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Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03

zastoupena: Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

lČO: 47114975

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 2011300091/0710

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „Objednateľ&#39; nebo „VoZP ČR“)

AEC a.s.

se sídlem: Praha 8, Voctářova 2500/20a, PSČ: 180 00

zastoupena: Ing. Tomášem Strýčkem, členem představenstva
IČO: 26236176

bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 8176852/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7337

(dále jen „Dodavate|&quot;)

Objednatel a Dodavatel společně dále jako „Smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a za podmínek dále uvedených

tuto

smlouvu na dodávku služeb

(dále jen „Smlouva“)
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PREAMBULE

Tato Smlouva je uzavřena v souladu s nabídkou Dodavatelé ze 26.11.2019, kterou podal do výběrovéhořízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup a upgrade licencí programů F-Secure
pro antivirovou ochranu počítačů Il.“ realizované Objednatelem dle interních předpisů objednatele
(dále jen „výběrové řízenl“), s cílem uzavřít předmětnou Smlouvu s vybraným Dodavatelem. Objednateltímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ předem vyloučil přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s
dodatkem nebo odchylkou.

1. Předmět Smlouvy
1.1 Předmětem Smlouvy je nákup a upgrade 540 licenci antivirového programu F-Secure BusinessSuite s podporou na čtyřleté období a nákup (rozšíření) o 60 nových licenci F-Secure BusinessSuite se čtyřletou podporou (dále jen „Služba“).

1.2 Podrobné vymezení předmětu Smlouvy

a) Nákup a upgrade 540 licencí antivirového programu F-Secure Business Suite s podporou načtyřleté období

b) Rozšíření o 60 nových licencí F~Secure Business Suite se čtyřletou podporou

1.3 Technická a servisní specifikace Služby / Objednatel požaduje:

1) Na vyžádání Objednatele zajistí Dodavatel jednou ročně, po dobu platnosti této Smlouvy,proškolení technických specialistů. Každé toto zaškolení bude v rozsahu maximálně 3 hodin ajeho součástí bude i doporučení konkrétní konfigurace systému Objednatele.

2) Zřízení speciální elektronické adresy pro odesílání souborů podezřelých z virové nákazy s dobouodezvy max. 4 hodiny od nahlášení problému s garancí, že v pracovnich dnech, se bude vzniklýmitechnickými potížemi zabývat technický specialista Dodavatelé. Pracovním dnem se rozumípondělí až pátek v době od 8:00 do 16:00 hod. mimo státem vyhlášené státní svátky.

3) Zasílání informací o aktualitách v příslušném oboru a možných virových nebezpečich, kterébudou rozesílané e-mailem, minimálně 2x měsíčně na adresu technického zástupce Objednatele.

4) Bezplatná účast na konferenci zaměřenou na bezpečnost dat pro 2 pracovníky VoZP ČR, a tokaždý rok během platnosti této smlouvy.

5) Zasílání antivirových aktualizací elektronickou poštou.

1.4 Objednatel se zavazuje Službu akceptovat v plném rozsahu a uhradit za ni cenu dle čl. 3, odst.3.1 Smlouvy.

2. Doba plnění a místo plnění
2.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat Službu specifikovanou v čl. 1. Smlouvy po dobu 48 měsíců, ato od 01.01.2020 do 01.01.2024.
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2.2 Místem plnění je Česká republika, konkrétně Ústředí VoZP ČR, Drahobejlova 1404/4. 190 03

Praha 9.

3 Cena a platební podmínky

3.1 Celková cena plnění dle této Smlouvy činí 1 090 000,- Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevadesáttisíc Kč) (dále jen „Cena“), s tím. že výše DPH činí 228 900,- Kč

(slovy: dvěstědvacetosmtisícdevětsetKč). Cena včetně DPH činí 1 818 900,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistaosmnácttisícdevětsetKč).

3.2 Celková cena bez DPH je cena smluvní, pevná a neměnná. Celková cena bez DPH je stanovena

mezi Smluvními stranami jako nepřekročítelná a nejvýše přípustná za plnění celého předmětu

této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, výdaje a činnosti Dodavatele.

3.3 Ceny uvedené v této Smlouvě jsou platné po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.

3.4 Úhrada Ceny uvedené v čl. 3.1 této Smlouvy ze strany Objednatele bude provedena na základě

vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož přílohou bude kopie předávacího protokolu

podepsaného osobami oprávněnými jednat v této věci za Smluvní strany, a to na bankovní účet

Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy či na účet Dodavatelem později písemně

oznámeného.

3.5 Všechny částky v Kč poukazované mezi Objednatelem a Dodavatelem na základě této Smlouvy

musi být prosté jakýchkoli bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na

jejích účty.

3.6 Daňový doklad (fakturu) doručí Dodavatel Objednateli ve dvou výtiscích, nejpozději do 10. dne

následujícího měsíce. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Za den splnění

platební povinnosti se považuje den připsání částky na účet Dodavatelé.

3.7 Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle ust. §

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

uvedené v ust. § 435 OZ. Kromě zmiňovaných náležitostí je Dodavatel povinen uvést tyto další

údaje a respektovat níže uvedené skutečnosti:

a) označení dokladu jako daňový doklad - faktura;

b) název Smlouvy;

o) den odeslání daňového dokladu (faktury);

d) počet příloh;
e) razítko a podpisem Dodavatelé;

číslo bankovního účtu Dodavatele.

3.8 Pokud daňový doklad (dále jen „faktura“) neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené

,A

náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit stím, že Dodavatel je poté povinen

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. Ve vrácená faktuře musí Objednatel vyznačit

důvod vrácení. Dodavatel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta, ode dne prokazatelného

doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřené faktury Objednateli.

3.9 Dodavatel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH a že číslo bankovního

účtu Dodavatele uvedené v této Smlouvě či později písemně oznámené Objednateli je ohledně

Dodavatele řádně uvedeno v registru plátců DPH, jako bankovní účet určený ke zveřejnění.
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3.10 Dodavatel se zavazuje, že stane-li se po dobu trvání této Smlouvy nespolehlivým plátcem
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Nespolehlivý plátce“), oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.
3.1 1 Dodavatel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výší 100.000,- Kč pro případ

porušení povinnosti Dodavatele oznámit Objednateli, že se Dodavatel stal Nespolehlivým

plátcem a/nebo pro případ, že Dodavatel, jako číslo bankovního účtu pro účely placení měsiční

ceny, sdělí Objednateli bankovní účet, který nebyl ohledně Dodavatele zveřejněn v registru

plátců DPH.
_

3.12 Stane-li se Dodavatel Nespolehlivým plátcem před uhrazením faktury, je Objednatel

oprávněn zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny, kterou mu fakturoval Dodavatel, přímo na účet

příslušného správce daně Dodavatele s tim, že měsíční cena dle této Smlouvy bude v částí

odpovídající dani z přidané hodnoty Dodavateli řádně uhrazena ze strany Objednatele formou

tohoto zaplacení daně z přidané hodnoty přímo finančnímu úřadu.

3.13 Pokud fmanční úřad vyzve Objednatele po uhrazení faktury Dodavatele k placení DPH

nezaplacenému Dodavatelem při realizací této Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit

Objednateli částku, kterou takto bude povinen Objednatel finančnímu úřadu uhradit, a to do 5

pracovních dnů ode dne oznámení Objednatele Dodavateli.

4 Trvání a ukončení Smlouvy

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou 48 měsíců, a to od 01. 01. 2020 do 01. 01. 2024.

4.2 Tuto Smlouvu je možné předčasně ukončit dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od

Smlouvy některou ze Smluvních stran výhradně za podmínek dle této Smlouvy. Smluvní strana

je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana podstatným
způsobem poruši tuto Smlouvu.

4.3 Za podstatně porušení této Smlouvy Dodavatelem se považuje zejména následující:
a) nedostupnost aktualizace antivirové databáze po dobu delší než 24 hodin po dobu trvání

účinnosti Smlouvy;
b) Dodavatel nesplní dodávku Služby dle čl. 1 Smlouvy, ani po dalších 2 týdnech po písemně

výzvě Objednatele k dodání Služby.
4.4 Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se považuje výhradně jeho prodlení

s úhradou platby dle řádně vystavené faktury 0 více než 30 dnů a/nebo prodlení Objednatele
s poskytnutím součinnosti o více jak 30 dnů ode dne doručení druhé opakované písemné výzvy
Dodavatele, ve které byla znovu podrobně specifikována požadovaná nezbytná součinnost.

4.5 V případě jiného než podstatněho porušení smluvních povinností podle této Smlouvy ze strany
Dodavatele se Objednatel zavazuje poskytnout Dodavateli dodatečnou lhůtu 7 dnů ke splnění
jeho povinnosti. V případě nesplnění smluvních &#39;povinností Dodavatelem ani v takto dodatečně

určené lhůtě se původně jiné než podstatné porušení smluvních povinností Dodavatele dle této

Smlouvy považuje za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od

této Smlouvy v případě, že vůči Dodavateli je zahájeno insolvenční řízení, Dodavatel je v úpadku,
na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace. Odstoupení
od Smlouvy musi být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy
bude doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy nezanikaji povinnosti
Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny

tsm



 

X

některou ze Smluvních stran před doručením odstoupení od Smlouvy, a dále nezanikají ty

závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy, zejména povinnost
mlčenlívosti a ochrany osobních údajů.

5 Další práva a povinnosti Smluvních stran

5.1 Komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-ii touto Smlouvou stanoveno

jinak. Písemná komunikace se činí v listinné podobě doručované prostřednictvím provozovatele

poštovních služeb nebo osobně na adresu Smluvní strany uvedenou v této Smlouvě. Smluvní

strany výslovně vylučují ustanovení ust. § 573 OZ. Dodavatel se zavazuje, že v případě změny
své adresy bude o této změně Objednatele písemně informovat nejpozději do 3 pracovnich dnů

ode dne změny.
5.2 Běžná pracovní komunikace mezi Smluvními stranami a vytýkánl vad může být činěno ve formě

prosté emailové zprávy bez nutnosti jejího zaručeného elektronického podpisu zaslané osobou

oprávněnou jednat za Smluvní stranu na kontaktní emailové adresy uvedené v této Smlouvě.

případně na emailové adresy později písemně oznámené druhé Smluvní straně; touto formou

však nemůže dojit ke změně podmínek alnebo ukončení této Smlouvy.
5.3 Dodavatel není, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, oprávněn použít ve svých

dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní firmu (název) Objednatele
nebo jakýkolivjíný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikací Objednatele.

5.4 Dodavatel se dále zavazuje:

a) informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majicích vliv na plnění dle této

Smlouvy,

b) plnit řádně a vždy ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,

5.5 V případě provádění předmětu této Smlouvy poddodavateli, odpovídá za tyto části předmětu této

Smlouvy Dodavatel tak, jako by předmět této Smlouvy prováděl sám.

5.6 Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ust. § 2620 odst. 2 OZ ujednaly, že

Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

5.7 Všechny Siužby musí být poskytnuty Objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv
omezení. Dodavatel nebude oprávněn doúčtovat Objednateli jakékoli dodatečné služby či

dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění předmětu Smlouvy, a to např. iz důvodu, že

Dodavatel chybně odhadl nabldkovou (smluvní) cenu.

5.8 Veškeré Činnosti je Dodavatel povinen provádět s náležitou péčí a odbornou způsobilosti.

Všechna plnění musl být poskytnuta v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení.

Dodavatel podpisem této Smlouvy deklaruje, že disponuje dostatečnou odbornou způsobilosti
ke splnění předmětu Smlouvy.

6 Práva z vadného plnění a náhrada škody

6.1 Dodávka Služeb má vady, jestliže neodpovídá požadavkům stanoveným Smlouvou, přílohami

Smlouvy, právním normám nebo pokud není možné předmět Služby užívat dle jeho účelu.

6.2 Práva a povinnosti z Dodavatelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze

Smluvních stran od Smlouvy.
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6.3 Dodavatel odpovídá za vady, které má dodávka Služeb v době předání a převzetí, nebo které se

projeví v záruční době.

6.4 Dodavatel poskytuje na dodávku Služeb záruku za jakost v trvání 48 měsíců. Záruční doba

začíná běžet následující den po převzetí dodávky Služeb Objednatelem a podepsání

předávaciho protokolu l dodacího listu oběma stranami. Objednatel je oprávněn reklamovat v

záruční době vady Služeb u Dodavatele, a to písemnou formou. V reklamací musí být popsána
vada Služby, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady Služby,

případně požadavek na způsob odstranění vad Služby, a to včetně termínu pro odstranění vad

Služby Dodavatelem. Dle dohody Smluvních stran má Objednatel právo:

a) na odstranění vady,
b) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je
podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu
odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Dodavatelé.

6.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Službu řádně užívat pro vady, za

které nese odpovědnost Dodavatel.

6.6 Dodavatel nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k

minimalizaci vzniklých škod.

6.7 Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak
chybného zadání, ktere&#39; obdržela od druhé strany.

6.8 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé

okolností bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností bránících řádnému plnění této Smlouvy.

6.9 S přihlédnutím k ustanovení § 2898 OZ konstatují obě Smluvní strany s ohledem na všechny
okolností související s uzavřením této Smlouvy, že úhrnná škoda, vzniklá jinak než úmyslně či

z hrubé nedbalosti, jejíž úhradu bude mit Objednatel právo požadovat od Dodavatelé

v souvislostí s plněním předmětu této Smlouvy, může činit maximálně částku rovnajicí se 100%

ceny za Službu dle či. 3 této Smlouvy.

7 Mlčenlivost

7.1 Není-li dále stanoveno jinak, je Dodavatel povinen během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na

kterou je Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví

od Objednatele v souvislosti s jejím plněním. Této povinnosti může Dodavatelé zprostit pouze

Objednatel. Zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být učiněno písemně. Výše uvedenou

povinností mlčenlivosti není dotčena možnost Dodavatele uvádět činnost dle Smlouvy jako svou

referencí ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném

Objednatelem.
7.2 Dodavatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací Smlouvy přijde on, jeho pověření

zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním povinností dle Smlouvy do styku s osobními

nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně

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

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR a zákona č.
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110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Předpisy o

OOÚ&quot;), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněněmu nebo nahodilému přístupu
ktěmto údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, kjejich jinému

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil Předpisy o OOÚ. Dodavatel je povinen
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá í po ukončení Smlouvy.

7.3 Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. 7. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy se

nevztahuje na:

a) informace, které se staly veřejně přístupnýmí, pokud&#39;se tak nestalo porušením povinnosti
jejich ochrany,

b) informace získané na základě postupu nezávislého na Smlouvě nebo druhé Smluvní

straně, pokud je Dodavatel schopen tuto skutečnost doložit,

c) informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením
povinnosti jejich ochrany a

d) informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.
7.4 Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli, kterou porušením svých povinnosti mlčenlivosti

poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Dodavatelé vyplývající
z ustanovení příslušných právních Předpisů o OOÚ nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

8 Sankční ujednání

8.1 V případě, že Objednatei bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury

Dodavateli, je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli úrok z prodlení v zákonné výší.
8.2 V případě, že Dodavatel řádné nezrealizuje předmět Smlouvy uvedený v čl. 1 - Předmět

Smlouvy ve lhůtách uvedených v čl. 2 - Doba plnění a místo plnění této Smlouvy, zavazuje se

Objednateli zaplatit za každý započatý týden prodlení smluvní pokutu ve výší 50.000,- Kč.

8.3 V případě, že se íncidentem zaslaným Objednateiem nezačne zabývat „bezodkladně“ technický

specialista vybraného Dodavatele, zavazuje se Dodavatel Objednateli zaplatit za každý

opožděně řešený incident smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

8.4 Objednatel chápe výraz „bezodkladně&quot; jako časovou lhůtu od nahlášení incidentu Objednateiem

po reálné zahájení prací technického specialisty Dodavatele, která není delší než čtyři (4) hodiny.

Tato časová lhůta pro zahájení prací je platná v pouze pracovní dny.

8.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 7.1 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,~ Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k

porušení povinnosti dojde po řádné realizaci Služby a poskytování podpory dle této Smlouvy.

8.6 Za porušení povinností ochrany osobních údajů dle či. 7.2 této Smlouvy, se zavazuje Dodavatel

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to

i v případě, že k porušení povinnosti dojde po řádné realizaci Služeb dle této Smlouvy.

8.7 Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení oprávněné výzvy k její

úhradě spolu s fakturou vystavenou oprávněnou Smluvní stranou.

8.8 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně a za každý jednotlivý případ. Uplatněním práva na

zaplacení jakékoli smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno

právo oprávněně Smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou

se vztahuje daná smluvní pokuta podle této Smlouvy, v plné výši.



9 Licenční ujednání

9.1 Objednatel nabývá dnem podpisu příslušného předávacího protokolu podle této Smlouvy

oprávnění dílo, kterým se rozumi antivir F-Secure Business Suite (dále jen „Dílo“ nebo též

„Antivir“), resp. jeho příslušnou část ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisu (dále jen „AutZ“), užít všemi způsoby uvedenými v § 12 AutZ. Toto

oprávnění Dodavatel Objednateli poskytuje za podmínek této Smlouvy. Objednatel však není

oprávněn kopírovat, měnit. překládat, dekompilovat, demontovat ani jinak zpětné rekonstruovat

či jinak zjišťovat, nebo se pokoušet zjistit zdrojový kód nebo protokoly, ze spustitelněho kódu

Díla, nebo vytvářet jakékoli napodobeniny založené na Dílu nebo související dokumentaci, a

souhlasí s tím, že nepovoli ani nepověři nikoho dalšího, aby takové činnosti vykonával.

Objednatel také souhlasí s tim, že veškerá Díla, u kterých poruší zde uvedené podmínky, jsou

odvozené napodobeniny a jako takové jsou výlučným a výhradním vlastnictvím Dodavatele nebo

jeho poskytovatele licence, jakožto původce Antiviru.
i

9.2 Objednatel je oprávněn užívat Dílo ke všem způsobúm uvedeným v AutZ, za podmínek touto

Smlouvou stanovených. Na základě dohody Smluvních stranje odměna za oprávněni k užití Díla

zahrnuta v ceně za Službu dle této Smlouvy.
9.3 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle této Smlouvy vlastnické právo k

hmotnému nosiči dat, na kterém je Dílo zaznamenáno.

9.4 Podmínky pro užívání Antiviru, jakožto součásti Díla dle této Smlouvy (licenční podminky), jsou
obsahem Přílohy č. 1 této Smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem této Přílohy č. 1 a tohoto

článku 9 má obsah Přílohy č. 1 přednost.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti tato

Smlouva nabývá dnem uveřejnění vRegistru smluv, přičemž plnění si Smluvní strany

poskytnou od 1. 1. 2020.

10.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění podle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude

uveřejněna v Registru smluv bezjakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu ustanovení platných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.

10.3 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se

řídí právním řádem České republiky.
10.4 Kontaktními osobami pro účely této Smlouvy jsou:

za Objednatele: XXXX XXXX

X



 

za Dodavatelé: XXXX XXXXX XX

10.5

10.6

10.7

10.8

Příloha:

X
XXXX

X

X

X

XX XXX XXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V případě změny kontaktní osoby musí být o této skutečnosti druhá Smluvní strana neprodleně

písemně informována. Písemná forma pro změnu kontaktní osoby je zachována taktéž při

využití emailové komunikace na zde uvedené adresy. Účinnost změny nastává okamžikem

doručení písemného oznámení příslušné Smluvní straně.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, znichž jedno

vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Dodavatel.

Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma Smluvními stranami.

Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo

nevymahatelným. zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany

se dohodly nahradit neplatné. právně neúčínné a nevymahatelné ustanovení takovými

platnými. právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce

přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.

Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato Smlouva byla uzavřena na základě

vzájemné dohody. a to svobodně. vážně a určitě. nikoliv vtisni za nápadně nevýhodných

podmínek jakéhokoli druhu, a na důkaz toho připojuji Smluvní strany své podpisy.

1. Licenční podmínky

Praha

X

Za Objednatele Za Dodavatelé

dne:
18 11.2019

.............

Praha dne: 12.12.2019

X

lng. Josef Diessi lng. Tomáš Strýček

generální ředitel VoZP ČR člen představenstva AEC as.

X



X

 
Příloha č. 1

Licenční podmínky

Objednate! bere na vědomí, že jakékoli části Díla dle této Smlouvy, chráněné předpisy AutZ, mohou být
kopírovány v kterémkoliv počítači informačního systému Objednatele, maximálně však do počtu
poskytnutých licencí die čl. 1.1 této Smiouvy.

Objednatel se zavazuje:
instalovat Antivir pouze na touto Smlouvou daný počet počítačů,
nevytvářet kopie Antiviru mimo kopií určených pro záiohování,
že nebude Antivir půjčovat, pronajímat nebo prodávat třetí osobě,
že nebude odstraňovat nebo měnitjakékoliv odkazy na copyright nebo ochrannou značku.995375”

Součástí dodávky části Díla dle či. 1.1. této Smlouvy jsou podmínky pro užívání programu „Fůecure
Business Suite“ původce tohoto software (licenční podminky F-Secure Business Suite). když tyto licenční

podmínky F-Secure Business Suite jsou součásti licenčních podmínek die této Smlouvy a v případě
rozporu mezi licenčními podmínkami původce Antiviru a podmínkami této Smlouvy mají přednost licenční

podminky původce Antiviru. Objednatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky původce Antiviru.
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