
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PODPORY ARCHIVAČNÍHO SOFTWARE

Sin lii vní st ran v:

a

společn ost zapsaná

n.

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s£ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2U12Sb., 
občansky zákoník, věznění pozdějších předpisu (dále jen „Občanský zákoník") 

(dále jen „Smlouva")

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, PSČ: 11001

IČO: 000 64 581

DIČ: CZOO064581
bankovní spojení: PPF banka, a.s., c. úctu: 27-0005157998/6000 

zastoupené: Mgr. Jiřím Károlvm, ředitelem odboru informatické infrastruktury MHMP 
Číslo smlouvy Objednatele: IN0/32/03/000208/2021

(dále jen „Objednatel")

i .............. .. |,(i,,.

I <11.11.1 .mil' i |'i>l.'.'li

STORAGE ONE,a.S.
se sídlem: Reporyjská490/17.Jinonice, I 58 00 Praha .5

IČO: 02301245, DIČ: CZ02301245

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl B, vložka 19458

bank, spojeni: UniCrcdit BankCzcch Republic, a.s., c. úctu 2109680467/2700 

zastoupená: Milanem Hlihákcm, předsedou představenstva
Číslo srn lou vy Dodavatele:

(dále jen „Dodavatel")
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1.1.1.
1.1.2.

Objednatel oznámil v otevřeném zadávacím řízení ve smvslu £ 56 zákona č 134/2016 
Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") svůj 
umvs) zadat v tomto řízeni nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zajištění podpory 
archivačního software" (dále jen „Veřejná zakázka"), a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dá lejen „Zadávací dokumentace").

Dodavatel předložil Objednateli dne 21.02.2021 svou nabídku na plnění Veřejné zakázky 
(dále jen „Nabídka"), kterou Objednatel vyhodnotil jako ekonom ickv nej vy hodnější re 
všech hodnocených nabídek podaných v rámci Veřejné zakázky. Objednatel se rozhodl 
realizovat Veřejnou zakázku prostřednictvím Dodavatele a Dodavatel je ochoten se* na 
realizaci podílet v souladu s podin ínkami stanovenými v této Smlouvě a zadávacími 
podmínkami předmětné Veřej ne zakázky. Ustanoveni této Smlouvy je třeba vždy 
vykládat v souladu se Zadávací dokumentací tak. aby byl co nejvíce naplněn účel 
Veřejné zakázky.

Dodavatel je odborníkem v oboru dodávky informačních technologií a služeb a je proto 
připraven plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy řádněavčasa realizovat předmět 
Veřejné zakázky v souladu $ principy „hrst pi-ncticc" dle svého nej lepšího vědomí, 
ve prospěch Objednatele a 5 ohledem na hospodárné nakládání 5 finančními prosííedky 
Objednatele.

V souladu s § 131 a násl. ZZVZ tak Smluvní stranv uzavírají tuto Smlouvu za účelem 
plnění Veřejné zakázky.

Objednatel prohlašuje, že:
je veřejnoprávní korporaci; a 
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Dodavatel prohlašuje, že:
splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
je držitelem cerlii ikátu, osvědčení či jiného obdobného dokladu výrobce 
o tom, že je oprávněným distributorem zboží nabídnutého k plnění této 
Smlouvy pro území České republiky. Touto certifikací či jiným dokladem 
je Dodavatel povinen disponovat po celou dobu plnění této Smlouvy. 
disponuje veškerými profesními znalostmi, dovednostmi a kapacitou 
k řádnému splnění předmětu Veřejné zakázky v dále uvedeném 
smvslu. a že všechny osoby, které použije k plnění této Smlouvy, mají

Smluvní stranv, vědomy $í svvch závazku v této Smlou véobsažen vch a s úmyslem bvt touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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potřebné vzdělání, zkušenosti či jinou profesní způsobilost k plnéní. 
které má Dodavatel dle této Smlouvy poskytovat a které doložil 
v souladu sc Zadávací dokumentací. Dodavatel se zavazuje 
Objednatele bezodkladné informovat o všech skutečnostech, které bv 
vedly ke změně výše uvedeného prohlášení, stejně jako o dalších 
změnách v jeho kvalifikací, kterou prokázal v rámci Nabídky, 
má zájem Veřeinou zakázku pro Objednatele řádné a včas plnit a splnit 
za úplatu siednanou v této Smlouvě. Dále Dodavatel prohlašuje, že se 
detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky. 
zejména ze jsou mu známv veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k její realizaci, těmto podmínkám rozumí a je 
schopný je dodržet; a
ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona 
č. 182/20Í16 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvencní zákon), 
věznění pozdějších předpisu a dle nejlepšího vědomí Dodavatele ani 
takové řízení nehrozí, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 
skutečnostech o hrozícím úpad ku bezodkladně informovat.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Nevvplvvá-li z této Smlouvy* výslovně jinak, Dodavatel je povinen provést část
Dodávky dle čl. 2.1.1 do jednoho (1) měsíce od účinnosti Smlouvy.

Před metem této Smlouvy je povinnost Dodavatele poskytnout Objednateli řádné 
a včas plnění sestávající zejména z/ze:

dodávky maintenanccarchivačního software elektronické pošty1 Veritas 
Enterprise Vau It (dále jen „EV") a rozšíření EV o modul pro podporu 
Micro5oít365/Office365, to vše za podmínek a v rozsahu dle Přílohy č 1; 
poskytování kontroly a údržbv IV v rozsahu a za podmínek dle 
Přílohy č 1;
provedení či provádění dalších činností,, které jsou výslovné uvedeny 
v Příloze č. 1 č i v této S m lou vě; a
upozornění Objednatele na plnění, které není v této Smlouvě výslovně 
uvedeno, ale Dodavatel jako odborník v oboru ví anebo by měl vědět, že 
j e n ezb y I n é j e p rovést;

(dále jen ..Dodávka")

a tomu odpovídající povinnost Objednatele platit za řádně a včas poskytnuté 
Dodávky dohodnutou Cenu dle čl. 7.

Účelem této Smlouvy je zejména zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle 
Zadávací dokumentace, tj. zejména realizace dodávky rozšíření l-V, zajištění 
mainienance a služeb určených touto Smlouvou, a to v souladu s požadavky 
Ob j cd n a tel c dc f i n ován v m i tou to S m 1 o li vc i li .

Doba a místo h níní
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Příloze č. I; 
této Smlouvě;
Zadávací dokumentaci; a 
Nabídce.

Dodavatel je povinen informovat Objednatele o dodání či zahájení poskytování 
jednotlivých dílcích častí Dodávky nejméně deset (10) pracovních dnií před 
termínem dle ČI. 3.1 Smlouvy. V případě, že Dodavatel tuto svou povinnost 
nesplní, není Objednatel povinen umožnit Dodavatelem dodání či zahájení 
poskytování dílčích částí Dodávky, přičemž Dodavatel bude odpovídal 
za případné prodlení s poskytnutím Dodávky vzniklé v důsledku nesplnění jeho 
informační povinnosti dle tohoto čl. 3.4.

Způsob pro vidění Dodávky

Dodavatel je povinen poskytoval plnění dle télo Smlouvy a Dodávka musí míl 
vlastnosti v souladu s požadavky uvedeným i zejména v této Smlouvě a v/ve: 
4.1 I.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Newplvvá-li 7 télo Smlouvy výslovně jinak. Dodavatel je povinen zajistit činnosti 
dle čl. 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 na dobu tří (3) let ode dne akceptování, provedení 
a dokončen í části Dodávky dle čl. 2.1.1 vesmvslučl. 4.7, ledaže Ob jed na tel stanoví 
pozdější den zahájeni poskytování služby kontroly a údržby EV.

Místem pln ě n í j e ú zem í h 1 a vn íh o m ěs ta P rah v. M isti > p 1 n ěn í j e b l iže s pec i f i k ováni) 
v Přílozeč. 1.

V případe rozporu mezi dokumenty uvedenými v čl. 4.1 mají, ncstanoví-li 
Smlouva jinak, dané dokumenty při výkladu práv a povinností Smluvních stran 
přednost v pořadí od čl. 4.1.1 doč 1.4.1.4.

V rámci provedení Dodávky je Dodavatel povinen předat Objednateli veškerou 
dokumentaci, doklady, záruční listv, technické a uživatelské manuály a jiné 
dokumenty, které jsou nezbvlné k řádnému užívání komponent či zařízení 
tvořících Dodávku, jakož i k užíváni Dodávky jako celku. Předáním dokumentace 
je myšleno zejména dodání následujících dokumentu: detailní přehled veškerého 
instalovanéhozařízení a komponent, a další projektová dok uměn táce, jakož i další 
dokumenty, jež je Dodavatel povinen dodat v rámci Dodávky, jakékoliv 
Dokumenty musí být vždy vy hotoveny a předány Objednateli v elektronické 
podobě (pokud jsou vyhotovovány v listinné podobě, pak Dodavatel předá 
Objednateli elektronickou kopii takových dokumentů) (dále jen „Dokumenty")'

Dodavatel odevzdá věci, které jsou předmětem Dodávky. Objednateli a umožní 
Objednateli nabýt vlastnické právo k nim.

Dodavatel je povinen provést Dodávku na svůj náklad a nebezpečí, se znalostí 
a péči, která muže byt očekávána od Dodavatele, který má veškeré dostupné 
požadované znalosti a nej novější relevantní zkušenosti v předmětné oblasti. 
Dodavatel je povinen při provádění Díla dbát oprávněných zájmu Objednatele
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Kterákoliv ze Smluvních stran je Oprávněna písem né navrhnout změn v specifikace 
Dodávkv před jejím dokončením. Objednatel není povinen navrhovanou změnu

a tyto zájmy chránil a jednat tak, aby činností Dodavatele byly co nejméně 
n a ru sen v b ěžn é č i n n os t i Ob j ed n a t e le.

Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky 
a všech 7 toho vyplývajících pod m ínek a povinností podle Zadávací doku mentace. 
Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této 
S m 1 o u vé. P ro v v lou cen [jakýchkoliv poc h vbn ost í to zn a m en á, že;

v případě jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak.abv v co nejsirsí míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
v p ř íp adě chyb ěj íc íc h u sta n o ven i této S m lou v v b li d o li pou ži t a dos ta teč né 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace; a
Dodavatel je vázán svou Nabídkou, která se pro opravu vzájemných 
vztahů vyplývajících z této Smlouvy použijesubsidiárně.

Dodávka, resp. její dílčí časti, je řádně provedena okamžikem dle cl. 6.8. Tímto 
okamžikem přechází na Objednatele vlastnické právo a nebezpečí škody 
způsobené na věcech tvořících součást Dodávky.

Dodavatel prohlašuje, že veškeré jeho plněni dodané podle této Smlouvy bude 
prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, A? 
třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady 
poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti 
s plněním Dodavatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl 
k dočasnému či trvalému soudnímu (či obdobnému) zákazu či omezení užívání 
Dodávky či jejích dílčích části ze strany Objednatele, zavazuje se Dodavatel zajistit 
náhradní řešení a m inimalizovat dopady takovéto situace na Objednatele, a to bez 
dopadu na cenu Dodávky sjednanou podle tělo Smlouvy, přičemž současné 
nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

Dodavatel je povinen provádět Dodávku v souladu se Smlouvou a pokyny 
Objednatele, případně jím pověřených osob. Dodavatel je při poskytování 
Dodávky povinen dodržovat obecné závazné právní předpisy, postupovat podle 
dohodnutého rozsahu, odevzdávat své výstupy včas a v odpovídající kvalitě 
Dodavatel nesmí v rámci plnění svých povinností plynoucích ze Smlouvy 
narušovat provoz Objednatele a je povinen dodržovat vnitřní předpisy 
Objednatele, bude-li Dodávka poskytována v prostorách Objednatele, zejména 
předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiné vnitřní předpisy závazné 
p ro zam čstn an cc Ob j ed n atcle, s n i m i ž Ob j cd n atc I D od a vato le s k li teč n č sezn ám i 1.

Zmínovf rízkní
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Jakékoliv změny technické specifikace musí být sjednány v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.

Objednatel je povinen do deseti (10) dnu po předání Dodávky, resp. jejich dílčích 
částí odeslat Dodavateli protokol potvrzující provedení akceptačních testu (dále 
jen „Akceptačníprotokol ")a schválit provedení Dodávky, resp. jejich dílčích čáslí, 
případné oznámit Dodavateli vady jednotlivých částí Dodávky, které brání 
převzetí.
6.4.1. V případe splnění Akceptačních kritérií je Objednatel povinen vyznačit 

na Akceptačním protokolu výrok., Při akceptaci nebyly zjištěny závady" 
(převzetí).
V případě nesplnění Akceptačních kritérií, kdy se |edná o nepodstatné 
vady Dodávky nebránící v řádném užívání Dodávky, je Objednatel

akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze 
spravedlivě požadovat, abvzměnu požadovanou Obiednatelem akceptoval.

Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadu kteroukoliv Smluvní stranou 
navrhovaných změn na term ín v plnění, Cenu a součinnost Ob jednatele. Dodavatel 
je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nej později do pěti (5) 
pracovních dnu ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé 
Smluvní straně.

Dodávka bude Objednatelem akceptována na základě akceptační procedury. 
Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodávka, či její dílčí část, splňuje 
podmínky, k jejichž splněni se Dodavatel zavázal, a to porovnáním skutečných 
vlastností jednotlivých dílčích čáslí Dodávky $ jejich závaznou specifikací 
uvedenou v tělo Sm louvě(dálejen„Akceptacníkritéría") Akceplačním kritériem 
se rozumí zejména soulad Dodávky, či její dílčí části, s požadavky dle cl.4.1 
a pokud zde nejsou příslušná kritéria týkající se konkrétního výstupu uvedena, 
pak se jedna o vlastnosti, které musí vystup plněni této Smlouvy m ít, aby byl plně 
způsobilý sloužit svému účelu.

Předání a převzetí Dodavatelem řádné a včas provedené Dodávky, či její dílčí části, 
proběhne na základe níže popsané akceptační procedury v termínu dle cl. 3.1, a to 
v takové kvalitě a v technickém provedení, aby je bvlo možné použít dle záměru 
Objednatele a v souladu 5 účelem, kterému má Dodávka sloužit.

Dodavatel písemně vyzve Objednatele k převzetí Dodávky či její dílčí části a účasti 
na akceptační proceduře nejméně jeden (1) pracovní den předem a umožní 
Objednateli se akceptační procedury zúčastnit. O průběhu akceptačních testů 
vyhotoví Dodavatel písemný záznam, v némž zejména uvede, zda Dodávka či její 
dílčí část splnila Akceptační kritéria. Objednateli budou poskytnuty originály 
veškerých dokumentu vypracovaných v souvislosti $ provedením akceptačních 
testu.



6.43.

6.5

6.5.1.

6.5.2.

6.6

6.7

6.X

strana 7z 34

Akceptační řízení končí a Dodávka či její dílčí část se povazuje za provedenou 
a převzatou odesláním Akccptačního protokolu Objednatelem Dodavateli 
s výrokem „Při cihrotaíi nebyly zjištěny závady" na Akccptačním protokolu 
anebo dnem odstranění vytčených vad v případě vyznačení „Při akce pinč i byly

oprávněn vyznačit na Akceptačnim protokolu výrok „ Při akceptacibyly 
zjištěny závady, jejíchž seznamu popis je uveden v příloze. Ti/to závady 
NEBRANÍ akceptaci. " a specifikovat zjištěné nepodstatné vady (převzetí 
s výhradou).
V případě nesplnění Akceptačních kritérií, kdy Dodávka, resp. její 
jednotlivá část, není způsobilá k převzetí Objednatelem, je Objednatel 
oprávněn vyznačit na Akceptačnim protokolu výrok ,Jh'i akceptaci byly 
zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto závady 
BRANÍ akceptaci." (nepřevzetí).

Vzor akceptační ho protokoluje uveden v Příloze c. 4 této Smlouvy.

Nestanoví-]i specifikace akceptačních testu jinak, má se za to. že Dodávka či její 
dílčí část splňuje stanovena Akceptační kritéria za předpokladu, že Dodávka či její 
dílčí část nemá žádnou vadu kategorie A ve smyslu čl. 6.5.1, a současně nemá více 
nez tři (3) vady kategoneH ve smyslu čl. 6.5.2. Ob]ednatel]e oprávněn Dodávku či 
její dílčí část převzít i v případech, kdy počet anebo druh vad překračuj 
maximální počet stanovený pro splnění Akceptačních kritérií.

Vadou kategorie A je vada, která zcela nebo podstatným způsobem 
znemožňuje použiti Dodavky či její dílčí časti pro potřeby Objednatele 
v souladu s touto Smlouvou,
Vadou kategorie B je vada, která umožňuje použití Dodávky či její dílčí 
části pro potřeby Objednatele v souladu $ touto Smlouvou, ovšem 
I) odá v k a č i j ej í d íl č í č ás I n eod p o v íd á spec i li k a c i d le I ét o S m loi i vy.

V případě vyhotovení Akceplačního protokolu 5 výrokem Při akcepíoci byly 
zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. íyle závady NEBRANÍ 
akceptaci" odstraní Dodavatel vady uvedené v Akccptačním protokolu vc Ihůtc 
stanovené Objednatelem v příslušném Akceptačnim protokolu,a pokud tato lhůta 
není Objednatelem stanovena, pak bez zbytečného odkladu. Do odstranění vad 
bránících převzetí je část Dodávky považována za nepřevzatou (nikoliv 
akceptovanou).

V případě nepřevzetí Dodávky či jej i dílčí části, vyznačením výroku „ Při akceptaci 
byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze, tyto závady 
BRANÍ akceptaci.se Objednatel zavazuje k odstranění vad uvedených v 
Akccptačním protokolu ve lhůtách výslovné stanovených v Akceptačnim 
protokolu, a pokud nejsou takové, pak lhůtách přiměřených stanovených 
Objednatelem. Do odstranění vad bránících převzetí je Dodávka či její dílčí část, 
považována za nepřevzatou. Po odstranění vad Dodavatel předá znovu Dodávku 
či její dílčí část Objednateli a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích 
odstavců tohotočl. 6.

akceptaci.se
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zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyle závady WfíKAM 
akceptaci" na Akce placním protokolu a potvrzením odstranění takových 
v v tčených vad Dodavatelem v novém Akce placním protokolu. V tento okamžik 
vzn í k á Ob j cd n a tel i n áro k n a za p 1 acen í C on v (j ak j e po psána n ižc) č i j ej í čás t i.

Akceptaci či převzetím Dodávky k Akccptačnímu řízení nejsou nijak dotčeny 
nároky Objednatele z odpovědností za vady.

6. |0. Není-li touto Smlouvou výslovné stanoveno jinak, je Dodavatel nej později v den 
podpisu akceptačního protokolu Dodávky či její dílčí části povinen předat 
Objednateli provozní, uživatelskou či jinou související dokumentaci k dílčí časti 
Dodávky.

Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli za rádně a včas provedenou Dodávku 
cenu, jak je uvedena v Příloze č. 2 (dále jen „Cena").

V Ceně jsou obsaženy veškere práce a činnosti potřebné pro řádné splnění 
předmětu Smlouvy Dodavatelem. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Cena zahrnuje 
zejména veškeré komponenty a veškeré služby, kieré budou Dodavatelem 
k Dodávce či v souvislosti $ Dodávkou poskytovány za celou dobu trvání této 
Smlouvy, jakož i výdaje a náklady, které Dodavateli v souvislosti s prováděním 
Dodávky vzniknou či mohou vzniknout. Cena je stanovena jako pevná, maximální 
možná a ncprckročitelná částka, není-li v této Smlouvě výslovné stanoveno jinak. 
Za účelem prováděni Dodávky nebudou poskytovány jakékoliv zálohy.

DPH bude uplatněna ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni 
zdanitelného plnění.

Cena anebo její část a připadne i jakékoliv další platby plynoucí ze Smlouvy budou 
hrazeny na základě daňového dokladu - tak tury, která musí obsahovat údaje 
v souladu s $ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni 
pozdějších předpisu (dále jen „Zákon o DPH"), § 435 Občanského zákoníku, 
označení léto Smlouvy a další náležitosti slaň o ve né touto Smlouvou nebo obecné 
závaznými právními předpisy, vždy musí obsahovat následující údaje: označení 
Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIC (je-li přiděleno), údaj o tom, že 
vystavovatel Faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 
označení poskytnuté Dodávky, číslo tak tury, den vystavení a Ihútu splatnosti 
faktury, označení peněžního úslavu a číslo účtu, na který se má plalit. 
fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby (dále jen „Faktura").

Faktura bude znít na čáslku v české měně (Kč).

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, právo na zaplacení Ceny anebo její části 
Dodavateli vzniká vždy až řádným poskytnutím a převzetím Objednatelem 
(tj. akceptováním, provedením a dokončením ve smvslu čl. 4.7) posledního 
výstupu příslušné části Dodávky. Tímto okamžikem je rovněž Dodavatel 
oprávněn vystavit Fakturu.
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na zaplacení

Nebude-li lak tura ob sahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou 
správné uvedené údaje dle této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České 
republiky, je Objednatel oprávnén vrátit ji ve Ihúté její splatnosti Dodavateli, a to 
i opakované. V takovém případě se přeruší béh Ihutv splatnosti a nová Ihúta 
splatnosti počne běžet doručením opravené Faktury.

7. Kt Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není vůči němu správcem 
dané vydáno rozhodnutí o tom, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu t? 106a 
Zákona o DPH, že takové řízení není vůči nému zahájeno ani vedeno a že u něho 
nejsou dán v podm ínkv pro zahájení takového řízení.

7.11. V případě, že Dodavatel získá v průběhu trvání smluvního vztahu založeného 
touto Smlouvou rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce 
v souladu s $ lOéaZákona o DPH, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty 
z poskytnutého Dodávky-dle § 109a Zákona o DPH - přímo příslušnému správci 
dané namísto Dodavatele a následně uhradí Dodavateli Cenu poníženou o takto 
zaplacenou daň. Dodavatel se zavazuje na Faktuře uvést účet zveřejněný 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li na Faktuře

Pro položku číslo 1 Přílohy č. 2 vzniká Dodavateli právo
Ceny anebo její části v souladu s čl. 6.8;
Pro položku číslo 2 Přílohy č. 2 vzniká Dodavateli právo na zaplacení 
části Ceny za jeden (1) rok (dvanáct (12) měsíců bezprostředně po sobě 
jdoucích) předem. Právo na zaplacení první části Ceny dle tohoto čl. 7.6.2 
vzn i k á d n e m za h áj en i p os k y to v án í p řed m ětn éh o p l něn í d le č 1. 3,2. Právo 
na zaplacení následující části Ceny za další jeden (1) rok (dvanáct (12) 
měsíců bezprostředně po sobě jdoucích) vzniká Dodavateli první (1.) ckri 
po uplynu ti předchozího roku

Lhůta splatnosti Faktury je třicet (3í))dnu ode dne doručení příslušné Faktury 
Objednateli. Faktury lze zasílat v listinně podobě poštou na adresu Objednatele 
uvedenou v záhlaví Smlouvy. Připadne-li termín splatnosti na den, kterv není 
pracovním dnem, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní 
den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde odepsáním příslušné částky z účtu 
Objednatele.

Cena anebo její část bude hrazena přímo na bankovní účet Dodavatele 
specitikovjný na Faktuře, nebo na jin v bankovn í účet Dodavatele později písem ně 
oznámený Objednateli a uvedený na Faktuře. Objednatel bude hradit veškeré 
finanční částky, tj. i Cenu anebo její část, pouze na účet Dodavatele zveřejněný 
správcem daně dálkové přístupným způsobem a vedený Dodavatelem platebních 
služeb v tuzemsku. Dodavatel jc povinen sdělit Objednateli číslo účtu, které 
splňuje výše uvedená kritéria. Do doby oznámení čísla účtu, které je zveřejněno 
správcem daně dálkově přístupným způsobem, není Objednatel v prodlení 
5 úhradou Faktury.
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Každá Kvalifikovaná osoba se bude na prováděni Dodávky podílet po celou dobu 
provádění Dodávky a v rozsahu dle své pozice uvedené v tělo Smlouvě.

Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Dodávkv v rozsahu 
stanoveném Smlouvou, např. v důsledků ukončení její spolupráce s Dodavale^m 
nebo její dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobné 
překračující délku jednoho ( I) mčsicc’)., je Dodavatel povinen neprodlené nám ísto 
Kvalifikované osoby zahájit poskvtováni plněni náhradní kvalifikovanou osobou 
(dále jen „Náhradní kvalifikovaná osoba”)- a nej později do tří (3) pracovních dnů 
ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o tělo skutečnosti.

Dodavatel nejpozdéji do patnácti (15) pracovních dnu od doručení oznámení dle 
předchozího čl. zabezpečí a prokáže Objednateli, ze nani ísto Kvalifikované osoby 
se bude na provádění Dodávky podílet Náhradní kvalifikovaná osoba. Náhradní 
kvalifikovaná osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady stanovené pro 
příslušnou Kvalifikovanou osobu v Realizačním týmu v zadávacích podmínkách 
Veřej né za k ázk v („ M in i málití kv al ifika ční předpoklady ").

vystavené Dodavatelem uveden jiný účet, než |e účet stanovený v předchozí větě, 
je Objednatel oprávněn zaslat l-akturii pro její nesprávnost zpět Dodavateli 
k opravě postupem dle čl. 7.9.

7.12. V případě prodlení Objednatele se zaplacením peněžité částky vzniká Dodavateli 
nárok na úrok z prodleni ve výši 0,01 % zdlužne částky za každý i započatý drn 
prodlen i.

Realizační tým

Dodavatel se zavazuje provést Dodávku prostřednictvím osob, kterým i Dodavatel 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladu ve Veřejné zakázce (dále jen 
„Kvalifikované osoby") tak, aby Kvalifikované osoby prováděly činnosti 
na pozici dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou 
pozici prokazovali kvalifikaci ve Veřejné zakázce, a v rozsahu, který lakové pozici 
běžně odpovídá.

Dodavatel je dále povinen před zahájením Dodávkv předat Objednateli seznam 
všech osob, které se budou podílel naplnění dle Smlouvy (dále jen „Realizační 
tým").

I’o předchozím souhlasu Ob|ednatele, který nebude bezdůvodně odepřen 
za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob 
a Náhradních kvalifikovaných osob dle tohoto Článku, je Dodavatel oprávněn 
zapojit další či jiné osoby, které nej sou součástí Realizačního týmu. Dodavatel je 
po odsouhlasení zménv Objednatelem povinen vypracovat a předat Objednateli 
v písemné podobě aktualizované znění seznamu osob tvořících Realizační tým, 
čímž dojde automaticky k jeho nahrazení novým, Objednatelem schváleným, 
zněním.
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Dodavatel je povinen plnil Smlouvu výhradně osobné, prostřednictvím svých 
zaměstnanců a členu realizačního lýmu dle čl. 8; třetí osoby, Izv pod dodává tele, 
kterým i k* rozumí kterákoli třetí osoba realizující pod dodávky pro Dodavatele 
v souvislosti s to li to Smlouvou je Dodavatel oprávněn použít pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele.

V Příloze č. 3 jsou uvedeni p odd od a va tele, které Dodavatel využije k provedení 
Dodávky, včetně informací o části Dodávky, pro kterou budou příslušní 
pod dodavatelé využiti, a se kterými Objednatel vyslovuje ke dni podpisu této 
Smlouvy souhlas.

Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované 
osobv a prokázáním její kvalifikace nese výlučné Dodavatel Pro vyloučení 
pochybností se Srn lu vni strany dohodly, že bude-li Náhradní kvalifikovaná osoba 
disponovat vyšší kvalifikaci v porovnání nahrazovanou Kvalifikovanou osobou. 
Objednatel není povinen Dodavateli nárůst odborné kvalifikace jakkoliv 
kom penzoval.

Dodavatel zabezpečí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Náhradních 
kvalifikovaných osob) musí být Objednateli na základe předchozího vyžádání 
plně k dispozici v souladu s povinnostmi podle Smlouvy a poskytnout mu 
veškerou vyžadovanou součinnost v souvislosti s prováděním Dodávky, nebráni
li jí v tom objekt i vně závažné překážky. Existenci takové překážky musí Dodavatel 
Objednateli bezodkladně sdělit. Za objektivně závažně překážky se považuje 
krátkodobá nemoc, dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa Kvalifikované 
osob v, to vše v délce ne, výše jeden (1) měsíc, její krátkodobá nepřítomnost v dék*e 
nejvýše dvou (2) týdnu spočívající v dovolené ve smyslu § 211 a násl. zákona č. 
262/20Í16 Sb.. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisu, oznámená 
Dodavatelem Objednateli nej později deset (10) pracovních dnu před plánovanou 
nepřítomností Kvalifikované osoby, události vyvolané vyšší mocí znemožňující 
požadovanou účast Kvalifikované osoby na jednání nebo dočasné poskytnutí její 
součinnosti. Za objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá 
nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo 
jiná dlouhodobá nepřítomnost Kvalit ikovanéosoby v délce vždy přesahujícíjeden 
(1) mésíc nebo souhrnné tri (3) mésíce v průběhu jednoho kalendářního roku, 
pracovní volno v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné 
volno ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 262/2U06 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisu, nebo ji né osob ní překážky Kvalifikované osoby bránící 
ji v plnění Dodávkvdéle než dva (2) týdnv nebo v souhrnu déle než Iři (3) mésíce 
v průběhu jednoho kalendářního roku

Každá Kvalifikovaná osoba je dále zej měna po vinna zúčastnil se všech případných 
porad a jednání se zástupci Dodavatele či Objednatele, klerése ly-kají plnění k ní 
přiřazenému dle své odbornosti.

POIJDODAVAI HI,É
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Všechny osoby, včetně poddodavalelú, které Dodavatel při $vé činnosti dle télo 
Smlouvy použije, musí splňovat veškeré před poklad v vyžadované pro tulo 
činnost touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, musí byt 
bezúhonné a musí být plné seznámeny s důsledky možné trestní odpovědnosti 
právnických osob. Provedení části Dodávky dle Smlouvy poddoda  vatě lem 
nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá 
Objednateli za plnění předmětu télo Smlouvy, které svěřil poddodavateli, 
ve stejném rozsahu, jako bv jej poskytoval sám.

Dodavatel je povinen seznámit všechny osoby, včetně poddodavatelú, které při 
své činnosti dle této Smlouvy použiješ interními předpisy Objednatele a dalšími 
práv v a povinnostmi ve smyslu čl. 15. které se tykají anebo mohou týkat jeho 
pod dodá vek a dohlížet na jejich plněni.

Pojištění

l()2. Spoluúčast Dodavatele z jedné pojistné události nesmí byt vyšší než 5% 
z pojistného plnění a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky 
tohoto druhu pojišlění poskytované osobám poskytujícím předmětné činnosti 
v České republice. Dodavatel je povinen o lakovém pojištění předložil Objednateli 
doklady do deseti (10) pracovních dnu ode dne uzavřeni této Smlouvy a na jeho 
žádost prokazovat, že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto čl. 10 
se Dodavatel zavazuje zabezpečit, že v případě vzniku pojistné události bude 
pojistné plnění placeno přímo Objednateli.

Io 3. Jestliže Dodavatel nebude udržovat v platnosti pojištění vyžadované touto 
Smlouvou, může Objednatel svým jménem kdvkoli sjednal a udržoval jakékoli 
pojišlění pokrývající rizika spojená s výkonem činností Dodavatele, které jsou 
předmětem této Smlouvy, a platit jakékoli pojistně, které je přiměřené pro takow 
účely, a započítávat tak to placené částky na jakékoli v platby Dodavateli, které jsou 
splatné anebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh 
Dodavatele.

10 1 Dodá va tc I j c p o v i n cn n a vl ast ní n á k I ady u d ržo va t v p la tn ost i p oj išten í D od a va tc Ic 
pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem činností, které jsou 
předmětem této Smlouvy, s limitem pojistného plnění nejmené ve wši 
5.000.000 Kč (slovy: pét milionů korun českých) ze všech pojistných událostí 
vzn iklých v jednom (1) pojišťovacím roce, a 10 nejméně po dobu trván í Sin luvního 
vztahu založeného touto Smlouvou.

11.1. Dodavatel se zavazuje:
11.1.1. poskytovat Dodávku podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádné a včas, zejména 
se zohledněním délky trvání akceptační procedury dle čl. 6;
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poskytovat Dodávku dle léto $mlouvv výhradně s využitím oficiálního 

distribučního kanálu originálního poskytovatele, tj. zejména 5 využitím 
zboží, které pochází z oficiálního distribučního kanálu výrobce 
dodávaného zařízení, které je určeno pro trh v České republice, včet ne 

záruky (podpory), která je pokryta přímo takovým výrobcem anebo 
poskytovatelem;

poskytovat Dodávku dle léto Smlouvy spočívá,ící v dodávce, aktivaci 
a veškeré konzultační, servisní či obdobné činnosti vztahující se 
k dodanému Dílu certifikovanvm technickým partnerem, který je 
oprávněn k provádění servisních zásahů na území České republiky 

a bude tuto servis) 11 podporu poskytovat v českém jazyce;
poskytovat plnění podle léto Smlouvy řádně, včas, a s péčí řádného 
hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v télo Smlouvě 
a v souladu s procesy „best pra etice";
upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého 
plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, kterejsou pro 
plnění Smlouvy nezbytné;
neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu 
brán í v plnění předmětu Smlou vy a výkonu dalších činností sou visejíckh 
s plněním předmétu Smlouvy;
upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádné 
dle svých možností provést taková opatřeni, která riziko vzniku škod 
zcela vyloučí nebo sníží;
informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy 
a o důležitých skulečnoslech, které mohou mít vliv na výkon práv 
a plnění povinností Smluvních stran;
zajistit, aby všechny osoby podílející sc na plněni jeho závazků z této 
Smlouvy, které sc budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích 
Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž 
Ob j ed n a t e I D od a va te le ob ezn á m i I;

11.1.10. chránit osobní údaje, dala a duševní vlastnici ví Objednatele a třetích 
osob;

11.1.11. upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na 
nevhodnost pokynů Objednatele;

11.1.12. předat Objednateli Dokumenty a doklady, kleré se vztahují k Dodávce:
11.1.13. umožnil Objednateli nabytí vlastnického práva k příslušným 

částem předmétu Dodávky a převést na Objednatele veškerá oprávnění 
nezbytná k řádnému užívání Dodávky dle této Sm tou vy.

11.2. Změny práv a povinností Smluvních stran ve smyslu čl. 15 vyplývající z anebo 
související s opatřeními ke snížení rizika, rozhodnutím, opatřením obecné povahy 
ČÍ jiným správním aktem orgánu veřejné moci ČÍ vydáním závazných podmínek 
pro Objednatele orgánem veřejné moci (UOOU, NUKIBapod ), které nemá za
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12.5. S m 1 u v n í stra n y j sou op rá vn ěn v zni ěn it op rá vn ěn é osob y i b ez n u t n osti měnit tu to 
Smlouvu, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemné 
upozornit Zmocnění zástupce oprávněné osob v musí byt písemné s uvedením 
rozsahu zmocnění.

následek změnu práv a povinností výslovně stanovených ve Smlouvě, jejích 
přílohách a Zadávací dokumentaci jsou změnami reflektujícími obchodní rizika 
Dodavatele a jsou tudíž součásti plněni Smlouvy a Ceny, a takové změny jsou pro 
Dodavatele závazné a je povinen se jimi rídit/postupovát v souladu s nimi od 
okamžiku, kdy se o jejích výskytu dozví bez nutnosti uzavření dodatku k této 
Srn lou vě.

11.3. V případě ostatních změn práv a povinností Smluvních stran ve smvslu čl. 15 
jiných než dle čl. 11.2, zahájí Smluvní strany v dobré víře vzájemná jednaní 
o uzavření dodatku k této Smlouvě anebo jednaní o uzavření zvláštní smlouvy 
(např. zohlednění bezpečnosti informaci apod.), přičemž Smluvní strany se 
v takovém případě zavazují poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou 
k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a uzavřít takový dodatek, 
resp. smlouvu do šedesáti (60) dnu ode dne zaslání výzvy k uzavření takového 
dodatku či smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou. Lza vřen i jakéhokoliv dodatku 
ke Smlouvě musí vždy proběhnout v souladu se ZZVZ a ustanovení ZZVZ mají 
v takovém případě přednost před ustanoveními upravujícími uzavřeni dodatku 
k této Smlouvě. Pokud se 8mluvní strany ve stánovenelhúté dle tohoto čl. 1 1.3 na 
uzavření dodatku nedohodnou, pak je Ob]ednalel oprávněn Smlouvu vypovědět 
s výpovědní dobou dvanáct (12) měsíců, která začíná běžet první (1.) den měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena, a končí poslední den posledního 
měsíce výpovědní doby (ustanovení čl. 20 se uplatní přiměřeno). Do skončení 
výpovědní doby postupují Smluvní strany podle Smlouvy v jejím dosavadním 
znění.

12.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. záslupce oprávněné 
osob v. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve všech záležitostech 
souvisejících s plněním této Smlouvy.

12.2. Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškery* 
úkony v rámci přebírání plnění dle této Smlouvy, uplatňovat nároky ze záruky 
a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám 
o p rávněn ý m za va zo va t S m I u vn í s t ran y. n eb o j ej ic h z p 1 n o m ocn ě ný m zásl 11 pc ú m.

123. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by měloza přímý následek zánik 
Smlouvy nebo její změnu, není-li v léto Smlouvě stanoveno jinak.

124. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č, 3 této Smlouvy a jejich role 
stanoví tálo Smlouva.
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13.2.1.
13.2.2.

Každá Smluvní strana je povinna utajit veškeré informace, které se dozvěděla 
v rámci uzavírání a plněn í této Sm louvy. tvořící jej í obsah, a informace, materiály, 
autorská díla, soubory nebojme doku ment v, které ledna Smluvní strana sdělí 
druhé Smluvní straně nebo které jinak vyplynou z plněni Smlouvy (dále jen 
„Důvěrné informace"). Důvěrné informace jsou pro ůčelv této Smlouvy 
považovaný za obchodnítajemstviObjednateledlet? 504 Občanského zákoníku, 
'l ím nejsou dotčeny povinnosti Smluvních stran stanovené obecně závaznými 
právními předpisy pro nakládání s informacemi označenými těmito předpisy 
za důvěrné.

13.2. Žádná Smluvní strana nesdělí Důvěrné informace třetí straně a přijme taková 
opatření, která znemožní přístup k Důvěrným informacím třetí straně. L stanovení 
předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace;

kterebvly v době jejich zveřejněli i všeobecné známými, 
kterese staly nebo stanou všeobecné známým i či dostupným i jinak než 
porušením povin ností zveřejňující Sm lovní strany, jejich poddodavatelů, 
poradců nebo konzultantů vyplývajících z této Smlouvy;
které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými 
právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnuti 
nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy; a 
k jejichž zveřejněni dala druhá Smluvní strana výslovný souhlas.

13.3. Každá S m 1 u vn í st ra n a j e o p rá v něn a u ž i vat D ů vě r né i n f o r m ace vý h rad n é k pln ční 
této Sm louvy.

13.4. Každá S m 1 u vn í st ra n a j c o p rá vn ěn a,, j c-1 i to n czb v tné k p l něn i jej íc h p o v i n nost í dk' 
této Smlouvy, sdělit Důvěrné informace třetím osobám, které užije k plnění svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a svým odborným poradcům.

13.5. Pokud Smluvní strana užije k plnění svých povinností jakékoliv třetí osoby, které 
seznámí sDůvěrnými informacemi, zabezpečí, abv takové osoby dodržovaly 
pravidla ochrany Důvěrných informací alespoň v lakovém rozsahu, v jakém jsou 
chráněny Důvěrné informace dle lélo Smlouw, jinak odpovídá za jakoukoliv 
újmu, která vznikne v souvislosti s porušením povinnosti dle tohoto čl. 13.

13.6. V případě, že Smluvní strana zjistí, že došlo nebo může dojil k prozrazení, resp. 
získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně 
informovato této skutečnosti druhou Smluvní stranu a podniknout veškeré kroky 
potřebné k zabránění vzniku ůjmv nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jinak.

13.7. Dodavatel neprodleně na žádost Objednatele, a vždv v případě zániku Smlouvy, 
vrátí Objednateli všechny písemné dokumenty obsahující Důvěrné informace 
a jakékoliv další materiály obsahující anebo odvozující jakékoliv Důvěrné 
informace a dále informace neveřejného charakteru; Dodavatel rovněž zabezpečí,
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že totéž učiní všechny dnlsí osob v, kterým bvly Důvěrné informace Dodavateém 
zpřístupněn v. Dodavatel se zavazuje, že si v takovém případe neponechá žádné 
kopie, výpisy anebo jiné celkově nebo částečné reprodukce či záznamy Důvěrných 
informaci. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti 
vyhotovené Dodavatelem anebo jinými osobami na základě Důvěrných informací 
je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Dodavatel se výslovně 
zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech anebo jiných 
zařízeních obsahujících Důvěrné informace. Toto zničení a odstranění materiálu 
bude Objednateli písemné potvrzeno vedoucím zaměstnancem Dodavatele, který 
bvl zničením a odstraněním materiálů pověřen.

Ochrana osobních údajů

14.1. Pokud Dodavatel v rámci plnění Smlouvy přijde do styku s osobními údaji, je 
povinen tyto osobní údaje chránit v souladu s požadavky vyplývajícími 
(i) z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/l'S (obecnénařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „Nařízení"), (iii) ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osob nich ůdajů, a(iii) 
z této Smlouvy.

14.2. Dodavatel je povinen přijmout veškerá opatření k tomu, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k lémto osobním údajům, jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či jinému zneužití, a zabezpečit 
nakládáni s osobními údaji v souladu s Nařízením a příslušnými právními 
předpisy na ochranu osobních ůdajů. Dodavatel se zavazuje, že s přihlédnutím 
ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
práce s osobními údaji i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pio 
práva a svobody fyzických osob přijme veškerá technická a organizační opatření 
k zabezpečeni ochranyosobních ůdajů k vyloučeni možnostineoprávněněho nebo 
nahodilého přístupu třetích osob k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, 
jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí ipoukončení 
přístupu k osobním údajům.

14.3. Bude-li v souvislosti s činnostmi Dodavatele dle této Smlouvy docházet 
k systematickému zpracování osobních údajů pro Objednatele, zavazují se 
Smluvní strany (vždy nejpozději před zahájením zpracování osobních údajů) 
uzavřít v souladu s cl. 28 Nařízení smlouvu o zpracování osobních ůdajů. 
Smlouvu o zpracování osobních údajů je Dodavatel s Objednatelem povinen 
uzavřít bez zbytečného odkladu vždy, pokud ke zpracování osobních ůdajů 
skutečné dochází, a kdvžk tomu Objednatel Dodavatele písemně vyzve.

14.4. Pokud Dodavatel poruší povinnost chránit osobní údaje v souladu s čl, 14, vzniká 
Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši částky sankce případně 
uloženéz tohoto důvodu Objednatelize strany Úřadu pro ochranu osobních údajů
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obsahovat dále návrh opatřeni ke snížím i rizik:

15.2.4.1. zjištěných na základe analýzy bezpečnostních rizik spojených 
s archivaci dat a zálohováním;

či jiným správním orgánem. Objednatel je však za předpokladu, že mu k tomu 
Dodavatel poskytne nezbytnou součinnost, povinen uplatnit v příslušných 
řízeních veškeré přiměřené námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu,a v rámci 
řízeni je povinen rádné hájit svá práva.

14.5. Objednatel za účelem plněni Smlouvy zpracovává osobní údaje obsazené 
ve Smlouvě (kontaktní údaje) anebo osobní údaje zaměstnanců Dodavatele, které 
získal v souvislosti s plněním Smlouvy a které zpracovává v souladu s Nařízením 
a příslušnými právními předpisv na ochranu osobních údajů. Osobní údaje 
poskytnuté Dodavatelem dle této Smlouvy bude Objednatel zpracovávat 
a uchovávat nejdéle po dobu platnosti Smlouvy a následně deset (10) let. 
Zaměstnanci Dodavatele jako subjekty údajů uplatňuji veškerá práva vůči svému 
zaměstnavateli - Dodavateli.

15.1. Objednatel poskytnul (či za účelem plněni Dodávky bez zbytečného odkladu 
posk v t n e) D od a va te I i i n for m ace význ a m n é p ro p In én í té to S m 1 ou vy D oda va to lem 
tykající se datových sítí, intormačmeh a komunikačních systémů (ve smyslu 
§ l whlaškv č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o kybernetické bezpečnosti") 
anebo služeb, vůči nimž je Objednatel povinnou osobou ve smyslu $ 3 ZKH 
(dále jen „IKS") (konkrétně v případe Smlouvy je Objednatel správcem 
významného informačního systému, a z toho důvodu se na Dodavatele uplatni 
ustanovení týkající se bezpečnosti informacidletohotočl. 15.

15.2. Dodavatel je povinen do patnácti (15) dnu ode dne poskytnuti informací 
Objednatelem ve smyslu čl. 15.1, nejpozději však do čtyřiceti pěti (45) dnu od 
nabvlí účinnosti Smlouvy, v návaznosti na poskytnuté informace vypracovat 
a Objednateli předložit srovnávací analýzu rizik tykající se Dodávky, či dle 
pokynu Objednatele poskytnout veškerou součinnost k vypracováni srovnávací 
analýzy rizik tykající se Dodávky, která bude:

vycházet z analýzy rizik Dodavatele a poskytnutých informaci 
Objednatelem ve smyslu čl. 15.1 (včetně vybraných části analýzy rizik 
Objednatele);

mít alespoň všechny náležitosti ve smyslu ZKB, Vyhlášky o kybernetické 
bezpečnostia normy CSN ISO 27001, 

analyzovat konkrétní rizika spojená s 
čl. 15.1 a Dodávkou;
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pravidelnou aktualizaci Analýzy rizik,, kterou bude aktualizována 
nejméně jedenkrát (Ix) za šest (6) měsíců a v případě významných změn 
č i n n os t í p ro v ád ěn ýc h p ro Ob j ed na te I e n e b o z m é n s vsté m u či j i n ý c h a k ti v 
napojených na 1 KS;

změnu interních předpisů Objednatele mající přímý vliv 
informací a Opatření ke snížení rizika:

rozhodnutí opatření obecné povahy, či jiný správní akt NUKIB cl jiného 
správního orgánu anebo vydání závazných podmínek pro Objednatele 
orgánem veřejné moci ukládající Objednatel i další povinnosti ve smyslu 
ZKB a Vyhlášky o kybernetické bez pevnost i; a

výsledky kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti ve smyslu čl. 1510 
a 15.11,

na bezpečnost

15.2,4.2 zjištěných na základě analýzy bezpečnostních rizik spojených 
$ u k on č o vá ním smi u vn íh o zá va z k o ve h o vz t a h u za I ožeň é h o 
touto Smlouvou v souvislosti s pravidly pro ukončení 
a vypořádání práv a povinností Smluvních stran dle této 
Smlouvy, a

15.2.4.3. souvisejících s provedením celkové sanitace všech použitých 
paměťových médii

(dále je:i „Analýza rizik").

15.3. Objednatel do patnácti (15) dnu od vyhotovení Analýzy rizik Dodavatelem 
vyhotoví seznam opatřeni, která je Dodavatel povinen přijmout za účelem 
zachováni bezpečnosti informací v návaznosti na konkrétní výsledky Analvzy 
rizik (dále jen „Opatření ke snížení rizika"). Dodavatelem navržená opatření 
v Analýze rizik bere Objednatel na vědomí, ale není povinen se jimi řídil. 
Dodavatel jo oprávněn se k Opatřením ke snížení rizika vyjádřit a navrhnout jiná 
opat řen i, a ta k to u p ra ve n á O pa t řcn í k c sn ížen i rizik a za s la t z pět O b j cd n a to l i, k tíTV 
je oprávněn s návrhem Dodavatele vyjádřit nesouhlas a zaslat Dodavateli 
upravena Opatřeni ke snížení rizika k opětovnému vyjádřeni. V případě 
opětovného vyjádření Dodavatele postupují Smluvní strany dle předchozí věty, 
přičemž pokud se Smluvní stran v nedohodnou ani do čtyřiceti pěti (45) dnů ode 
dne doručení první verze Opatření ke snížení rizika Objednatelem Dodavateli, 
platí za Smluvními stranami odsouhlasené Opatřeni ke sníženi rizika ve znění, 
které naposledy navrhnul Objednatel.

15.4. Dodavatel se zavazuje dodržovat a plnit jednotlivá opatření uvedená v Opatření 
k e sn ížen i r iz i k a od e d n e jej ic h od so u h lase n í ve s m y s l u č* l. 15.3 an eb o od sou h I ase ní 
jejich aktualizace ve smyslu čl. 15.5.

15.5. Smluvní strany se zavazují Opatření ke snížení rizika aktualizovat v návaznosti 
na:
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vždy do třiceti (30) dnu ode dne vzniku některé z okolností stanovených výše 
v lom točí. 15 5, nejpozději však dodneslanovenéhoze st ran v orgánu dle čl.15.53. 
přičemž čl. 15.3 se v takovém případe uplatní obdobně.

15.6. Dodavatel se při plnění Dodávky zavazuje dodržoval Opatření ke sn ížen í rizika, 
zásady bezpečnosti informací, bezpečnostní opatření dle Vyhlášky o kybernetické 
bezpečnosti a interních předpisů Objednatele (s nimiž Objednatel Dodavatele 
obeznámil), rozhodnutí, opatření obecné povahy, či jiný správní akt NLKIB či 
jiného správního orgánu anebo závazné podmínky pro Objednatele orgánem 
veřejné moci ukládající Objednateli další povinnosti ve smyslu ZKBa Vyhlášky 
o kybernetické bezpečnosti, včetně upozorňování a zajištění hlášení 
kybernetických bezpečnostních incidentu a událostí Objednateli.

15.7. Dodavatel je povinen zaslat Objednateli hlášení kybernetického bezpečnostního 
incidentu a události vždy nej později do dvou (2) hodin po jejich výskytu a sdělit 
Objednateli opatřeni, která již provedl ve vztahu k tomuto incidentu anebo 
události, abv Objednatel mohl splnit svou ohlašovací povinnost dle ZKB, případně 
zvolí jinou formu dohodnutou mezi Objednatelem a Dodavatelem určenou ke 
včasnému hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu nebo události a již 
učiněných opatření. Dodavatel je povinen ohlásit každý jednotlivý kybernetický 
bezpečnostní incident nebo událost současné oběma následujícími způsoby:

na a současné na
oprávněné osoby určené v Příloze č. 3 této Smlouvy; a 

telefonicky na telefonní číslo ^^^^^^^^^^^^nebo na telefonní číslo 
oprávněné osoby určené v Příloze č. 3 této Smlouvy.

15.X. Dodavatel je povinen pravidelně, nejméně však jedenkrát (1\) měsíčně, předkládat 
Objednateli zprávu o počtu a druhu útoku a kybernetických bezpečnostních 
incidentů a událostí, které zaznamenal ve spojení s poskytováním Dodávkv.

15.9. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou 
k tomu, abv Objednatel řádné naplňoval právní povinnosti stanovené Z KB 
a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Zejména se Dodavatel zavazuje 
poskytnout Objednateli součinnost směřující k zavedení a provádění 
bezpečnostních opatření podle Opatření ke snížení rizika, ZKB, Vyhlášky 
o kybernetické bezpečnosti a interními předpisy Objednatele(s nimiž Objednatel 
Dodavatele obeznámil). Jestliže Dodavatel při plnění Smlouvy zjisti či jako 
odborník mohl a mel zjistit rozpor ustanovení interních předpisů Objednatel 
(s nimiž Objednatel Dodavatele obeznámil) se ZKB, Vyhláškou o kybernetické 
bezpečnosti anebo rozhodnutím či jiným pokynem NLKIB v souladu se ZKB, je 
povinen lakový rozpor Objednateli neprodleně ohlásit a poskytnout Objednateli 
součinnost k |ehoodstranění.

15 10,Objednatel má právo prostřednictvím určených osob kdvkoli kontrolovat 
poskytování Dodávky u Dodavatele a jeho případných pod dodavatelů, a to
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i prostřednictvím třetí osoby; předchozí věta se uplatní obdobné v případe 
kont rol v některé ze Smluvních Stran ze Stran v kontrolního orgánu ve smyslu 
zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, věznění pozdějších předpisů.

1511. Objednatel má právo prostřednictvím určených osob kdykoli provést audit 
kybernetické bezpečnosti, tj. dodržování bezpečnosti informaci dle aktuálního 
Opatření ke snížení rizika, interních předpisů Objednatele (s nimiž Objednatel 
Dodavatele obeznámil), ZKBa Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti u Dodavatele 
a ,eho případných Poddoda válel ů, a to i prostřednictvím třetí osob v. V rámci 
auditu kybernetické bezpečnosti ,e Objednatel oprávněn zejména porovnávat 
zjištěné skutečnosti s Opatřeními ke snížení rizika a bezpečnostní dokumentací 
Objednatele a nad rámec obvyklý u auditu kybernetické bezpečnosti dále 
provádět následující činnosti:

15.11.1. nehlášená návštěva u Dodavatele v místé umísténí členu Realizačního 
týmu či jiných osob podílejících se na plnění Smlouvy v rozsahu 
maximálně deset (10) hodin vždy nejčastěji dva krát (2-) za rok; a

15.11.2. nel i lá se n ý tele ton a t s č len e m Rea l izač n íh o ty m u. k te rý m á p r i stu p do I KS, 
zahrnující konkrétní dotazy na zabezpečeni a jiné aspekty informační 
bezpečnosti dotčeného IKS.

15.12. Dodavatel je povinen umožnit Objednateli zejména provedení kontroly a auditu 
kybernetické bezpečnosti a zabezpečit (i smluvně) právo na provedení této 
kontroly a auditu kybernetické bezpečnosti u svých případných poddodavatelu.

15 13. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel postupuje v rozporu nebo je v prodlení 
s Opatřeními ke snížení rizika, ustanoveními čl. 15.5, 15.6, 15.7, 15.3 anebo 15.11, 
považuje se takový poslup za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je 
v takovém případe oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady 
vzniklé vadným postupem Dodavatele, zdržel se prováděni postupů, které jsou 
v rozporu s Opatřeními ke snížení rizika a čl. 15.5, 15.6, 15.7,15.8 a 15.11 anebo 
konal, jak je od něj vyžadováno Opatřeními kesnížení rizika a čl. 15.5, 15.6, 15.7, 
15.8 a 15 11 a dále luto Smlouvou plnil řádným způsobem. Smluvní stran v se 
dohodnou na podmínkách a lhůtě k odslranění nedostatků plnění Smlouvy ve 
smyslu tohoto čl. 15.13, přičemž nedohodnou-]i se Sm luvni strany na konkrétní 
lhůtc, pak je Dodavatel povinen odstranit nedostatky do třiceti (30) dnů. Jestliže 
Dodavatel včas neodstraní nedostatky ve smyslu předchozí věty tohoto čl. 15.13 
nebo se jedná o porušení povinnosti podle čl. 15.7 (bez ohledu na jeho závažnost), 
pak je Ob jednatel oprávněn od Sm lou vy odstoupil.

15.14. Kontaktní osoby Smluvních stran vzájemně komunikují v průběhu plnění 
Dodávky dle Smlouvy za účelem dosazení standardů pro bezpečnost informací 
dle tohoto čl 15a Opatření ke snížení rizika. V případě ohrožení anebo porušení 
bezpečnosti informací, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečností 
události anebo inc identu, jsou op rá vněné osoby u rčené v Přílozeč.3 této S m 1 ou vy 
povinny vzájemně komunikovat, ihned po zjištění takových skutečností hlásit
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jejich výskyt druhé Smluvní straně a společné podnikat krokv k zajišlění obnovení 
bezpečnosti informací.

15.15. Dodavatel je povinen informovat Objednatele o: 1) významné změně ovládaní 
Dodavatele podle zákonač 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 
pozdějších předpisu; i i) změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě zmčnu 
oprávnění nakládat s těmito aktivy. využívaných Dodavatele k plnění podle 
Smlouvy dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, anebo iii) žíněně struktur' 
kontrolního podílu na Dodavateli anebo na kterékoli společnosti tvořící 
Dodavatele, uskutečněnou ve formě jednoho nebo více převodu podílu ve 
společnosti Dodavatele či jeho členovi, zvýšení základního kapitálu Dodavatele 
anebo jeho člena, v jehož důsledků se držitelem kontrolního podílu ve společnosti 
Dodavatele anebo jeho člena stane osoba nebo osoby, jež k datu uzavřeni tě to 
Smlouvy držiteli kontrolního podílu nejsou, prodeje podniku Dodavatele anebo 
jeho člena nebo jeho části anebo jiným způsobem $ podobnými účinky.

15.16. Dodavateli nenaleží za plnění povinností souvisejících s bezpečnosti informací ve 
smyslu tohotočl. 15]akákolivdalsí odměna, resp. laková od měna ,e součástí Ceny.

Součinnost a vzájemná komunikace

16.]. Smluvní strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 
informace potřebně pro řádně plnění svých závazku vyplývajících ze Smlouvy 
Smluvní strany jsou povinny informoval druhou Smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění léto Smlouvy.

16.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínu a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazku.

16.V Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
a prostřednici vím oprávněných osob určených v Příloze č. 3 lélo Smlouvy, 
statutárních orgánů Smluvních stran, popí* jimi písemně pověřených pracovníku.

Odpovědnost za lj ml

17.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou újmu v rámci 
platných právních předpisů a této Smlouvy. Obé Smluvní strany se zavazují 
k vyvinuti maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklé 
újmv. Případná újma bud hrázím a v penězích.

17.2. Dodavatel bořena vědomí, že pokud neuvědom i Objednatele o jakékoli hrozící či 
vzniklé ujme a neumožní tak Objednateli, aby učinil krokv k zabránění vzniku 
újmv či k jejímu zm írnění, má Objednatel proti Dodá vale li nárok na náhradu újmy, 
klerá lim Objednateli vznikla.

17.3. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku věcně 
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní 
strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel
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IX.]. J est) iže n en í v Příloze č. 1 stan () ven o j in ak, D c >d avate l n d ěl u j e Ob jed n ate) i žáru k n 
za jakost Dodávky a všech jejich částí po dobu dvou (2) let ode dne provedení 
a akceptace příslušných výstupu Dodávky (dále jen „Záručnídoba”). Dodavatel 
odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Dodávka, resp. její výstupy, 
v době akceptace Objednatelem, a dále 7a ty, které se na ní vyskytnou v Záruční

s ohledem na svou povinnost poskytnout Dodávku nebo její část $ odbornou péčí 
mohl a měl chvbnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty 
dovolávat pouze v případe, že na chyb né zadání Objednatele písemně upozornil 
a Objednatel trval na původním zadání.

17.4. Žádná ze Smluvních stran není povinna k náhradě případné újmy, která vznikne 
druhé Smluvní straně v souvislosti splněním této Smlouvy, pokud tato bude 
způsobena okolnostmi vylučujícími po vin nosí k náhradě újmy ve smyslu $ 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku. Je-li některé ze Smluvních Stran zabráněno plnit své 
povinnosti z důvodu existence okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy, je 
tato Smluvní strana povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé Smluvní 
straně tuto skutečnost. Za okolnosti vylučující povinnost k náhradě újmy se však 
nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních nebo hospodářských poměrů 
povinné Smluvní strany, a dále překážky plnění Dodávky, ktere byla příslušná 
Sm luvní strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlou vy, obchodních 
zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisu, jakož i okolnosti, které se 
projevily až v době, kdy povinná Sm luvní strana již byla v prodlení.

17 5. \astane-li kterákoliv z okolností vylučujících povinnost k náhradě újmy dle této 
Smlouvy, podnikne Smluvní strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které 
lze po takovéto Smluvní straně rozumně požadovat, jež povedou k obnov? 
normální činnosti v souladu s touto Smlouvou, a to co nej rychleji s ohledem na 
okolnosti, které okolnost vylučující povinnost k náhradě újmy způsobily. Smluvní 
strana se zavazuje druhou Smluvní stranu informovat o tom, že nastala okolnost 
vylučující povinnost k náhradě ú]my, bez zbytečného odkladu poté, co bude 
objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnil.

17.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim ke dni podpisu télo Sm louvv známa existence 
epidemie koronaviru označovaného jako S.ARS CoV-2 (způsobujícího nemoc 
COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován) as ní související 
krizová opatřeni, jiná opatřeni, předpisy, správních akty či jiné zásahy orgánů 
veřejné moci České republiky či jiných státu, jakož i sku tečnosti, že v budoucnu se 
tato krizová opatření a pod. mohou vyvíjet anebo opakovat, s řadou přímých či 
nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, ze,ména dodavatelské 
řetězce, nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či 
dalších dopadů (dále jen „Dopady koronaviru"). Dopady koronaviru se 
nepovažují za nepředvídatelně, a tedy ani za okolnost vylučující povinnost 
k náhradě újmy dle ustanovení tohoto čl. 17.

Práva z vadného plnění
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19.1. V případě prodlení Dodavatele splněním jeho povinnosti udržovat platnou 
a účinnou certifikaci (osvědčeni či jinv obdobnýdoklad) dle ustanoveni cl. 1.2.2 
Smlouvy po celou dobu, po kterou dochází k poskytování Dodávkv dle této 
Smlouw, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokut v ve výši 5.000 Kč 
za každý i započatý den. po který Dodavatel nedisponuje příslušnými 
ccrtitikačními oprávněními (rcsp. není oprávněným držitelem příslušné 
certifikace).

19.2. V případě prodlení Dodavatele s provedením Dodávky v termínu dle čl. 31 
Smlouvy anebo se zajištěním kontroly a údržby EV dle čl. 3.2. Smlouvy vzniká 
Objednateli nárok na zaplaceni smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý i 
započatý den prodleni.

19.3. V případe, že Dodavatel bude k poskytování Dodávky využívat osoby v rozporu 
s čl. 8, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč 
za každý jednotlivý případ lakového porušení Smlouvy.

19.4. V případě, že Dodavatel bude k poskytování Dodávky využívat poddodavatele 
v rozporu 5 čl. 9, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50.000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení Smlouvy.

19.5. V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost dle čl. 11 1.2 Smlouvy poskytovat 
Dodávku dle télo Smlouvy výhradně s využitím nového zboží, kleré pochází 
z oficiálního distribučního kanálu výrobce a je určeno pro trh v České republice, 
vzniká Objednateli nárok na za placení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý 
kom ponent tvořící součást Dodávky, který nesplňuje uvedené podmínky.

19.6. V případe, že Dodavatel poruší svou povinnost dle čl. I I .1.3 této Smlouvy, vzniká 
Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý 
jednotlivý případ porušení této povinností Dodavatele.

19.7. V případě, že Dodavatel poruší svou povinnost ochrany Důvěrných informací dle 
č l. 13 této S m I ou v y, vzn i k á O bj ed n a te l i n á rok n a za p 1 acen í srn I u v n í pok u t y ve výši 
100.000 Kč za každý lednotlivý případ porušení této povinnosti Dodavatele.

době dle tohoto čl. 18.1, a zavazuie se, vedle dalších nároku Objednatele, |e 
bezplatně a bezodkladně odstranit.

IX.2. Dodavatel je odpovědný za lormální, ekonomickou a věcnou správnost 
jednotlivých výstupu Dodávky. Dodavatel neodpovídá za vady, pokud bvly 
prokazatelně způsobeny zásahem do výstupu Dodávky ze strany Objednatele4 
anebo jím pověřené osoby po jejich provedení ze strany Objednatele, Objednatel 
je povinen podat Dodavateli zprávu o výskytu vady kdykoliv v průběhu Záruční 
dobv dle čl. 18.1, a to v písem né lormě anebo e-mailem s uveden ím kon kretizace 
vytýkaných vad a preferovaným způsobem jejich odstranění.

IX 3. Práva z vadného plnění nevylučují nárok Objednatele na náhradu újm v.

Sankci
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19. 12. Zaplacením smluvních pokut čile teto Smlouvy není dotčeno právo Objednatele 
na nahradu újmy v plném rozsahu.

Pl atnost a účinnost Smlouvy

19.X. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 15, vzniká Objednateli 
nárok nezaplacení smluvní pokuty ve vvši 20.000 Kč a to za každé jednotlivé 
porušení povinnosti Dodavatele.

I9.9 Smluvní pokuta je splatná jednadvacátý (21.) den ode dne doručení písemné 
výzvy Objednatele k její úhradě Dodavatelem, není-li ve výzvě uvedena Ihúta 
delší.

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do této Smlouvy 
a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu(tj. všech samostatnýchsouború tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma 
Smluvními slranami.

20.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv dle 
zákona ó 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování téchtosmluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), přičemž tato Srn louva se uzavírá na dobu 
určitou do ukončení poskytováni kontroly a údržby EV dle čl. 3.2.

20.3. V souvislosti s aplikací ZRS na tuto Smlouvu sc Smluvní strany dohodly 
na následujícím:
20.3.1. Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani 

jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou 
uvedenou dále) a jsou včetně jejích příloh způsobilé k uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu ZRS a Smluvní stran v s uveřejněním 
Smlouvy, včetně jejích příloh souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje 
v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněnv, 
a obchodní tajemství a důvěrné in tor mace označené Dodavatelem 
ve smyslu ZZVZ;

203.2. Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv 
elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh 
v otevřeném a strojové čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, 
a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro

19.10. Není-li dálo stanoveno jinak, zaplacení sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
Dodavatele povinnosti splnit svůj závazek.

19 11. Veškeré své nároky (i dosud nesplatné) na úhradu smluvních pokut dle této 
Smlouvy je Objednatel oprávněn jednostranně započíst oproti nároku Dodavatele 
na úhradu Ceny.



205.1.

20.5.2.

20.5.3.

20.5.4.

20.8.2.
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ponechat si veškeré či pouze některé dodané částí Dodávky.

2(19. Pro vyloučeni pochybností Smluvní strany sjednávají, že předcházející čl. 20.8 se 
použije i pro ty části Dodávky, které doposud nebyly akceptovány Objednatelem.

uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím 
elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy;

20.3.3. Objednatel splní povinnost uvedenou výše v tomto čl. 20.3 Smlouvy 
neprodlené, nej později do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy.

20.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případe podstatného 
porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Dodavatelem, v případe významné 
změny kontroly nad Dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy 
využívanými Dodavatelem k plněni podle Smlouvy ve smyslu čl. 15.15 
a v případech stanovených touto Smlouvou.

2(15. Za podstatné porušení povinnosti dle čl. 20.4 Smlouvy se povážu|ezejména: 
prodlení Dodavatele $ předáním jakéhokoliv dílčího plnění dle této 
Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnu oproti termínu plnéní 
stanovenému ve Smlouvě nebo na základe této Smlouvy, pokud 
Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené Ihútě, kterou 
mu ktomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění 
povinnosti, přičemž tato lhůla nesmí být kratší než deset (10) dmi 
od doručení takovéto výzvy;
opakované případy využívání pod dodavatelů Dodavatelem v rozporu 
s čl. 9, přičemž za opakované se považuje, pokud za poslední tri (3) 
měsíce nastalo alespoň dvakrát;
jakékoliv prohlášení Dodavatele obsažené v ustanoveni čl. 1.2 Smlouvy 
se stane nepravdivým,
vyjde najevo, že Dodavatel není z jakéhokoliv důvodu neležícího na 
slraně Objednatele schopen plnit dál své závazky 7 léto Smlouvy.

2<16. Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy též v případě prodleni 
druhé Smluvní sírany s plněním závazkíi podle této Smlouvy po dobu delší než 
třicet (30) dnů, pokud druhá Smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné 
přiměřeně Ihůté, která ji byla Smluvní stranou poskytnuta na základe písemné 
vvzw ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmi být kratší než patnáct (15) 
d n u od d o r u čen í t a k o vé t o vý z vy.

2(17. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručeni písemného oznámeni 
o od s tou pen í d r u h é S m I u v n i s t ran ě.

2(18. V p ř í p ad ě, že Ob j ed n ate I od této S m 1 o u v v od stoup í, O b j ed na te l m á p rá vo:

20.8.1. vrátit Dodavateli veškeré či pouzí* některé dodané části Dodávky, které 
nejsou pro Objednatele objektivně technicky a ekonomicky využitelné; 
nebo



21.

22.

předmětu této
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2(1 10. Za Objednatelem již uhrazené Části Dodávkv, ke kterým Objednatel uplatní své 
právo na vrácení podle čl. 20.8.1 a řádně lakové části výstupů vrátí Dodavateli, 
vrátí Dodavatel Objednateli odpovídající část Ceny, která se vztahuje k příslušné 
vrácené části Dodávky. Rozhodnc-li se Objednatel vrátit Dodávky anebo jejich 
část, musí je vrátit bez zbytečného odkladu, nej později do deseti (10) dnů 
od ukončení této Smlouvy. Neuplalní-liObjednatel své právo na vrácení ve lhůlě 
dle předchozí věty, právo Objednatele na lakové vrácení Dodavateli bez dalšího 
zaniká.

21.1. Práva a poví n nosli S m I u vn ích sl ran wp I ývaj ící z této S m lou vy se říd í Občanským 
zákoníkem a ostatním i příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

21.2. Spor Smluvních stran v souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně 
a misi ně příslušným obecným soudem České republiky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2o. l l.Za části Dodávky, ke kletým Objednatel uplatní své právo na jejich ponechání 
podle cl. 2Í1.8.2, má Dodavatel nárok na zaplacení příslušné části Ceny, případné 
poměrné části příslušné ceny, kterou se Smluvní strany zavazují písemné sjednat 
po vzájem né dohodě.

2ú. 12. Dodavatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části Dodávky, 
za kterou inu již bylo Objednatelem zaplaceno.

2ú. 13. L končením účinnosti této Srn louvv nejsou dotčena ustanoveníSmlouvv tykající se 
převodu vlastnického práva, nároku z odpovědnosti za vadv, nároku plynoucích 
ze záruky, nároků z od poved nosí i za škodu a nároku ze smluvních pokut, 
ustanoven í o ochraně Důvěrných iniormacía o kybernetické bezpečnosti, ani další 
uslanovenía nároky, z jejichž povahy vyplývá, že maj í trvat i po zániku účinnosti 
tělo Smlouvy vč. tohoto ustanovení.

Rozhodně právo a řešení sporu

22.1. Tálo Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o 
Smlouvy.

22.2. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran 
ve formě číslovaných dodatků léto Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní 
51 ra n u osob o u n eb o osob a m i o p rá vn ěn ý m i j ed n a t j m é nem S m I u vn ích st ra n, led aže 
tálo Smlouva stanoví jinak. Jakákoliv případná změna léto Smlouvy musí být 
provedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

22.3. Ustanovení této Smlouvy, jejích příloh a Zadávací dokumentace: (i) nesmí být 
vykládány tak, abv omezovaly oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací 
dokumentaci; (ii) budou vykládána v souladu s účelem Veřejné zakázky a (iii) 
budou vykládána tak, abv jednotlivá ustanovení obstála, pokud možno vedle 
sebe, bez nutnosti vyloučení jednoho ustanovení jiným.
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22.11. Tato Smlouva byla vyhotovena elektronicky. Smluvní strany prohlašují,, že si tuto 
Smlouvu přečetly, žes jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ni připojují svoje 
elektronické podpisy. Každá ze Smluvních stran obdrží stejnopis s platností 
originálu.

22.10. V případe rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost 
ustanoveni textu této Smlouvy.

22.4. Pokud se kterékoliv ustanovení této Sm louvv ukáže být neplatným či nicotným 
nebo se neplatným či nicotným stane, tak tato skutečnost neovlivní platnost 
Smlouvy. V takovém případě se obě Smluvní strany zavazují nahradit 
neprodleně neplatně či nicotně ustanovení ustanovením platným; obdobně se 
zavazují postupovat v případe ostatních nedostatků Smlouvy či souvisejících 
ujednání.

22.5. Dodavatel výslovné prohlašuje, že v souladu s $ 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku na sebe bere nebezpečí zmény okolnosti.

22.6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Sm lu vn ích stran.

22.7. Smluvní strany výslovně souhlasí, abv bvla tato Sm louva uveřejněna v Centrální 
evidenci smluv (Cl;S) vedené Ob|ednatelem, které |e veře|ně přístupná. Dále 
Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v léto Smlouvě nepovažuj 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení $ 504 Občanského zákoníku, 
a uděluje svolení s jejich zveřejněním (s výjimkou dle čl. 20.3.1.)

22 X. Dodavatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

22 9. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tvto přílohy;
Příloha č. I: Technická specifikace Dodávky;
Příloha č. 2: Cena;
Příloha č. 3: Oprávněné osoby a seznam poddodavatelu; a
Příloha č. 4: Vzor akceptačního protokolu.



Objednatel Dodavatel

V Praze V Praze

Milan
Hliňák
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Mgr. Károly Jiří 
ředitel odboru informatické infrastruktury 

Magistrátu hl. m. Prahy

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejícich 

duvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Digitálně podepsal 
Milan Hliňák
Datum: 2021.04.18
18:23:03 +02‘00‘

Milan Hliňák
Předseda představenstva

STORAGEONE, a.s.



I. P rod I od žen i so ít wj r o vé m a i n ten atice v v rob ce p ro Ver ita s E n te r p r ise Va u 11 p ro 
existujících 1 600 uživatelů podobu tří let.

b) Další přínosy archivace Otíice365s En terprise Vaultem;
- Gigo vání zpráv
- OCR detekce obsahu
- detekce obsahu více jak 100 typů formátů
- rozsah nastavení indexace nabízí rychlejší vyhledávání
- pokročilé funkce Imterprise Vault search
- možnosti klasifikace zpráv dle pravidel GDPR

PŘÍLOHA Č, 1 
Technická specifikace Dodávky

3. P rdv i d c I n á k on t ro la a ú d ržb a E n terp r i se* V au 11 v p rostřvd í Ver i tas c I u steru (I n foscale) 
podobu tří let v následujícím rozsahu:

- Ix týdně (v režimu 5x9)o kontrola funkčnosti archivace, o kontrola funkčnosti 
chislerového řešení Veritas In foscale; o kontrola logu systému a reportu 
jednotlivých úloh: o kontrola zaplněnosti prostor pro archivy, indexy a další 
komponenty řešení; ao v případe potřeby prováděni nutných změn v konfiguraci, 
abv nedocházelo k výpadkům, kterým je možno předcházet.
- 2x ročně (v režimu 5x9) o v případě potřeby instalace aktualizací (v rámci 
provozované verze) clusterového řešení Veritas Iníoscale;

o v případě potřeby instalace aktualizací (v rámci provozované verze) 
archivačního řešení Veritas I-nterprise Vaul; a

o návrhy a doporučení na případné úpravy či v v lepšení, která by bylo vhodné v 
daném prostředí provést (např. pro zvýšení výkonu řešení, nové služby, zlepšení 
komfortu pro uživatele a pod,).
- I x za čtvrtletí (víkend, v režimu 24x7) o aktualizace opravných balíčků pro 
Veritas En terprise Vault a Iníoscale Místem plnění předmětné veřejné zakázky je

a) Rozšíření archivačního modulu Oilice 365 v rámci prostředí línterprise Vau 11 u:
- inlegraceOíúce365 son-premise l.nterprise Vault
- koniigu race žu mál SMTI’ konektoru pro archivaci v I .n terprise Vau lt
- zabezpečení přístupu uživatelů k archivním zprávám
- nastavení indexace přijatých dat se zpracováním obsahu příloh
- nadefinování retencí a pravidel pro archivovaná data

2. Rozšíření Veritas Enterprise Vault o modul pro podporu M icrosott 365/OffÍce 365 vč. 
3-letemaintenance v v robce.



2) Datové centrum Magistrátu hl. m. Prahy DC 5 v lokalitě Praha 4 - Chodovec.

dle určení zadavatele sídlo zadavatele případné lokalita některých či všech 
datových cen to* zadavatele:

1) Datové centrum Magistrátu hl. m. Prahy DC 4 v lokalitě KCP Pankrác; a



Položka Cena Počet

2 200 000,- Kč 2 200 000, -Kč1 1

2 870 000,- 3 2 610 000

4 810 000

Pravidelná kontrola 
a údržba na jeden rok

CENA CELKEM BEZ 
DPH

PŘÍLOHA Č. 2 
Cena

Cena celkem v Kč bez
DPH

Prodloužení maintenance 
pro Enterprise Vault pro 
stávajících 1600 licencí 
včetně
rozšíření Enterprise Vault 
o modul pro podpom 
Microsoft 365/Office 365 
vč. zajištění 3-leté 
maintenance



Oprávněná osoba

Za Dodavatele

Oprávněná osoba

Jméno a příjmení: Mgr. Károly Jiří

PŘÍLOHA Č. 3
Oprávněné osoby a seznam poddodavatelú

Jméno a příjmení: René Valvoda
TelelbnBpHfig*»
• r: ■

2, Seznam poddodavatelú

1)______________________
Název:__________________
Sídlo:___________________
Právní forma:____________
Identifikační číslo:
Rozsah plnění Smlouvy:

2)___________________
Název:
Sídlo:________________
Právní forma:_________
Identifikační číslo: 
Rozsah plnění Smlouvy:

1. Oprávněné osoby 
Za Objednatele



PROJEKT

PŘEDMĚT AKCEPTACE

Smlouva/číslo

Forma akceptace

Název

1.

2.

Doplňující 
informace

Zodpovědná 
osoba

PŘÍLOHA Č. 4
Vzor Akceptačního protokolu 
AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Předmět dodávky, plnění
Důvod akceptace

popi', jim/ dokument, na základě jehož k akceptaci 
dochází_________________________________
např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní) 
např. ukončení etapy, dokončení milníku_________
např. předání dokumentace, CD saplikací, spuštění 
aplikace,...

Identifikace projektu_________
Název projektu______________
Zkratka____________________
Vedoucí projektu za Objednatele 
Zpracovatel protokolu________
Číslo protokolu

Označení 
přílohy 

název 
souboru

SEZNAM PŘÍLOH 
Typ přílohy

(manuál, CD,...)

Název_________
Adresa________
IČO___________
Oprávněnií osoba 
Funkce

Hlavní město Praha______________
Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1
000 64 581______________________
osobu uvedená ve smlouvě

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL
Název____________
Adresa___________
IČO______________
Oprávněná osoba 
Funkce
DODAVATEL



SEZNAM ZÁVAD

ZÁVADAč. Popis závady

□
□

Jméno a příjmení PodpisDatum

Vedoucí projektu

Oprávněná osoba

DODAVATEL Jméno a příjmení PodpisDatum

Vedoucí projektu

Oprávněná osoba

Termín 
odstranění

Osoba, zodpovědná za 
odstranění závady

SCHVALOVACÍ TABULKA
OBJEDNATEL

Při akceptaci nebyly zjištěny závady.
Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto 
závady NEBRANÍ akceptaci.
Při akceptaci byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze. Tyto 
závady BRÁNÍ akceptaci.

1.__________________________________________________
2.| ||

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura. 
ZÁVĚR AKCEPTACE (hodícíse zaškrtne)

□


	Příloha č. 1
	Technická specifikace Dodávky
	Příloha č. 2
	Cena
	Příloha č. 3
	Oprávněné osoby a seznam poddodavatelů
	Příloha č. 4
	Vzor Akceptačního protokolu

