslovně stanoveno v podmínkách 
Vaší licence. Kód třetí strany. Další upozornění na autorská práva a licenční podmínky 
se vztahující na části softwaru, které jsou uvedeny v oznámeních o autorských právech 
a licenčních podmínkách třetích stran a v souboru THIRDPARTYLICENSEREADME.txt, 
který je v nich obsažen, ke kterému lze přistupovat ze souboru pomocných.txt nebo 
uživatelské dokumentace. 



Další oprávnění k licenci 
Pro bezpečnost operačních softwarových produktů -Standard Edition Model a lnterset UEBA 

F. Další podmínky důvěrnosti 

G. Zálohování loggerů 

Software, dokumentace Micro Focus ArcSight a technické informace a další 

kód nebo data jakéhokoliv typu poskytované společností Micro Focus (nebo 
jejími agenty) jsou důvěrné informace Micro Focus nebo důvěrné informace 
třetích stran bez jakéhokoliv označení nebo dalšího označení (důvěrné 
informace). Budete zachovávat důvěrnost a nebudete používat ani 

prozrazovat žádné důvěrné informace, s výjimkou případů výslovně 
povolených ve smlouvě a této ALA. Vaše povinnost mlčenlivosti se 

nevztahuje na informace, které můžete dokumentovat: (i) byly právoplatně v 
držení nebo jim byly známy před obdržením důvěrných informaci; (ii) nebo 
jste se stali veřejně známými bez Vaší viny (iii) jste oprávněně získali od třetí 

strany bez porušení jakékoliv povinnosti mlčenlivosti; nebo (iv) je nezávisle 
vyvíjen zaměstnanci nebo Vašimi dodavateli, kteří k těmto informacím 

neměli přístup. Nebudete sdělovat důvěrné informace žádné třetí straně, s 
výjimkou těch svých zaměstnanců a dodavatelů, kteří potřebují znát takové 
důvěrné informace za účelem používání softwaru, za předpokladu, že každý 

takový zaměstnanec a smluvní partner podléhá písemné dohodě, která 
zahrnuje závazné omezení použití a zveřejnění, která jsou přinejmenším 

stejně ochranná jako omezení uvedená v tomto dokumentu. Vynasnažíte se 
vyvinout veškeré přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti všech takových 

důvěrných informaci, které vlastníte nebo ovládáte, ale v žádném případě 
méně úsilí než, které obvykle využíváte s ohledem na své vlastní informace 
podobné povahy a významu. Výše uvedené povinnosti vás neomezují v 

poskytování důvěrných informací druhé strany: (i) na základě příkazu nebo 
požadavku soudu, správní agentury nebo tribunálu nebo jiného vládního 

orgánu, pokud strana, od které se požaduje zveřejnění, poskytne přiměřené 
písemné oznámení druhé straně o napadnutí takového příkazu nebo 
požadavku; a (ii) na důvěrném základě svým právním nebo finančním 
poradcům. 

Aby produkt mohl denně zálohovat data, musí být povolena funkce archivace 
Micro Focus ArcSight Logger. V případě neočekávané události, kdy dojde k 

poškození dat, Vám záložní data pomohou obnovit data pro účely 
vyhledávání a reportování. 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU LICENCE MICROFOCUSU ODPOVĚDNÉ ZA 
ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, NEPŘÍM( ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ NÁKLADY NEBO 

ŠKODY ŽÁDNÉHO DRUHU NEBO ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDUJÍCÍ NÁKLADY; Ztracená 
obchodní činnost, výnosy nebo zisk; PORUCHA REALIZACE OČEKÁVANÝCH 
ÚSPOR; ZTRÁTY NEBO DOSTUPNOST NEBO POŠKOZENÍ NA ÚDAJÍCH; NEBO 

, , k. , h • dk. OBNOVENÍ SOFTWARU. STRANA BY Sl MĚLA BÝT VĚDOMA MOŽNOSTI 
H. Omezeni zavaz u a opravnyc pro5tre u TAKOVÝCH NÁKLADŮ, VÝDAJŮ NEBO POŠKOZENÍ. DALŠÍ INFORMACE -

I. Další podmínky rozhodného práva 

NEBUDE ZODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JEJÍM DATABÁZOVÝM 

SOFTWARE. MICRO FOCUS ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY 
ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ HARDWAROVÉHO SELHÁNÍ. HARDWARE MUSÍ BÝT 
KONTINUÁLNĚ MONITOROVÁN, JE MOŽNÉ ZJIŠŤOVAT NEJLEPŠÍ PORUŠENÍ 
DISKŮ, POVOLIT A MINIMALIZOVAT PRAVDĚPODOBNÁ OPATŘENÍ. 

Ustanovení jednotného zákona o počítačových transakcích se nevztahují na 
žádnou licenci produktů Micro Focus ArcSight. 

 
Nejnovější verze softwarových licenčních dokumentů. 
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Příloha č. 3 - Vzor Dílčí smlouvy - dodávka Licencí 

Prováděcí smlouva č .............. . 

dodávka Licencí 

k Rámcové dohodě na dodávku licencí a podpory ze dne ................. . 

Národní agentura pro 
komunikační a informační 

technologie s. p. 
se sídlem: 

IČ: 
DIČ: 
zastoupen: 
zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Nabyvatel" 

a 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 
10 
04767543 
CZ04767543 

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 
7565 

č. ú.: 

Obchodní firma [PŘESNÉ ZNĚNÍ FIRMY SPOLEČNOSTI V SOULADU S OR 
.se sídlem/místem podnikání: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupen/jednající: 
zapsán/a v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: 

dále jako „Poskytovatel" 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana" nebo společně jako „Smluvní strany" uzavírají 
v souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a dle příslušných 
ustanovení zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách"), tuto Dílčí smlouvu na 
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dodávku Licencí k Rámcové dohodě na dodávku licenci a podpory ze dne ........ (dále 
jen „Smlouva") 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Nabyvatel má zájem získat oprávnění užít software o funkcionalitách, které 
Poskytovatel nabízí na základě Rámcové dohody na dodávku licencí a podpory ze 
dne ....... (dále jen „Dohoda") a této Smlouvy. 

1.2 Předmětem této Smlouvy je dodávka .... ks licencí (oprávnění k výkonu práva užít) 
k softwaru specifikovanému v Příloze č. 1 této Smlouvy, vč. jejich aktivace a dodání 
příslušné dokumentace a ve výzvě Nabyvatele k jednání dle Dohody (dále jen 
,,Licence"). 

1.3 Nabyvatel za řádně a včas dodané Licence zaplatí Poskytovateli za podmínek 
stanovených ve Smlouvě a Dohodě cenu stanovenou v čl. 2 Smlouvy. 

1.4 Po uzavření Smlouvy sdělí Nabyvatel Poskytovateli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má 
pouze evidenční charakter pro Nabyvatele a nemá žádný vliv na plnění Smlouvy. 

2. Cena a platební podmínky 

2.1 Cena za dodávku Licencí činí ...................... Kč bez DPH (slovy: 
................. .. ............. korun českých), xxx Kč s DPH (slovy .. .. korun 
českých). 

2.2 Platební podmínky se řídí Rámcovou dohodu. 

3. Podmínky Licencí 

3.1 Licenční podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

4. Termín, způsob místo a plnění 

4.1 Poskytovatel je povinen dodat Licence ke dni xxx ode dne účinnosti Smlouvy, 
způsobem xxxx 

4.2 Místem plnění je xxx. 

5. Vlastnické právo 

5.1 Pokud je Licence předávána na hmotném nosiči, přechází na Nabyvatele 
vlastnické právo k tomuto hmotnému nosiči dnem jeho předání. 

5.2 Nebezpečí škody na hmotném nosiči, na němž je zachycena Licence, nese až 
do předání a převzetí Poskytovatel. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Dohodu a Dohodou se řídí, tj. práva, 
povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními 
Dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat 
od ustanovení obsaženého v Dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě 
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přednost před ustanovením obsaženým v Dohodě, ovšem pouze ohledně 
plnění sjednaného v této Smlouvě. V otázkách touto Smlouvou neupravených 
se použijí ustanovení Dohody. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
sjednávají, že v případě rozporu mezi licenčními podmínkami v Příloze č. 2 
Smlouvy a licenčním ujednáním v Dohodě platí ujednání sjednané Smluvními 
stranami v Dohodě. 

6.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinností 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 

6.3 Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží 
elektronický dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou. 

6.4 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva 
byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

Nedílnou součástí Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace Licencí 

Příloha č. 2 - Licenční podmínky 

V Praze dne: 

Za Nabyvatele: 
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Příloha č. 4 - Vzor Dílčí smlouvy - poskytování Podpory 

Prováděcí smlouva č .............. . 

Poskytování Podpory 

k Rámcové dohodě na dodávku licencí a podpory ze dne ................. . 

Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie s. p. 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupen: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Nabyvatel" 

a 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

04767543 

CZ04767543 

Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 

č . ú. : 

Obchodní firma (přesné znění firmy společnosti v souladu s OR) 

se sídlem/místem podnikání: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupen/jednající: 

zapsán/a v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Poskytovatel" 
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dále jednotlivě jako „Smluvní strana" nebo společně jako „Smluvní strany" uzavírají v souladu 
s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a dle příslušných ustanovení zákona č. 134/20016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných 
zakázkách") , tuto Dílčí smlouvu na poskytování Podpory k Rámcové dohodě na dodávku licencí 
a podpory ze dne .. .... .. (dále jen „Smlouva"). 

1 Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je poskytování Podpory Poskytovatelem Nabyvateli v souladu 
s Dohodu, a to k licencím dodaných dílčí smlouvou č. x a ve výzvě Objednatele 
k jednání dle Dohody (dále jen „Podpora"). Rozsah Podpory a reakční doba plně 
reflektuje podmínky licenční podpory a záruky licencí výrobce dle licenčních podmínek 
v příloze 2 Dohody a/nebo v příloze č. 2 Smlouvy za předpokladu splnění podmínek v 
čl. 1 odst 1.3 Dohody. Položkový rozpad podpory je specifikován v Příloze č. 1 Smlouvy. 

1.2 Po uzavření Smlouvy sdělí Nabyvatel Poskytovateli tzv. číslo objednávky (OBJ), která 
má pouze evidenční charakter pro Nabyvatele a nemá žádný vliv na plnění Smlouvy. 

1.3 Poskytovatel se zavazuje provést pro Nabyvatele Podporu za podmínek uvedených 
v této Smlouvě. 

1.4 Nabyvatel se zavazuje za poskytování Podpory zaplatit v souladu s touto Smlouvou a 
Dohodou sjednanou cenu . 

1.5 Podpora na základě této Smlouvy je poskytována Nabyvateli za účelem zajištění 
funkčnosti a využitelnosti licencí dodaných na základě Dílčí smlouvy č . xxx. 

2 Cena a platební podmínky 

2. 1 Cena za poskytování Podpory za období činí .............. bez DPH (slovy: 
................ ... .. ...... ..... korun českých), xxx Kč s DPH (slovy .... korun českých). 

2.2 Poskytovatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Nabyvatele, že sjednaná cena již v sobě 
zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy. Sjednaná 
cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna. 

2.3 Platební podmínky se řídí Dohodou. 

3 Doba a místo plnění 

3.1 Místem plnění je .. ... .. ... .. .................. . 

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Podporu od ..... po dobu jednoho roku. 

4 Ostatní ujednání 

4.1 Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Dohodu a Dohodou se řídí, tj. práva, 
povinnosti či skutečnosti neupravené Smlouvě se řídí ustanoveními Dohody. V případě , 
že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v Dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením 
obsaženým v Dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě . 
V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Dohody. 
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4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.3 Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický 
dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou. 

4.4 Smluvní strany prohlašují. že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou 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. 

4.5 Nedílnou součástí Smlouvy je: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpad Podpory 

Příloha č. 2 - Podmínky Podpory výrobce (doplní Poskytovatel v případě naplnění 
podmínek dle odst. 1.3 Dohody) 

V Praze dne: V Praze dne: 

Za Nabyvatele: Za Poskytovatele: 
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Příloha č. 5 - Vzor Dílčí smlouvy - dodávka Licencí a 
poskytování Podpory 

Prováděcí smlouva č .............. . 

Dodávka Licencí a poskytování Podpory 

k Rámcové dohodě na dodávku licencí a podpory ze dne .............. . 

Národní agentura pro komunikační 
a informační technologie s. p. 

se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupen: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Nabyvatel" 

a 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

04767543 

CZ04767543 

Městského soudu v Praze, oddil A, vložka 7565 

č. ú.: 

Obchodní firma (přesné znění firmy společnosti v souladu s OR) 

se sídlem/místem podnikání: 

IČ: 

DIČ: 

zastoupen/jednající: 

zapsán/a v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

dále jako „Poskytovatel" 
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dále jednotlivě jako „Smluvní strana" nebo společně jako „Smluvní strany" uzaviraJI v 
souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o veřejných zakázkách"), tuto Dílčí smlouvu na poskytování Podpory k Rámcové dohodě na 
dodávku licencí a podpory ze dne .. . ..... (dále jen „Smlouva"). 

1 Předmět Smlouvy 

1 . 1 Předmětem této Smlouvy je 

a) dodávka .... ks licencí (oprávnění k výkonu práva užít) k softwaru specifikovanému 
v Příloze č. 1 této Smlouvy, vč. jejich aktivace a dodání příslušné dokumentace a ve 
výzvě Nabyvatele k jednání dle Dohody (dále jen „Licence"). 

b) poskytování Podpory k Licencím dodaným dle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy, 
položkový rozpad je uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy a/nebo 

c) poskytování Podpory Poskytovatelem Nabyvateli v souladu s Dohodu, a to 
k licencím dodaných dílčí smlouvou č. xx a ve výzvě Objednatele k jednání dle 
Dohody (dále jen „Podpora"). Rozsah Podpory a reakční doba plně reflektuje 
podmínky licenční podpory a záruky licencí výrobce dle licenčních podmínek v 
příloze 2 Dohody a/nebo v Příloze č. 2 Smlouvy za předpokladu splnění podmínek v 
čl. 1 odst. 1.3 Dohody. Položkový rozpad podpory je specifikován v Příloze č. 3 
Smlouvy. 

vše dohromady je „Předmět plnění" 

1.2 Po uzavření Smlouvy sdělí Nabyvatel Poskytovateli tzv. číslo objednávky (OBJ), která 
má pouze evidenční charakter pro Nabyvatele a nemá žádný vliv na plnění Smlouvy. 

1.3 Poskytovatel se zavazuje dodat Předmět plnění za podmínek uvedených v této 
Smlouvě. 

1.4 Nabyvatel se zavazuje za dodání Předmětu plnění zaplatit v souladu s touto Smlouvou 
a Dohodou sjednanou cenu. 

2 Cena a platební podmínky 

2.1 Cena za Předmět plnění činí celkem ...... Kč bez DPH (slovy ......... korun českých), 
přičemž: 

a) Cena za dodávku Licencí činí .. . ........... bez DPH (slovy: 
................................ korun českých) 

b) Poskytování podpory dle čl. 1 odst. 1.1 písm. b) Smlouvy za období ...... činí 
.............. bez DPH (slovy: ................................ korun českých} a/nebo 

c) poskytování Podpory za období ... .. .... činí .............. bez DPH (slovy: 
................................ korun českých), xxx Kč s DPH (slovy .... korun českých). 

2.2 Poskytovatel výslovně prohlašuje a ujišťuje Nabyvatele, že sjednaná cena již v sobě 
zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené s dodávkou Předmětu plnění dle této 
Smlouvy. Sjednaná cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být 
změněna. 

2.3 Platební podmínky se řídí Dohodou. 
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3 Doba a místo plnění 

3.1 Poskytovatel je povinen dodat Licence ke dni xxx ode dne účinnosti Smlouvy, způsobem 

xxxx 

3.2 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Podporu od ..... po dobu jednoho roku. 

3.3 Místem plnění je ..... ... ...................... . 

4 Licenční podmínky Licencí 

4.1 Licenční podmínky Licencí jsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5 Ostatní ujednání 

5.1 Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Dohodu a Dohodou se řídí, tj. práva, 
povinnosti či skutečnosti neupravené Smlouvě se řídí ustanoveními Dohody. V případě, 
že ujednání obsažené v této Smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého 
v Dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ustanovením 
obsaženým v Dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě . 
V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Dohody. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany sjednávají, že v případě rozporu mezi licenčními 
podmínkami v Příloze č. 4 Smlouvy a licenčním ujednáním v Dohodě platí ujednání 
sjednané Smluvními stranami v Dohodě. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění 
pozdějších předpisů . 

5.3 Tato Smlouva je uzavírána elektronickou formou, kdy Dodavatel obdrží elektronický 
dokument, podepsaný v souladu s platnou právní úpravou. 

5.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva ve spojení s Rámcovou dohodou 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. 

5.5 Nedílnou součástí Smlouvy je: 

Příloha č. 1 - specifikace Licenci a položkový rozpad podpory dle č. 1 odst. 1.1 písm. b) 
Smlouvy 

Příloha č. 2 - Podmínky Podpory výrobce (doplní Poskytovatel v případě naplnění 
podmínek dle odst. 1.3 Dohody) 

Příloha č. 3 - Položkový rozpad Podpory 

Příloha č. 4 - Licenční podmínky Licencí 

V Praze dne: V Praze dne: 

Za Nabyvatele: Za Poskytovatele: 
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Urbanec Lukáš 

Od: Urbanec Lukáš 

Odesláno: čtvrtek 19. prosince 2019 7:47 

Předmět: Vyhodnocení CP - Nákup 1 Ox zobrazovací jednotka o velikosti 55" 

Dobrý den, 

na základě rozhodnutí a posouzení cenových nabídek k cenové poptávce „Nákup 10x zobrazovací jednotka o 
velikosti 55'"' rozhodl zadavatel o výběru jiného uchazeče. 

Děkujeme za Vaší reakci a v případě zájmu Vás budeme nadále kontaktovat. 

S pozdravem a přáním hezkého dne 

Ing. Lukáš Urbanec 
Referent řízení požadavků Oddělení Strategický nákup 

Tel: +420 234 066 554 

Lukas.Urbanec@nakit.cz 

NAl(IT 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, česká republika 

www.nakit.cz 
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