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SMLOUVA O NÁKUPU LICENCÍ A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY VÝROBCE 
CENTRÁLNÍHO ANTIVIROVÉHO SOFTWARE PRO LČR, s.p.

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník'")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Králové
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení. Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 26300511/0100
zastoupený: Ing. Jiřím Krejčou, ekonomickým ředitelem, na základě

podpisového řádu
osoby oprávněné k zastupování ve věcech technických:

(dále j ako „objednatel") na straně j edné

a

EruCom, spol. s r.o.
se sídlem: Pražákova 257/49, 619 00 Bmo
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53759
IČO: 27711030
DIČ: CZ27711030
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. účtu: 212225762/0300
zastoupený: Miroslavem Hudcem, jednatelem
osoby oprávněné k zastupování ve věcech technických:

(dále jako „poskytovatel"") na straně druhé

(objednatel a poskytovatel dále též společně jako ^mluvní strany"' a každý jednotlivě 
jako „smluvní strana")
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o nákupu licencí a zajištění podpory 
výrobce centrálního antivirového software pro LČR, s.p. (dále jen „smlouva“):

I.
Definice

„Licence44 znamená právní nástroj, který umožňuje používat software.

„Software44 znamená FortiClient 6.4 Security Fabric Agent + Centrální management 
specifikovaný v příloze č. 1 smlouvy;

„Instalace a Implementace Software44 znamená uvedení Software do provozu do IT 
infrastruktury objednatele;

„Servisní podpora44 znamená službu standardizované servisní podpory (maintenance) výrobce 
Software;

„Požadavek44 znamená požadavek k poskytnutí služby Servisní podpory za účelem odstranění 
závady, vyřešení problému nebo provedení jiného úkonu Servisní podpory;

„Důvěrné informace44 znamenají všechny informace týkající se druhé smluvní strany 
anebo předmětu smlouvy, které smluvní strana (a) získala přímo či nepřímo od druhé smluvní 
strany v souvislosti s uzavřením anebo plněním závazků ze smlouvy a/nebo (b) ji budou sděleny 
či zpřístupněny druhou smluvní stranou či je získá jiným způsobem v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy;

.

„Zákon o registru smluv44 - zákon 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.

II.
Prohlášení poskytovatele

1. Poskytovatel prohlašuje, že má právo užívat Software v podobě licence, a udělit objednateli 
oprávnění k výkonu práva Software užít v souladu s podmínkami smlouvy. V případě, že byl 
Software vyvinut třetí osobou, poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn Software též 
distribuovat.

2. Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit 
zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávám veřejných zakázek jako účastník nebo 
poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen 
takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní 
společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu, takové jednání je 
neplatné. Uzavřením smlouvy poskytovatel prohlašuje, že takovou obchodní společností není.

III.

2



LESY A
LESY CESKE REPUBLIKY,

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí 10 ks licencí k Software s časovým omezením 24 měsíců 
ode dne poskytnutí včetně instalace a implementace Software.

2. Předmětem smlouvy je rovněž poskytování služeb Servisní podpory výrobce Software 
poskytovatelem pro potřeby objednatele, které zahrnují:

a) Servisní podporu v režimu 9x5 NBD (next business day) v pracovních dnech od 08:00 
hod. do 17:00 hod.;

b) odstranění závady, vyřešení problému nebo provedení jiného požadovaného úkonu 
Servisní podpory následující pracovní den v případě odeslání požadavku do 15 hod,

v případě, že požadavek bude odeslán mimo tuto dobu pokrytí (viz výše), 
považuje se za okamžik odeslání osmá hodina ranní (8:00 hod.) následujícího 
pracovního dne po skutečném odeslání požadavku; v takovém případě bude 
závada odstraněna, problém vyřešen nebo proveden jiný požadovaný úkon 
servisní podpory nejpozději následující pracovní den po odeslání požadavku;

c) vyřešení technických incidentů;
d) poskytování služeb údržby Software, zahrnující zejména poskytování nových verzí 

Software, update či upgrade Software a instalaci opravných patchů;
e) podporu při konfiguračních změnách, konzultace, profylaxe;
f) právní nárok na nové verze firmware, software a patche poskytované výrobcem v rámci 

sjednané podpory.

3. Proces Servisní podpory zahrnuje též:
a) odeslání (nahlášení) požadavku objednatelem;
b) přijetí požadavku poskytovatelem;
c) analýzu a vyřešení problému poskytovatelem.

4. Způsoby odeslání požadavku objednatelem:
a) servis desk / www stránky,

• Service desk / www stránky musí být dostupné v režimu 24x7 (24 hodin, 7 dní 
v týdnu),

• komunikace je přípustná pouze v českém nebo slovenském jazyce;
b) prostřednictvím emailu;
c) telefonicky.

IV.
Termín a místo plnění

1. Poskytovatel bude realizovat plnění předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. odst. 1 smlouvy do 
30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Převzetí plnění bude stvrzeno podpisem zástupci 
smluvních stran v předávacím protokolu.
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2. Plnění předmětu smlouvy uvedené v čl. III. odst. 2 smlouvy bude probíhat po dobu 24 měsíců 
ode dne realizace plnění předmětu smlouvy uvedeného v předchozím odstavci.

3. Poskytovatel bude realizovat plnění předmětu smlouvy - službu uvedenou v čl. III. odst. 2 
smlouvy na základě požadavku zpracovaného a odeslaného objednatelem.

4. Poskytovatel je povinen poskytnout požadované plnění dle čl. čl. III. odst. 2 smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. III. odst. 2 písm.b) smlouvy;

5. Požadavek odešle obj ednatel na j ednotné kontaktní místo poskytovatele pro účely poskytování 
Servisní podpory:
servis desk / www stránky: http://www.emcoro.cz/helpdesk/?language==€zecfa 

E-mail: 
6. Objednatel určuje osoby oprávněné k zasílání požadavků:

Objednatel je oprávněn svým jednostranným písemným oznámením doručeným poskytovateli 
(možno na shora uvedený servis desk) uvedené osoby, popř. osobu oprávněnou zastupovat 
objednatele ve věcech technických anebo jejich kontaktní údaje změnit.

7. Místem plnění je sídlo objednatele, není-li smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

V.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Při vykonávání své činnosti je poskytovatel oprávněn jednat se všemi kompetentními 
zaměstnanci objednatele za účelem zajištění transparentního a efektivního průběhu procesu 
poskytování služby.

2. Poskytovatel je oprávněn požadovat po kompetentních osobách nezbytnou součinnost 
potřebnou pro poskytování služeb, zejména informace, materiály a stanoviska, které přímo 
souvisí s poskytovanou službou servisní podpory, a objednatel je povinen mu tuto nezbytnou 
součinnost poskytnout, resp. u uvedených osob zajistit. Pro účely smlouvy se, pokud jde 
o právo na náhradní plnění, nepoužije ustanovení § 2591 věty druhé Občanského zákoníku.

3. Poskytovatel je povinen plnění předmětu smlouvy průběžně konzultovat s objednatelem.
4. Poskytovatel je povinen vykonávat činnost dle smlouvy řádně, včas a s nejvyšší odbornou 

péčí. Při vykonávání činnosti dle smlouvy poskytovatel spolupracuje a pravidelně informuje 
osobu objednatele oprávněnou zastupovat ve věcech technických a řídí se jejími pokyny.

5. Objednatel je povinen zajistit poskytovateli zabezpečený vzdálený přístup pro poskytování 
služeb Servisní podpory, a to v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy.
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VI.
Cena

1. Celková cena za poskytnutí licencí, instalaci a implementaci software a poskytování služeb 
servisní podpory dle smlouvy na období 24 měsíců dle čl. III smlouvy je dohodou smluvních 
stran stanovena ve výši 1 833 000,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliónosmsettřicettřitisíc korun 
českých).

2. K celkové ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH), vznikne-li povinnost kjejí 
úhradě.

3. Smluvní strany sjednávají, že celková cena za poskytnutí licencí, instalací a implementaci 
software a poskytování služeb servisní podpory, uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, 
(vyčíslená bez DPH) má charakter ceny finální (maximálně přípustné), tj. zahrnuje ocenění 
splnění všech závazků poskytovatele dle smlouvy. Poskytovatel tak není v souvislosti 
s plněním smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či 
dalších částek. Celková cena, uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, nemůže být 
překročena (zvýšena).

VII.
Platební podmínky

1. Celková cena dle čl. VI. odst. 1 smlouvy bude poskytovateli uhrazena na základě 
poskytovatelem řádně vystavené faktury splňujících náležitosti účetního dokladu a je-li plnění 
předmětem příslušné daně, též náležitosti daňového dokladu dle příslušných obecně závazných 
právních předpisů. Poskytovatel vystaví fakturu neprodleně po realizaci předmětu plnění dle 
čl. IV odst. 1 smlouvy a jeho stvrzení podpisem předávacího protokolu zástupci smluvních 
stran.

2. Splatnost faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy je 21 dní od doručení řádně 
vystavené faktury (daňového dokladu) obsahující veškeré zákonné a smluvené náležitosti. 
Nebude-li faktura obsahovat některou stanovenou náležitost, anebo bude-li faktura obsahovat 
jinou vadu, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli bez zaplacení (proplacení). 
Objednatel přitom uvede důvod vrácení.

3. Faktura musí obsahovat vždy náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví) a je-li plnění předmětem příslušné daně též náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

4. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
6. Stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o daní 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
písemně informovat objednatele.

7. Bude-li poskytovatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. 
Poskytovatel obdrží pouze cenu bez DPH.
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VIII.
Ochrana informací, údajů a dat

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. 
Povinnost mlčenlivosti zahrnuje povinnost smluvních stran učinit vše, co lze spravedlivě 
požadovat, aby důvěrné informace nevešly ve známost nepovolané osoby.

2. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím 
písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost 
zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými a na souhlas této 
třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném smlouvou; tím nejsou 
dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání s informacemi 
označenými těmito předpisy za důvěrné.

3. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,
b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, 

s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení 
závazku smluvní strany podle smlouvy,

c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím, nebo
d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě platných 

právních předpisů.
4. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající 

se druhé smluvní strany, předmětu plnění smlouvy nebo s předmětem plnění související, které 
jsou dle ustanovení § 504 Občanského zákoníku považovány za obchodní tajemství.

5. Poskytnutí informací na základě povinností stanovených smluvním stranám obecně závaznými 
právními předpisy není považováno za porušení povinností smluvních stran sjednaných 
v tomto článku smlouvy. Jedná se zejména o povinnost objednatele na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

6. Pokud porušením povinnosti stanovené v tomto článku smlouvy vznikne některé ze smluvních 
stran škoda, je příslušná smluvní strana povinna oprávněné smluvní straně vzniklou škodu 
v plném rozsahu nahradit.

7. Poskytovatel je povinen předat objednateli na požádání, nejpozději však ke dni ukončení trvání 
smlouvy, všechny materiály a podklady, které mu objednatel poskytl pro vykonávání činnosti 
dle smlouvy, které pro objednatele v rámci plnění smlouvy převzal od třetí osoby nebo které 
pro objednatele v rámci plnění smlouvy vytvořil.

8. Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku smlouvy trvají i po skončení účinnosti 
smlouvy.

IX.
Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Plnění je vadné, pokud neodpovídá smlouvě. Poskytovatel výslovně odpovídá a ručí za to, že 
software je v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a má ke dni jeho 
poskytnutí funkční vlastnosti popsané v dokumentaci softwaru, která je jeho součástí.
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2. Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli bezplatné odstranění vady. Vada musí být 
objektivně zjištěna, existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat poskytovatel. Není-li 
dohodnuto jinak, prokazuje existenci funkční vlastnosti poskytovatel v sídle objednatele 
na počítačovém programu instalovaném na zařízení objednatele.

3. Nárok na odstranění vady musí být objednatelem uplatněn písemně bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění, nejpozději však do 10 dnů poté, co byla vada zjištěna objednatelem.

4. Poskytovatel se zavazuje odstranit vady softwaru bez zbytečného odkladu od jejich uplatnění 
objednatelem. O době a odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný 
zápis, který obě smluvní strany podepíší.

X.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost smluvních stran za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 
Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k jejich 
minimalizaci.

2. Poskytovatel zaručuje, že má právo udělit Licence na užívání Softwaru objednateli, jak 
ujednáno ve smlouvě.

3. Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za žádné škody způsobené kombinací vlivu počítačových 
infiltrací, škodlivých programů, jiného softwaru, hardwaru, a použití, popř. nepoužití 
softwaru. Poskytovatel zaručuje, že v podmínkách běžného užívání bude software fungovat v 
podstatných rysech, pokud bude užíván na takovém hardwaru a/nebo softwaru, pro který je 
software navržen. Poskytovatel je povinen postupovat dle § 2594 Občanského zákoníku.

4. Poskytovatel je povinen za objednatele úplně a bez přispění objednatele vyřídit a urovnat 
jakékoli oprávněné požadavky třetích osob vyplývající z případných autorských práv (jejich 
možného porušení atp.) k předmětu smlouvy.

5. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná 
ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním povinností 
druhé smluvní strany.

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu či j inou új mu způsobenou prodlením druhé 
smluvní strany s jejím vlastním plněním.

7. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 
odpovědnost

XI.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím plnění dle čl. IV. smlouvy je poskytovatel 
povinen k písemné výzvě objednatele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.
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2. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z čl. VIII. smlouvy, je povinna zaplatit 
druhé smluvní straně k její písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení své povinnosti.

3. Pokud se prohlášení poskytovatele uvedené v čl. II. odst. 1 nebo 2 smlouvy ukáže 
nepravdivým, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
dle čl. VI. odst. 1 smlouvy.

4. Vznikem povinnosti poskytovatele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením 
nezaniká povinnost poskytovatele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou 
zajištěno. Poskytovatel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani 
nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění 
bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.

6. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé 
smluvní straně. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za poskytovatelem z titulu povinnosti 
poskytovatele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce poskytovatele 
za objednatelem z titulu povinnosti objednatele zaplatit cenu dle č. VI. smlouvy.

7. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle smlouvy se obě smluvní strany 
dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je smluvní strana 
v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení až do úplného zaplacení.

XII.
Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv.
2. Smluvní vztah založený smlouvou lze ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Každá ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy v případech stanovených smlouvou 

nebo občanským zákoníkem.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn 

úpadek poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut (insolvenční řízení zastaveno) pro 
nedostatek majetku poskytovatele. Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit 
v případě, že poskytovatel vstoupí do likvidace, či poskytovatel opakovaně (dvakrát 
nebo vícekrát) poruší svou povinnost vyplývající ze smlouvy, zejména je-li opakovaně 
v prodlení s poskytnutím plnění dle čl. IV. smlouvy, nebo ukáže-li prohlášení poskytovatele 
dle čl. II. odst. 1 nebo 2 smlouvy nepravdivým.

5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny čl. VI. smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno druhé 
smluvní straně. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně.

XIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i 
při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních 
předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 
s.p. (viz www.lesycr.cz) a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání.

XIV.
Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich komunikace týkající se fakturace, smluvních pokut 
a právních jednání týkajících se ukončení smlouvy, bude probíhat výhradně písemně 
prostřednictvím datových schránek nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a 
to doporučeně. V případě, že strany při komunikaci použijí jiný prostředek komunikace, jsou 
povinny si obsah potvrdit písemně do datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů platí písemná forma, 
kterou se rozumí právní jednání opatřené elektronickým nebo vlastnoručním podpisem smluvní 
strany, která dané právní jednání činí.

2. Strany se shodly, že písemnost odeslaná do datové schránky se má za doručenou nejpozději 
desátým dnem po jejím odeslání. Písemnost odeslaná poskytovatelem poštovních služeb 
na adresu sídla smluvní strany se má za doručenou třetím dnem po jejím odeslání, pokud není 
prokázáno doručení pozdější, či není prokázáno, že k dodání písemnosti nedošlo.

3. Písemnosti, u kterých není nutnost doručovat formami podle odstavce 1, budou přednostně 
doručovány prostřednictvím elektronické pošty na emailové adresy uvedené v záhlaví 
smlouvy. Každá emailová zpráva se má za doručenou druhé smluvní straně nejpozději třetím 
dnem od jejího odeslání, nebude-li adresátem zprávy prokázáno, že tato byla doručena později 
či že k dodání zprávy nedošlo. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna změnit svou 
kontaktní e-mailovou adresu jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně, a to s účinností ode dne doručení takového oznámení.

4. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného jednání bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pokud některé z ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 

neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost 
smlouvy jako celku ani jiných ustanovení smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné 
od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé
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ustanovení nahradit novým, platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co 
nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

3. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit či 
převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

4. V případě vzniku sporů vyplývajících ze smlouvy se smluvní strany zavazují k jejich řešení 
smírnou cestou formou jednání svých zástupců. Y případě, že jednáním smluvních stran 
nebude dosaženo dohody smírnou cestou, budou tyto spory řešeny prostřednictvím věcně a 
místně příslušných obecných soudů v České republice.

5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, 
porozuměly všem jejím ustanovením a bezvýhradně s nimi souhlasí.

6. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží po 
dvou.

Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha: 
Příloha č. 1 - Specifikace licencí k software

V Hradci Králové dne 2 6 -10- 2020
V Brně dne 21.10.2020

Za o Za poskyto

Ing. Jiří Krejča 
ekonomický ředitel 

Lesy České republiky, s. p.

Miroslav Hudec 
jednatel

EruCom, spol. s r.o.
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Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace software a licencí

FortiClient 6.4 Security Fabric Agent + Centrální management pro 2500 uživatelů na 

24 měsíců

Part Model Popis Množství

FC2-15- ; FortiClient Security ; Security Fabric Agent license subscription for 500 10 ks
EMS01-297- i Fabric Agent for 500 i endpoints. Includes Fabric Agent, Antí-Malware,
01-12 ; Clients ; Remote Access, Web Filter, Vuinerability Scan,

i Software Inventory, Application Firewall,
! Application Control, SSOMA, Threat Outbreak 
i Detectíon, Sandbox Agent (On-Prem), Central 
: Management (On-Prem) and 24x7 Support. 1 Year

Tzn. 1 licence je na 500 uživatelů s podporou na 1 rok. 5 licencí je pro požadovaných 2500 uživatelů na 
1 rok, tj. celkem 10 licencí, aby bylo pokryto 2500 uživatelů s podporou na 2 roky.
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