
Smlouva
na poskytnutí technické podpory programových nástrojů systému

zabezpečení provozu (SZP)
č. 201210231

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína Čermáková

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Otakar Wiener
Telefonické a další spojení:

telefon:
e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:
mjr. Ing. Zdeněk KLIMOVIČ, tel.
e-mail:

Adresa pro doruěování korespond
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka hjyaavk

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a
CA CEE s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl X, vložka 185706
se sídlem: V Parku 2326/18, 148 00 Praha 4 - Chodov
jejímž jménem jedná Ing. Karel Schmidtmayer na základě plné moci za oba jednatele společnosti
IČ: 24175838
DIČ: CZ24175838
bankovní spojení: Citibank banka
číslo účtu: 2060050105/2600
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:
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adresa pro doručov
CA CEE s.r.o.
V Parku 2326/18
148 00 Praha 4 - Chodov
Datová schránka wv46yr8

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) na nadlimitní veřejnou zakázku, zadanou
v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto smlouvu na poskytování Technické podpory
programových nástrojů systému zabezpečení provozu (SZP) (dále jen „smlouva“).

II.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je nákup licencí a technické podpory softwarových produktů Computer Associates
(dále jen „produkty CA“), čímž bude zabezpečena aktuálnost licencí a bezchybné provozování
programových produktů systému zabezpečení provozu (dále jen „SZP“) rezortních počítačových
sítí.

III.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli licence, technickou podporu a prodloužení
aktuálnosti stávajících licencí programových produktů CA pořízených a využívaných
objednatelem dle podrobné specifikace uvedené v příloze ě. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí služby cenu podle čl. V. této
smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat podporu SZP od data účinnosti této smlouvy, nejdříve však
dnem 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024.

2. Prvotním příjemcem je NS 32550 Praha. Odpovědnou osobou je ředitel VÚ 3255 Praha,
nebo jím pověřená osoba, adresa pro doručování písemností

VÚ 3255, Vlastina ul. 160 01 Praha 6 Ruzyně. Místem plnění pro poskytování služby je
VÚ 3255 Praha, centrální lokalita Systému zabezpečení provozu, Vlastina ul., 160 00 Praha 6
Ruzyně.

V.
Cena

1. Cena za plnění dle této smlouvy byla stanovena v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena za poskytování služby v roce 2021 bez DPH činí 24 087 600,- Kč
(slovy: dvacetčtyřimilionyosmdesatsedmtisícšestset korun českých),

Cena za poskytování služby v roce 2021 včetně DPH činí 29 145 996,- Kč
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. Cena za poskytování služby v roce 2022 bez DPH činí 13 847 100,- Kč 
(slovy: třináctmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícsto korun českých),

Cena za poskytování služby v roce 2022 včetně DPH činí 16 754 991,- Kč
(slovy: šestnástmilionůsedmsetpadesátčtyřitisícdevětsetdevadesátjedna korun českých).
Cena za poskytování služby v roce 2023 bez DPH činí 13 847 100,- Kč 
(slovy: třináctmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícsto korun českých),

Cena za poskytování služby v roce 2023 včetně DPH činí 16 754 991,- Kč 
(slovy: šestnástmilionůsedmsetpadesátčtyřitisícdevětsetdevadesátjedna korun českých).

Cena za poskytování služby v roce 2024 bez DPH činí 13 847 100,- Kč 
(slovy: třináctmilionůosmsetčtyřicetsedmtisícsto korun českých),

Cena za poskytování služby v roce 2024 včetně DPH činí 16 754 991,- Kč
(slovy: šestnástmilionůsedmsetpadesátčtyřitisícdevětsetdevadesátjedna korun českých).

3. Celková cena za poskytování služby bez DPH činí 65 628 900,- Kč 
(slovy: šedesátpětmilionůšestsetdvacetosmtisícdevětset korun českých),
Celková cena za poskytování služby včetně DPH činí 79 410 969,- Kč
(slovy: sedmdesátdevětmilionůčtyřistadesettisícdevětsetšedesátdevět korun českých).

4. Celková cena za poskytování služby bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není ji možno 
překročit. Tato cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním svých závazků, 
např. na dodatečné odměny autorovi a další související náklady.

VI.
Další povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen vyhotovit, opatřit razítkem a podepsat předávací protokol s uvedením 
skutečnosti, zda byla podpora SZP poskytována řádně. Tento protokol je poskytovatel povinen 
doručit objednateli, za kterého je oprávněna podepsat předávací protokol osoba uvedená v čl. 
IV. odst. 2. smlouvy.

2. Objednatel má právo kdykoliv kontrolovat plnění závazků poskytovatele. Za objednatele toto 
právo má osoba uvedená v čl. IV. odst. 2. smlouvy. Poskytovatel je povinen objednateli 
provedení této kontroly umožnit.

VII.
Licenční ustanovení

Všechny licence uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou poskytovány jako nevýhradní po dobu 
trvání této smlouvy. Licence budou užívány dle potřeb objednatele 
a v rozsahu (věcném i množstevním) stanoveném touto smlouvou.

VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat za plnění předmětu této smlouvy 
zálohové platby.

2. Úhrada ceny bude provedena vždy za kalendářní rok dopředu za podmínky podpisu předávacího 
protokolu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy oběma smluvními stranami.

3. Poskytovatel je povinen doručit objednateli fakturu ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie), 
a to na adresu pro doručování korespondence dle čl. I. této smlouvy.
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4. Na faktuře dokladu bude uvedena tato adresa objednatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 
zastoupená
odbor centrálních běžných výdajů, 
sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě toho musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako faktura,
• číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy,
• den vystavení faktury,
• počet listů příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele,
• číslo bankovního účtu poskytovatele,
• v příloze faktury poskytovatel přiloží předávací protokol dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy

a Souhlasné stanovisko Úřadu pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 
jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ) k naplnění katalogizační doložky dle čl. X. této 
smlouvy.

6. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura - 
daňový doklad je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet poskytovatele.

7. Objednatel je oprávněn fakturu bez jejího uhrazení ve lhůtě její splatnosti vrátit, neobsahuje-li 
požadované náležitosti, není doložena požadovanými doklady nebo obsahuje-li nesprávné 
cenové údaje a náležitosti. Pro zachování lhůty pro vrácení faktury postačí její odeslání 
poskytovateli v době její splatnosti. Vrácení faktury musí objednatel písemně zdůvodnit. 
V případě jejího oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 
Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v čl. I. smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně 
vrácené faktury poskytovateli.

8. Všechny částky v Kč poukazované mezi poskytovatelem a objednatelem na základě této 
smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených 
s převodem na jejich účty.

9. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 
zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel 
při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto 
zákona.

IX.
Záruční podmínky a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Poskytovatel poskytuje objednateli záruku za jakost výsledku poskytnutých služeb po dobu 
24 měsíců od data převzetí objednatelem - pověřenou osobou.
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2. Pro software (dále jen „SW“) poskytovatel poskytuje objednateli záruku v trvání 24 měsíců na 
to, že programové i datové soubory jsou zaznamenány bezchybně a programové i datové 
soubory lze používat v souladu s účelem této smlouvy. Záruční doba začíná běžet dnem funkční 
přejímky pověřenou osobou. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat 
SW pro jeho vady, za které odpovídá poskytovatel.

3. Odpovědnost za vady plnění předmětu této smlouvy se přiměřeně řídí ustanoveními § 2615 
až 2619 OZ, nestanoví-li tato smlouva jinak.

4. Reklamace uplatňuje pověřená osoba u poskytovatele bezodkladně po zjištění vady na zboží 
telefonicky, faxem a následně do 3 pracovních dnů zašle poskytovateli písemné oznámení.

5. Poskytovatel je povinen nahlášenou vadu SW odstranit nejpozději do 14 dnů od nahlášení. 
V případě telefonického a faxového nahlášení se tato doba počítá od přijetí těchto nahlášení 
poskytovatelem.

X.
Katalogizační doložka

Poskytovatel bere na vědomí, že dále uvedené položky smlouvy budou předmětem katalogizace 
podle zákona ě. 309/2000 Sb., o obrané standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti, 
ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o následující pořizované položky:
- CA Unified Infrastructure Mgmt Server and Application Pack“ (katalogizovat jako další 

referenci KČM 0320670068662, NSN 067016AB63318, JKM 0670, TPS 4),
- CA IT Client Manager for Windows, Linux, Macintosh (katalogizovat, JKM 0670, TPP 4) 

CA Service Management IT Asset Manager Package (katalogizovat, JKM 0670, TPP 4)
Ktomu se poskytovatel zavazuje, že na tyto položky dodá Úř OSK SOJ v termínech 
specifikovaných v textové části katalogizační doložky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy 
bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Předání SPÚK je 
součástí plnění povinností poskytovatele podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.

XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Nezahájí-li poskytovatel podporu SZP v termínu uvedeném v ěl. IV. odst. 1 této smlouvy, je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 z ceny za poskytování 
služby v příslušném roce v Kě vě. DPH a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení lhůty pro odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana straně oprávněné úrok z prodlení 
v zákonné výši.

4. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení daňových dokladů, jimiž jsou účtovány.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty a úroku 
z prodlení v plné výši.
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XII.
Zánik závazků ze smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků ze smlouvy řádně a včas;
b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění objednatelem 

v případě, že poskytovatel je v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno rozhodnutí 
o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo je v obdobné 
situaci podle právního řádu země sídla poskytovatele;

d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že poskytovatel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení s tím že podstatným 
porušením této smlouvy se rozumí:
a) neposkytování podpory SZP řádně a/nebo včas nebo prodlení s poskytnutím podpory 
trvající déle než 30 kalendářních dnů.
b) nepravdivost prohlášení poskytovatele uvedené v čl. VII. této smlouvy,
c) porušení povinností dle čl. XIII. odst. 6. této smlouvy

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 1 písm. c) až e) tohoto 
článku smlouvy nemá poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů.

XIII.
Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ a 

A Z.

3. Poskytovatel prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého z jejich identifikačních údajů včetně právního nástupnictví.

5. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český 
jazyk.

6. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
OZ důvěrné.

7. Objednatel bude osobní údaje poskytnuté poskytovatelem na základě této smlouvy zpracovávat

6



v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů.

8. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.
9. Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádný ze svých závazků 

plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě a musí být doručena prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo 
datovou zprávou na adresy uvedené v této smlouvě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně 
jinak.

11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybnosti či nedoručitelnosti považuje za doručenou nej později třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana 
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje 
a zásilku vyzvedne. Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení elektronické zprávy se 
považuje její dodání do příslušné schránky adresáta.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 7 stranách a 2 přílohách o 3 stranách.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních 

stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, 
které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy 
připojují pod ní své podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha ě. 1 Podrobná specifikace 2 strany
Příloha ě. 2 Katalogizační doložka 1 strana

JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
ředitelka

podepsáno elektronicky

Ing. Karel Schmidtmayer 
jednatel

podepsáno elektronicky

7

Ing. Karel 
Schmidtmayer

Digitálně podepsal Ing. 
Karel Schmidtmayer 
Datum: 2020.09.24 
12:19:54 +02'00'
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Podrobná specifikace

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2012100231

1.1 Přehled požadovaných produktů CA*:
Počet licencí 

(celkem)
CA Produkt Poznámka

45 CA Unified Infrastructure Mgmt Server and 
Application Pack

maintenance

265 CA Unified Infrastructure Mgmt Server Pack maintenance

20 061 CA IT Client Manager for Windows, Linux, 
Macintosh

maintenance

20 000 CA 1T Service Management IT Asset Manager 
Package

maintenance

113 CA Service Management SDM Package maintenance
15 CA Application Performance Mgmt maintenance

1 CA Customer Experience Manager Transaction 
Impact Monitor

maintenance

5 Service Operation In-Sight Systems and Network maintenance

3 Service Operation In-Sight Application and 
Databases

maintenance

5 CA Unified Infrastructure Mgmt Advanced 
Network Pack

maintenance

1 CA Unified Infrastructure Mgmt Service
Response Time Adv Pack

maintenance

500 CA Unified Infrastructure Mgmt Storage Pack hp 
3Par

maintenance

30 CA Unified Infrastructure Mgmt Server and 
Application Pack

Pořízení licencí CA Unified Infrastructure
Mgmt Server and Application Pack + 
maintenance

12 000 CA IT Client Manager for Windows, Linux, 
Macintosh

Pořízení licencí produktu CA IT Client
Manager for Windows, Linux, Macintosh + 
maintenance

5 000 CA Service Management IT Asset Manager 
Package

Pořízení licencí produktu CA Service 
Management IT Asset Manager Package + 
maintenance

Cena za nákup programového vybavení s jednotkovou pořizovací cenou nesmí přesáhnout 
60 000,00 Kč.

Dle platné změny produktového seznamu výrobce jsou licence CA IT Asset Manager Asset 
Portfolio Mgmt nahrazeny licencemi CA Service Management IT Asset Manager Package. 
Funkcionalita produktu není touto změnou dotčena, včetně aktivní funkce SAM, která dosud 
nebyla využívána v předchozích upgradech.

Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit objednateli aktuální verze produktů CA vždy neprodleně 
po uvedení na trh prostřednictvím dálkového přístupu, nebo jejich dodáním na hmotných 
nosičích CD/DVD nebo jiným příslušným způsobem, včetně případné vyžádané instalace. 
Uvedené počty licencí v jednotlivých produktech budou v rámci SZP plně využity 
v uvedených počtech.

Maintenance pro jednotlivé uvedené produkty je pořizován na všechny uvedené počty licencí.



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2012100231

Vysvětlení zkratek:
Zkratka Vysvětlivky
SZP Systém zabezpečení provozu
CA Computer Associates
CMDB Konfigurační databáze
Mgmt Server Řídící server
SDM Service Desk Manager
CA SDM Full Plná licence CA SDM
APMNGM Application Performance Manager
CA UIM CA Unified Infrastructure (monitoring CA)

1.2 Dodavatel je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, resp. nejpozději 
k 31.12.2020 zajistit pokrytí dostupnosti služby SZP tak, aby poskytování služby plynule 
navazovalo na služby poskytované podle dosud platné smlouvy č. 185310218.

1.3 Technická podpora (Business Critical Support/Podpora klíčových faktorů podnikání) 
programových nástrojů SZP uvedených v bodě 1.1 tohoto článku této přílohy č. 1 
smlouvy (dále jen „podpora SZP“) zahrnuje:

• Aktualizace softwarových nástrojů společnosti CA, jakmile je společnost CA 
poskytne k používání.

• Přístup k Online podpoře společnosti CA* (webové stránky support.ca.com) pro 
využívání 24x7 online technické podpory a využívání přístupu ke stahování produktů 
a dokumentací, stahování Fixes (Oprav chyb), Service Packs (Servisních balíčků), 
stahování Patches (Záplat), využívání uživatelských skupin, uživatelských fór, beta 
testování, FAQs (Často kladených otázek), ukázek, záznamů poskytovaných 
prostřednictvím internetu a demo verzí, uživatelských tipů, technických aktualizací 
a hromadného rozesílání zpráv uživatelům (notifications).

• Možnost zavádět a spravovat problémy prostřednictvím Online podpory společnosti 
CA pověřenými osobami objednavatele.

• Možnost požadovat on-site podporu (v místě) ze strany společnosti CA.

Str. 2



Příloha č. 2 ke smlouvě č. 201210231

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají
katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku
v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje:

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) na
e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze
strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.2 3

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz.

3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG,
rozlišení do 1024x768 bodů’;

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku.
Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišeni do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech
strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů
nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

4. Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 30 - 60 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

5. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících
se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek
majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování
dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po
ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

TEL.:
E-MAIL: katalogizace@army.cz
INTERNET: www.okm.armv.cz

Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020.
2 Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2
3

Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro úíely JSK a NCS.

Elektronický podpis - 24.9.2020

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Pavlína Čermáková
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