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Číslo smlouvy objednatele: ČÚZK 
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o DÍLO 
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Česká republika — Český úřad zeměměřický a katastrální 
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 

(dále jen 

Actinet Informační systémy s.r.o. 

(dále jen 
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Raiffeisenbank a.s. 
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Dodavatel 

 

 

 

 

 

Článek 1 
M !  

Česká republika — Český úřad zeměměřický a katastrální IČ: 
DIČ: neplátce DPH 

e sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 

Bankovní spojení: 

Jednaj ící: 
Štencel místopředseda 

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění této smlouvy s výjimkou jejich změn: 

přílohy č 

Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené. 

Actinet Informační systémy s.r.o. IČ: 25552635 
DIČ: C225552635 

Se sídlem Praha 1, U Bulhara 1611/3, PSČ: 110 00 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., 
vložka 

Bankovní spojení 

č- účtu: _ 
Jednaj ící : 

Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění této smlouvy s výjimkou jejich změn: 

přílohy č. 

prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého 
právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a schopen řádně plnit závazky v ní obsažené. 
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Cena  

3.1. Cena   
v souladu s , v 

  2 smlouvy. 

3.2. -li v  2  
z    

3.3. 
 

3.4. V Dodavatele  
v souvislosti s jeho .  

Článek 2 
Předmět plnění 

Předmět plnění této Smlouvyje dodání komponent a služeb specifikovaných blíže v příloze 
této Smlouvy (dále jen „plnění“). 

Plnění bude Dodavatelem poskytnuto způsobem a v rozsahu stanoveném v této Smlouvě, 
jejích přílohách, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Obnova HSM modulů“ a nabídce 
Dodavatele předložené v rámci této veřejné zakázky. Plnění bude Dodavatel provádět na 
profesionální úrovni v kvalitě odpovídající všeobecně uznávaným standardům pro daný 
okruh činností. 

Dodavatel deklaruje, že osoby a/nebo případně poddodavatelé, jejichž odbornou kvalifikaci 
bylo prokázáno v jeho nabídce na veřejnou zakázku splnění technických kvalifikačních 
předpokladů, budou skutečně zapojeny do plnění předmětu Smlouvy. V případě nutné 
změny těchto osob a/nebo poddodavatelů z důvodů mimo vůli Dodavatele musí Dodavatel 
doložit splnění srovnatelných kvalifikačních předpokladů pro nové osoby a/nebo 

kdy Dodavatel neplní tento svůj závazek, je v prodlení 
poskytováním plnění dle této Smlouvy a Objednatel má právo požadovat slevu z ceny 

plnění ve výši 0,2 % za každý den takového prodlení. 

Obsahem tohoto závazkového vztahu jsou všechny podmínky, práva a povinnosti stanovené 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a nabídce Dodavatele i v případě, že nejsou touto 
Smlouvou výslovně uvedeny. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu, jakož i jednotlivá 
práva a povinnosti z ní vyplývající, budou vykládat v souladu se zadávací dokumentaci, 
všemi podmínkami stanovenými v rámci zadávacího řízení zadání veřejné zakázky a 
nabídkou Dodavatele předložené v rámci tohoto zadávacího řízení. 

Veškeré odchylky od specifikace předmětu plnění podle předchozích bodů mohou být 
prováděny Dodavatelem pouze tehdy, budou " písemně odsouhlasený Objednatelem. 
Jestliže Dodavatel provede práce a jiná plnění nad tento rámec odsouhlasený Objednatelem, 
nemá nárok na jejich zaplacení. 

Dodavatel poskytne na vlastní náklady právní servis včetně zastoupení Objednatele 
případě, že budou vůči Objednateli vzneseny jakékoli nároky před soudem nebo mimo 

soud, pokud se tyto nároky vztahují na porušení práv duševního vlastnictví, jako například 
patentových a autorských práv a obchodních značek, v důsledku používání předmětu plnění 
dodaného Objednatelem dle této Smlouvy. Dodavatel uhradí veškeré škody a náklady, které 

Objednatel povinen v důsledku výše uvedeného uhradit. Toto zastupování bude 
poskytnuto v případě, že Dodavatel bude neprodleně písemně informován Objednatelem 

nároku uplatněném třetí stranou a budou mu ze strany Objednatele poskytnuty potřebné 
informace a plná moc k zastupování Objednatele v řízení o daném nároku 

Článek 3 

předmětu smlouvy v rozsahu dle Přílohy č. 1 je stanovena dohodou smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník platném 

znění a je uvedena v Příloze č. této 

Není Příloze č. této smlouvy výslovně stanoveno jinak, je cena uvedena bez daně 
přidané hodnoty, která bude k ceně připočítána v zákonem stanovené výši. 

Ceny nelze po dobu trvání této smlouvy měnit, pokud nebude mezi smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak. 

ceně předmětu smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady , které mu vzniknou 
poskytováním 
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O protokol, 

. 6 t  smlouvy protokolu k podpisu je 
povinnos Dodavatele. 

 
 

6.1. Dodavatelem  do 90  smlouvy  

Článek 4 
Platební odmínk 

li bezhotovostně cenu za řádně provedené 
é plnění. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura, která musí splňovat náležitost 

uvedené v š 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty náležitosti daňového dokladu 
(pro plátce DPH) účetního dokladu musí obsahovat číslo smlouvy 

Cena plnění zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné k poskytnutí plnění, jakož i veškeré 
náklady související. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy důkladně prošel 
zadávací dokumentaci a všechny případně poskytnutá vysvětlení, zvážil všechny varianty 
možného způsobu plnění zakázky a na základě těchto informací stanovil cenu plnění 
uvedenou do nabídky. Tato cena je maximální a nepřekročitelná a Dodavatel je povinen za 
tuto cenu plnění dokončit tak, aby bylo dosaženo účelu a předmětu této Smlouvy, a to i 

případě, že by se v průběhu plnění Smlouvy zjistilo, že ke splnění účelu a předmětu této 
Smlouvyje nutné vynaložit další náklady nebo zvolitjiné postupy. 

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení na účet Dodavatele dle pravidel 
uvedených v následujících odstavcích. 

Cena za zařízení, licenční pokrytí, implementaci, dokumentaci, projektové vedení a školení 
bude uhrazena Dodavateli jednou fakturou po celkové akceptaci dodaných zařízení. Cena za 
produktovou podporu a podporu provozu bude Dodavateli hrazena v pravidelných 
čtvrtletních platbách zpětně. Cena bude stanovena jako % 2 roční ceny podpory. Cena 
řešení provozních incidentů bude hrazena dle skutečně odvedené práce, přičemž přílohou 
faktury bude akceptační protokol. 

Vystavená faktura bude mít náležitosti stanovené zákonem o DPH č. 235/2004 Sb., 
platném znění a termín splatnosti 21 dnů po doručení Objednáteli. Povinnost zaplatit je 

splněna dnem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu Objednatele na účet 
Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy, není " smluvními stranami sjednánojinak. 

li vystavená faktura obsahovat náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních 
nebo bude chybně vyúčtována cena, bude taková faktura do data splatnosti Dodavateli 
vrácena k doplnění scházejících údajů nebo k opravě nesprávných údajů. Dodavatel provede 

avu vystavením nové faktury s novou dobou splatnosti, která nesmí být co do počtu dnů 
kratší než doba splatnosti původní faktury. Bude " vadná faktura vrácena, přestává běžet 
původní doba splatnosti. V takovém případě nedojde k prodlení s placením. Celá d 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury na konkrétní fakturační 
místo. 

Článek 5 
Místo plněn', jeho předání a převzetí 

Místem plněníje sídlo bjednatele, není Příloze č. 3 této smlouvy stanoveno jinak. 

Za předání a převzetí plnění se považuje okamžik, kdy splní svůj závazek 
provedení plnění nebo jeho části, je Ii dle článku č .  a Přílohy č. 1 této smlouvy plnění 
rozloženo do více částí, bez vad, a to jak právních, tak i faktických, a oprávněná osoba 

předá oprávněné osobě bjednatele dle článku č. 7 této smlouvy toto plnění. 
předání a převzetí bude oprávněnými osobami sepsán a podepsán Předávací 

jehož vzor tvoří Přílohu č éto . Příprava Předávacího 
tí 

Článek 6 
Doba plnění 

Předmět smlouvy bude dodán dní od účinnosti 
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Článek 7 
Oprávněné osoby, komunikace 

Každá ze smluvních stran jmenuje osobu či osoby oprávněné kjednání ve věcech této 
podepisování Předávacího protokolu. Oprávněné osoby jsou stanoveny 

Příloze č. 5 této smlouvy a budou zastupovat smluvní stranu v rozsahu definovaném v této 
příloze s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy. 

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na 
takovou změnu druhou stranu písemně předem upozornit. Tato změna nepodléhá povinnosti 
uzavřít dodatek ke smlouvě. 

Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, pokládají se písemné 
oručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručeny jedním z následujících 

způsobů: 
osobním doručením 
doporučeným dopisem 
prostřednictvím kurýra 

dokladem otom, že byl druhé smluvní straně doručen 
dokladem otom, že zpráva byla druhé smluvní straně doručena 

Článek 8 
Vlastnické právo a ochrana autorských práv 

Vlastnické právo k předmětu smlouvy, nebezpečí škody na něm a oprávnění k výkonu práva 
užívat autorské dílo/software přechází z bjednatele jeho předáním a 
převzetím způsobem uvedeným v článku č. 5 této smlouvy. 

je povinen zajistit průmyslověprávní, resp. autorskoprávní nezávadnost předmětu 
při plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu, 

chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorským právem apod., 
a uplatní li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoli škodu 
způsobenou 

případě, že je výsledkem činnosti (poskytnutých prací a služeb) e dle této 
smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona, má 
vytvořenému dílu jako celku i kjednotlivým částem nevýhradní, časově a územně 

výjimkou omezení která jsou nebo mohou být zavedena vládami České republiky, USA a 
Izraele nebo Evropskou komisí) neomezené právo autorské dílo užívat. Objednatel je 
oprávněn užívat takto vytvořené dílo pouze v jeho určením a za podmínek této 

. Právo užití přechází při zániku bjednatele bez likvidace ve stejném rozsahu na 
jeho právního nástupce 

Článek 9 
Povinnost mlčenlivosti 

Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které byly 
nebo budou vzájemně poskyt nebo které se strany dozvěděly či jinak získaly 

plněním předmětu této Smlouvy před a během doby trvání této Smlouvy, i 
když nebyly výslovně uvedenyjako tajné nebo důvěrné. 

Obě Smluvní strany se tímto zavazují uložit tento závazek zachování důvěrnosti informací 
všem zaměstnancům a pracovníkům, kteří budou vykonávat jakékoli činnosti v 

touto Smlouvou. Tento závazek zachování důvěrnosti informací se na uvedené osoby 
vztahuje i po ukončení pracovního poměru. 

Smluvní strany se zavazují, že během plnění Smlouvy i po jejím ukončení budou chránit 
důvěrné informace druhé strany tak, jako chrání svoje vlastní informace stejné důležitosti a 
zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o kterých se dozví od druhé strany 
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11.1. 
 

11.2. 
 

, jsou povinny 
o 

 

11.3. 
  

11.4. V  

souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel považuje mimo jiné za důvěrné veškeré 
technické informace o jeho vnitřním prostředí a technické detaily týkající se technické 
infrastruktury, které nejsou obecně známé, a dále takové informace, které jim budou jak 
důvěrné výslovně označeny. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se považuje i nezajištění 
vymazání dat z pevného disku při servisním zásahu a jejich zpřístupnění byt' nezaviněné, 
třetí osobě 

ávazek zachování důvěrnosti informací zůstane v platnosti i po skončení trvání této 

Článek 10 
Podmínky provádění prací a služeb 

bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy, ustanovení této smlouvy a obchodní zvyklosti. 

dodržovat provozní podmínky, bezpečnostní předpisy a další interní 
pravidla a předpisy nimiž seznám 

provede práce a poskytne služby na své náklady a na vlastní nebezpečí. 

odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců nebo 
zaměstnanců subdodavatele. 

Pro případy prací, prováděných v místech definovaných článkem č. platí, že 
odpovídá za škody na objektech a zařízeních v nich umístěných, které zavinil on 

zajistí, abyjeho pracovníci podílející se na plnění podle této smlouvy při pobytu na 
pracovištích vmístech definovaných článkem č .  dodržovali vnitřní předpisy, pokyny a 
směrnice, dodržovali předpisy upravující pohyb zaměstnanců, vozidel, materiálu, požární 
bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými budou Objednatelem 
seznámeni, přičemž o takovém seznámení musí být pořízen písemný zápis. Porušování či 
neplnění těchto pokynů může být důvodem k odstoupení od sm 

je povinen pojistit svoji odpovědnost za způsobené škody, v plněním 
předmětu této smlouvy, na celou dobu trvání této smlouvy, a to na celkovou roční pojistnou 
částku nejméně ve výši Kč a na každou pojistnou událos výši nejméně 

Kč. předloží kopii pojistné smlouvy nejpozději do 10 dnů od uzavření 
této smlouvy 

prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. 2. této smlouvy. 
bjednatel požádá, je povinen umožnit mu nahlédnout do 

živnostenského oprávnění. 

Článek 11 
Součinnost smluvních stran 

Smluvní strany se zavazují, že se zdrží jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno a 
obchodní zájmy smluvního partnera. 

Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a 
včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny 
podstatných okolnosti, které mají nebo mohou mít vliv na plnění smlouvy 

takové změně informovat druhou smluvní stranu bezodkladně, nejpozději však do tří (3) 
pracovních dnů po zjištění takové změny. 

Smluvní strany se dále zavazují poskytnout druhé smluvní straně podmínky a součinnost 
umožňující řádné plnění smlouvy. 

zájmu plnění smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas svě závazky tak, aby 
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nedocházelo k prodlení sjejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do 
prodlení s plněním svých závazků, je povinna písemně oznámit bez zbytečného odkladu 
druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění. 

Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené výhradně v důsledku 
prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany. 

Objednatel se zavazuje umožnit i přístup k vlastnímu HW a S 
nezbytném pro řádné plnění smlouvy a vyčlenit k součinnosti své zaměstnance nezbytné pro 
řádné plnění 

Článek 12 
Odpovědnost za vady 

Plnění má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho použití, 
popřípadě nemá vlastnosti stanovené smlouvou, uživatelskou a technickou dokumentací 
podle této smlouvy dodanou, obecně závaznými právními předpisy, popř. nemá vlastnosti 
stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být 
plnění provedeno. Plnění má právní vady, jestliže porušil ustanovení článku č. 
této smlouvy. Dodavatel odpovídá za to, že poskytnuté plnění bude ke dni akceptace 
splňovat funkční specifikaci stanovenou zadávacími podmínkami, jeho nabídkou do 
zadávacího řízení a touto Smlouvou a bude implementovatelné a provozuschopné 

prostředí Objednatele. Vadou se rozumí rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi 
poskytnutého plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou stanoveny ve výše uvedených 
dokumentech. Za vadu se považuje i skutečnost, že funkční vlastnosti poskytnutého plnění 
neodpovídají povinným funkčním vlastnostem, jak vyplývají z technických norem, pokud se 
takové technické normy na plnění vztahují a jsou vůči němu závazné. Za vadu se dále 
považují i právní vady plnění. 

odpovídá za vady plnění vdobě předání a dále za vady, které se projevily 
záruční době od dne řádného předání a převzetí plnění dle článku č. 5 této smlouvy (dále 

též jen záruka). Záruka se vztahuje na vady plnění e zjištěné a písemně uplatněné 
době trvání záruky. 

li plnění složeno z více částí (více fází), potom záruční doba běží pro každé jednotlivé 
části zvlášť a začíná běžet od okamžiku převzetí jednotlivé dílčí části a pro plnění 
neskončí dříve než uplynutím záruční doby poslední části (fáze) plnění. Záruční doba neběží 

Oznámení vad musí být zasláno i písemně dle odstavce 7.3 bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Musí v něm být vada popsána a uvedena volba mezi nároky dle 

bjednatele oprávněných učinit oznámení vady včetně kontaktních údajů je 
Příloze č. 5. Seznam osob včetně kontaktních údajů, jímž bude 

oznámení vad odesláno, je též uveden v Příloze č. 5. 

Při zjištění, že plnění vykazuje vadu, má bjednatel na základě své volby právo bud': 
a) požadovat bezplatné odstranění vady poskytnutím nového bezvadného plnění 

přiměřené lhůtě, jedná li se o vady neodstranitelné, nebo 
b) požadovat bezplatné odstranění vady opravou plnění, jestliže jsou vady odstranitelné, 
vadu dle písm. a) a b) odstranit bez zbytečného odkladu a vyvinout 
maximální úsilí za účelem minimalizovat dobu trvání vady, nebo 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění 

Odstranění vady nemá vliv na nárok bjednatele na smluvní pokutu a náhradu škody 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění 
platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu provádění plnění, předání a 
převzetí plnění a odpovědnosti za vady. 
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12.9. Dodavatel  a Objednatelem implementovat 
, tzv. 

workaround. V vatel v  . 

12.10. O
se Dodavatel a O Dodavatel
informovat O

Dodavatele.  

 

 

13.1. 
 

13.2. Na ustanoven  
 89/2012 . 

13.3. 
  

13.4. 
-

 

13.5. V 
odstoupit od smlouvy. 

13.6. 

  

 

 

14.1. 

 

14.2. o 
 

14.3. V 

- 
 

14.4. 
. 

14.5. 
povinnosti Dodavatele. 

je oprávněn navrhnout po dohodě s postup, který 
zamezí projevům vady při běžném provozu do doby definitivního odstranění vady 

takovém případě není Doda prodlení s odstraněním závady 

V případě, že bjednatel požádá o opravu vady, na kterou se nevztahuje záruka, dohodne 
bjednatel na podmínkách jejího řešení. Povinností e je předem 

bjednatele o tom, že jím požadovaná služba není kryta zárukou a bude 
účtována dle aktuálních cen 

Článek 13 
Odpovědnost za škodu 

Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením 
jej ích povinností stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. 

odpovědnost za škody a náhrady škod se vztahují příslušná í zák. 
č. Sb., občanského zákoníku 

Obě smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se 
předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenší. 

Žádná ze smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého 
ustanovení této smlouvy, budou li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na 
vůli povinné strany (dále téžjako „vyšší moc“). 

případě, že okolnosti vyšší moci trvají déle než 3 měsíce, mají obě smluvní strany právo 

Smluvní strana, která porušuje svou povinnost nebo která s přihlédnutím ke všem 
okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost založenou touto smlouvou, nebo která se 
dozví o okolnosti vyšší moci, bránící plnění povinnosti dle této smlouvy, je povinna oznámit 
písemně druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění 
povinností, a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, kdy se povinná smluvní strana 0 překážce 
dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět. Druhá smluvní strana je povinna přijetí 
takové zprávy bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. Stejným způsobem musí být 
obeznámena druhá smluvní strana o ukončení okolností vyšší moci bránících splnění 
povinností vyplývajících z této smlouvy. 

Článek 14 
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

V případě prodlení Objednatele s úhradou plateb sjednaných v této Smlouvě, je Dodavatel 
po Objednateli oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

V případě prodlení s předáním plnění nebo jeho součástí má Objednatel právo požadovat p 
Dodavateli slevu z ceny ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý započatý den prodlení. 

případě nesplnění garantované úrovně podpory (produktové i provozu) ze strany 
Dodavatele má Objednatel právo požadovat po Dodavateli slevu z ceny (případně smluvní 
pokutu, pokud už nebude následovat žádná fakturace) ve výši 5 000, Kč za každý započatý 
pracovní den neodstranění závady. 

Za porušení povinnosti mlčenlivosti je porušující smluvní strana povinna uhradit druhé straně 
smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každýjednotlivý případ porušení povinnosti 

Sleva 2 ceny bude poskytnuta v rámci fakturace bezprostředně následující po porušení 
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14.6. 
 

14.7. 
 

14.8. 
o 

 

 
 

15.1. 

 

15.2. 
s 

 

15.3. 

 

15.4. 

. 

15.5. -li od smlouvy Dodavatel z O Dodavatel 

Objednatele.  

15.6. 

smlouvy. 

 
 ze strany Objednatele 

 

16.2.  smlouvy Objednatelem : 

 Objednatele s 1  
    

 
 

17.1.  

 

17.2.  souvislosti s touto smlouvou, 

Vznikem nároku na uplatnění slevy 2 ceny či smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní 
strany na náhradu vzniklé škody přesahující poskytnutou slevu z ceny či smluvní pokutu. 

Poskytnutí slevy 2 ceny či smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti 
splnit své závazky. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje sleva z ceny či smluvní pokuta, a to v celém 

rozsahu. Odstoupením od Smlouvy nárok Objednatele na slevu z ceny či smluvní pokutu 
nezaniká. 

Článek 15 
Ukončení smlouvy a odstoupení od smlouu 

Strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit pouze v případě závažného porušení smluvní 
nebo zákonné povinnosti protistranou. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti písemným 
doručením oznámení o odstoupení druhé straně. 

Za závažné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele se považuje zejména zpoždění 
řádným plněním dle Smlouvy (zejména pozdní dodání nebo prodlení s odstraněním 

závady) delším než 7 pracovních dní. 

Účinky každého odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nezaniká 
nárok na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani oprávněného nároku na zaplacení 
smluvních pokut resp. poskytnutí slev z cen. 

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy o ochraně informací 
a ani další ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 
této Smlouvy 

Odstoupí důvodů na straně bjednatele, má právo na 
zaplacení části ceny odpovídající plnění této smlouvy až do okamžiku odstoupení. 
Zaplacené plnění se stává vlastnictvím 

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, náhrady škody, 
ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací a dalších ustanovení této smlouvy, 
která podle dohody smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

článek 16 
Závažné porušení smlouvy 

Za závažné porušení se považuje 

a) prodlení úhradou faktury po dobu delší než 2 kalendářních dní 
b) porušení povinností uvedených v článcích č. 9 a č. 11 této smlouvy. 

Článek 17 
Rešení sporů 

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí ksmírnému odstranění a vyřešení 
případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo 
statutárních orgánů. 

Jakékoliv spory, které vzniknou mezi smluvními stranami v 
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18.1.  

9 
 

19.1.  

19.2. 
 . 

19.3. Stane-
 

 

 

19.4.  

strany. 

19.5. 
 

. 

19.6. Tuto smlouvu lze upravovat pouze 

 

19.7.  stran. 

19.8.  

  

1  

2 Cena 

3  

4  

5  

6  

19.9. 
s 
k 

 

včetně jejího uzavření, platnosti, a práva s těmito spory související budou řešeny příslušným 
obecným soudem 

Článek 18 
Promlčení 

Pro případy promlčení se použije úprava obsažená v občanském zákoníku. 

Článek 1 
Závěrečná ustanovení 

Strany prohlašují, že předmět svých závazků považují za dostatečně určený. 

Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy ČR, zejména zák. 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 

" se některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
zavazují dodatkem ktéto smlouvě nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým 
ustanovením platným nebo účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti 
vyplývající ze smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

Smluvní strany potvrzují, že Smlouva bude podepsána s kvalifikovanými elektronickými 
podpisy a uchována v elektronické podobě ve formátu pdf. tak, že každá Smluvní strana 
bude mítjedno elektronické vyhotovení. 

písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 

Nedílnou součástí této smlouvyjsou přílohy: 

Číslo Příloha 

Předmět smlouvy 

Místo plnění 

Doba plnění 

Oprávněné osoby 

Vzor Předávacího protokolu a hlášení vady 

Spory vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo vzniklé v souvislosti 
plněním mezi Objednatelem a Dodavatelem budou řešeny především dohodou. Pokud 
dohodě nedojde, budou spory projednávány před soudy České republiky. V případě řešení 

sporů před soudem si smluvní strany sjednávají místní příslušnost prvoinstančního soudu 
podle místa sídla Objednatele. 
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19.10. 
 

 

19.11.  

 

 

 

 

Datum:    Datum:   

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

 

 

 

 

   

Podpis:   Podpis:   

   

Funkce:   Funkce:  

 
 
 
 
 
 

Podepsal Ing. Karel Štencel
DN: cn=Ing. Karel Štencel, c=CZ,
o= R - eský ú ad zem m ický a
katastrální, ou=100050,
email=karel.stencel@cuzk.cz
Datum: 2020.11.09 09:18:36 +01'00'

Ing. Karel
Štencel

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrad, že 
tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že 
jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření smlouvy a jejímu 
plnění. 

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Digitálně podepsal: 

Datum: 05.11.2020 
08:55:28 

Jméno: Ing. Karel Štencel Jméno: 

místopředseda _ 
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Příloha č. 1 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvyje dodávka technologie HSM (HW, SW) a produktové podpory na 5 let: 

? mmw Poóisvrbdw= 
00 IBO Luna Network HSM 5700 Bundle WIBYSO Backup HSM (FM READY,SW7.2.0,FW 

9084, 401-000 7.0.3172.0); obsahuje HSM, Remote PED, Luna Backup HSM, 20 PED Keys 
003 0 Luna Netwolk HSM 8700 (PED, standard PERF, ZMB, 5 Partitions MAX, FM Ready, 

903400363 00 SW7.2.0, FW 7031720) 2 ks 

909-000004-002—000 Luna PED II PED KWS. lKey 1000 10-Paok 3 ks 

SOB-0004020014102 Client Licenses,Lma Network HSM 7 16 tic. 
Fwe years of standard Maintenance Service; 14% of product ist ptice pet year 

ozo-1sooo1-o14-ooo - molntenance se počítá z položek 1. a 4. 5 *? 
m m m  Luna Network HSM 5700 (PED. standard PERF, MB, 5 PaniIions MAX, FM Ready. 1 ks 

' ' SW7.2;0, FW 7031720) — COLD SPARE ' 
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Při splnění technických požadavků: 

Technický požadavek Splňuje Pozn. 
Implementace kryptografických algoritmů RSA pro elektronický Ano 
podpis s délkou klíčů 2048 a 4096 bitů. 

Podpora 
platformy 
Windows od verzí 
Windows Server 

Zajištění přístupu k HSM pro platformy MS Windows a Linux. Ano 2012 R2 až po 
Windows Server 
2019. Linux 
distribuce Red 
Hat 6 / 7. 

Zpřístupnění více různých klíčů nezávisle na sobě — možnost 
separace správy klíčů pro jednotlivé organizační celky nebo Ano 
aplikace. 

Každá přístupová 
role podporuje 

Ano režim "více očí" 
neboli rozložení 
přístupu M 2 N 

Podpora aktivace kryptografických klíčů v režimu „více očí" 
(nutnost přítomnosti více než jednoho správce). 

Podpora generování žádostí o kvalifikované certifikáty v režimu 
kvalifikovaného prostředku. Ano 

Dedikovaná HW 
jednotka pro 

Nástroje pro zálohování a přenos konfigurace a klíčů na nové Ano bezpečné 
(např. náhradní) zařízení. zálohování 

kryptografických 
klíčů 
Jednotka je ve 
formátu 1U a 

Podpora montáže zařízení do standardního rozvaděče o velikosti Ano podporuje 
19". nasazení do 

standardního 19" 
racku 

Celkový počet 
síťových interfacu 
je 4x l. 
Jednotka 
obsahuje 2 

Podpora zapojení do 2 nezávislých síťových segmentů. Ano nezávislé síťové 
karty, takže jde 
vyhradit jeden 
přístup pro 
management 
jednotky a druhý 
okruh pro provoz. 
Zdroj je možné 
vyměnit za 
provozu HSM 
modulu. 

Vyměnitelný duální zdroj napájení. Ano 

Integrační rozhraní— PKCSttll, Java (JCE), Microsoft CAPI a CNG Ano 
Zařízení pro správu a uložení klíčů musí být certifikováno dle 
standardu EN 419 221-5: eIDAS Protection Profile vydaného 
akreditovaným orgánem dle nařízeníelDAS a dle FIPS 140-2 
Level 3 

Ano, viz Certifikát v Příloze č.4 

Dále je předmětem smlouvy poskytnutí implementace řešení do prostředí zákazníka (Uchazeč 
předpokládá implementaci řešení s nutným rozsahem úprav aplikací v rozsahu obvyklém (nebylo 
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v 
5 osob v rozsahu 1 MD. 
 

 
parametrech SLA. 
 
  
  

   
 
  
 

 
   

  na 
v  . . 
 
 

ZD detailně specifikováno)., dokumentace skutečného stavu, projektového řízení a školení pro 

Dále je předmětem smlouvy poskytnutí podpory provozu na období 5 let vnásledujících 

Provozní Cluster 2kusy HSM + backup HSM 

Požadavek Splňuje 
Telefonická a e-mailová podpora v pracovních dnech 8:00 — 
16:00; 

ANO, poskytneme 8-17 

Nepřetržitý přístup k on-Iine kontaktnímu formuláři; 
ANO 24x7 na adrese viz návrh 
smlouvy 

Garance odpovědi e-mailové podpory do čtyř pracovních hodin 
od nahlášení; 

Ano, poskytneme reakci do max 2 
hodin 

Přístup k novým verzím software, firmware a k dokumentaci; ANO, součástí podpory výrobce 

Oprava nebo výměna vadného hardware následující pracovního 
dne (SLA NBD) od nahlášení poruchy do 18:00 

ANO, díky předkonfugurovanému 
CoIdSpare a náhradnímu zařízení 
na servisním skladě Uchazeče lze 
garantovat výměnu nefunčního 
zařízení nejpozději NBD 

Testovací 1kus HSM 

Požadavek Splňuje 
Telefonická a e-mailová podpora v pracovních dnech 8:00 — 
16:00; 

ANO, poskytneme 8-17 

Nepřetržitý přístup k on-line kontaktnímu formuláři; 
ANO 24x7 na adrese viz návrh 
smlouvy 

Garance odpovědi e-mailové podpory další pracovní den (NBD) 
od nahlášení 

ANO, poskytneme reakci do max 
2 hodin 

Přístup k novým verzím software, firmware a k dokumentaci; ANO, součástí podpory výrobce 
Opravu č i  výměnu vadného hardware do 15 dnů od nahlášení 
poruchy. 

ANO 

Dále je předmětem plnění poskytnutí 20 MD za úplatu definovanou vpříloze 2 vyžádání 
období 5 let po převzetí díla Termín poskytnutí těchto MD je na vzájemné dohodě obou stran 
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Cena  

 
Cena   1 je: 
 

 783 880,- bez DPH, tj. 4 578  DPH. 
 
Z  650 
tj. 1 997  DPH 
 
Z na 5 let 1 989  407 
s DPH 
 
Z toho 20  
tj. 174  DPH. 
 

a  
 

Cena 

Za kus/licenci/ 

rok/MD bez DPH kusy/licence/roky

/MD bez DPH 

kusy/licence/roky

/MD s DPH 

A.  447.393,00 1.342.179,00 1.624.036,59 

B. 

 

10.446,00 104.460,00 126.396,60 

C. 

 

10.446,00 62.676,00 75.837,96 

D. 

na 5 let pro 2 

 

195.943,00 979.715,00 1.185.455,15 

E. 

na 5 let pro 1 

 

81.950,00 409.750,00 495.797,50 

F. Implementace, 

dokumentace, 

 

-------- 141.100,00 170,731,00 

G. Podpora provozu 3 

 
-------- 600.000,00 726.000,00 

H. 

podpora)  celkem 20 

MD 

7.200,00 144.000,00 174.240,00 

I. 

cena 
-------- 3.783.880,00 4.578.494,80 

Příloha č. 2 

předmětu smlouvy dle specifikace v Příloze č. 

Celková cena je 3 494,80 Kč s 

toho pro první etapu je cena dle nabídky stanovena na 1 415,00 Kč bez DPH, 
002,15 Kč s 

toho produktová provozní podpora činí 465,00 Kč bez DPH, tj. 2 252,65 Kč 

MD na řešení provozních incidentů na vyžádání činí 144 000,00 Kč bez DPH, 
240,00 Kčs  

Položk v v Předmět plnění Cena za vsechny Cena za vsechny 

3 ks HW HSM modulů 

Licenční pokrytí pro 

15 připojených 

produkčních zařízení 

Licenční pokrytí pro 6 

připojených 
testovacích zařízení 

Produktová podpora 

produkční zařízení 

Produktová podpora 

testovací zařízení 

projektové vedení 

HSM modulů na 5 let 

Řešení provozních 
incidentů (reakční 

Celková nabídková 
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(A+B+C+D+E+F+G+

H) 
 
 
 
 

P  
 

 

v . 
 

 
. 

 

 
 

  
 

: 

 
Pro podpis  protokolu :      
    
 

Dodavatel   
 

   
   

  
 

: 
 

říloha č. 3 
Místo plnění 

Místem plnění je sídlo Objednatele a produkční datové centrum na Praze 4 umístěné 
Kongresovém centru 

Příloha č. 4 
Doba plnění 
Dodavatel provede dodání plnění nejpozději do 90 kalendářních dní od účinnosti smlouvy 

Příloha č. 5 
Oprávněné osoby 
Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech plnění této smlouvy s výjimkou jejích změn: 

ve VěceCh ObChOdníCh _ 

Předávacího a hlášení vad 
— 

Osoby oprávněné jednat za e ve věcech plnění této smlouvy s výjimkou jejich změn: 

Ve věcech obchodních: — 

Pro podpis Předávacího protokolu: — 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických _ 
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6 
Vzor  protokolu  

 
protokol  

  

 

  

 

  

a  

 

 

 

O Dodavatel

 v souladu s   . 

protokolu 

 

    

   

                      Datum                                                                                   Datum 

 

Dodavatele                                             Objednatele                                                                  

 

 

Příloha č. 
předávacího 

Předávací 

Předmět předání a převzetí je plnění kupní smlouvy č. ........................... 

uzavřené dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

mezi společnostmi Česká republika — Český úřad zeměměřický a katastrální 

Actinet Informační systémy s.r.o. 

Oprávněný zástupce bjednatele potvrzuje oprávněnému zástupci e, že plnění za 
období .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  proběhlo výše uvedenou smlouvou bez výhrad 

Přílohy Předávacího 

Oprávněný zástupce Oprávněný zástupce 
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