
Smlouva o dodání softwarového řešení pro ochranu proti úniku a ztrátě dat

č. smlouvy objednatele: 211/6/0003

MyCom Solutions, s.r.o.
IČ 28528948 
DIČ:CZ28528948
se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 - Prosek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 148197, zastoupená p. 
Lukášem Vejmanem, jednatelem 
dále také jako „Dodavatel"

a

Vojenský technický ústav, s.p.
IČ: 24272523 
DIČ: CZ24272523
se sídlem: Mladoboleslavská 944,197 00 Praha 9 - Kbely 
zastoupená: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem 
dále také jako „Objednatel"

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je, že smluvní strany uzavírají smlouvu o vytvoření/pořízení, implementaci 
a poskytnutí licenčních práv zakládající závazek poskytnutí licence ve smyslu § 2358 a násl. Občanského 
zákoníku.

1.2. Dodavatel dodá Objednateli zboží uvedené v článku II., zajistit jeho instalaci, podporu při uvedení do provozu 
a zaškolení odpovědného personálu včetně uživatelů.

1.3. Objednatel je povinen zboží převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu uvedenou v článku III.

II. Popis zboží a služeb

2.1. Strany se dohodly na dodání těchto výrobků a služeb

2.2. Specifikace produktu DLP Safetica
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2.4. Požadované hardwarové a softwarové požadavky

2.5. Školení, popis a specifikace
2.5.1. Školení administrátorů DLP a uživatelů DLP.

Školení administrátorů DLP bude zaměřeno na prostředí administrace. Obsahem školení bude 
představení kompletní funkčnosti DLP, jednotlivých možností nastavení restrikcí a upozornění. Proběhne 
seznámení administrátorů s jednotlivými možnostmi a stupni nastavení reportingu včetně možností 
napojení na sw třetích stran.

Skolení uživatelů bude zaměřeno na seznámení se základními kybernetickými hrozbami, se kterými se 
uživatel internetu může setkat. Školení má za cíl představit uživateli možná řešení v případě
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bezpečnostního incidentu, a především uživatele seznámit se zásadami bezpečné práce na internetu tak, 
aby uživatel bezpečnostním incidentům maximálně předcházel.

2.5.2. Specifikace školení
Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost, tj, zařídí prostory ke školení v daných 
lokalitách a také HW vybavení učebny (projektor, plátno etc.). Objednatel se zavazuje k účasti
posluchačů. Počet posluchačů si stanoví objednatel na každé jednotlivé školení. Maximální počet školení 
na lokalitu je v počtu 6 školících bloků. Termín školení bude stanoven po dohodě tak, aby bylo možné 
provést vždy 2 školící bloky v jeden den. Potvrzení účasti na školení bude stvrzeno podpisem v prezenční 
listině, která bude zajištěna dodavatelem. Objednatel se zavazuje, že zajistí výše uvedené podmínky tak, 
aby bylo možné provést veškeré školící bloky nejpozději k 31.1.2021

III. Platební podmínky

3.1.Strany se dohodly že:
3.1.1. Celková kupní cena za dodávku zboží a služeb dle článku II. Smlouvy činí 1.396.900,00 Kč bez DPH.

3.1.2. Strany se dohodly, že cena plnění bude Objednatelem uhrazena po předání a převzetí plnění, do 30 dní
od doručení faktury Objednateli. Přílohou faktury bude předávací protokol. Faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se 
především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět 
Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny 
dle § 435 Občanského zákoníku.

3.1.3. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené 
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

IV. Práva a povinnosti smluvní stran

4.1. Dodavatel se zavazuje že:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Dodá zboží a služby uvedené v článku II.

Zajistí instalaci licencí a implementaci celého řešení dle odstavce 2.3 

Poskytne Objednateli součinnost se zaškolením a obsluhou dodaného produktu

Přebírá závazek a odpovědnost za vady plnění, jež toto bude mít v době jeho předání Objednateli a dále 
za vady, které se na plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje
záruku za jakost na všechny části plnění, které jsou předmětem Smlouvy, a to v délce trvání 36 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet předáním kompletního plnění bez vad a nedodělků Objednateli.

4.1.5. Poskytne plnění podle uzavřené Smlouvy prosté jakýchkoli vad a nedodělků a předá jej Objednateli 
nejpozději do 10 týdnů od podpisu Smlouvy.

4.2. Objednatel se zavazuje že:

4.2.1. Za dodaný produkt zaplatí částku dle platebních podmínek uvedených v článku III.

4.2.2. Poskytne Dodavateli součinnost při instalaci zboží v prostorách Objednatele, zejména pak přístup do
prostředí, kde bude produkt implementován
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4.2.3.

4.2.4.

Zajistí server dle minimálních doporučených požadavků, viz bod 2.4

Předá Dodavateli veškerou předchozí technickou dokumentaci související se zakázkou

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

5.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 4 stranách.

5.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a otázky v ní neupravené se řídí jednotlivými 
Objednávkami.

5.4. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje prodlení Zhotovitele s dodáním kompletního plnění 
po dobu delší než 30 dnů.

5.5. V případě prodlení Dodavatele s dokončením plnění nebo neodstraněním vady, se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Objednatele 
se zaplacením Ceny za plnění se Objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení v zákonné výši.

5.6. Předpokladem předání a převzetí plnění budou akceptační testy. Plnění Objednatel převezme, jen pokud 
bude akceptačními testy prokázána funkčnost a požadované parametry plnění.

V Praze dne

za MyCom Solutions, s.r.o. 
Lukáš Vejman, jednatel

V Praze dne

Za Vojenský technický ústav, s.p.
Mgr. Jiří Protiva, ředitel státního podniku
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