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KUPNÍ SMLOUVA  

„Dodávka subskripcí Red Hat“ 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Kupující 

 
Česká republika – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 
zastoupený:    Ing. Karel Řehka, ředitel Úřadu 
se sídlem:    Brno - Žabovřesky, Mučednická 1125/31, PSČ 616 00 
IČO:     05800226 
datová schránka:   zzfnkp3 
bankovní spojení (číslo účtu):  3031881/0710 (ČNB) 
telefon:     +420 541 110 777 
e-mail:     posta@nukib.cz 
kontaktní osoba:   XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení serverové infrastruktury 
telefon:     XXXXXXXXXX 
e-mail:     XXXXXXXXXX 
       
(dále jen „kupující“) 

 
a 
 
2. Prodávající  
 
Data Force, s.r.o. 
- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 225785 
 
zastoupená:     XXXXXXXXXX, jednatel 
se sídlem:    Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČO:      02967171 
DIČ:      CZ02967171 
datová schránka   j9mhwam 
bankovní spojení (číslo účtu):  264817081/0300 (ČSOB) 
kontaktní osoba:   XXXXXXXXXX, Account Manager 
telefon:     XXXXXXXXXX 
e-mail:     XXXXXXXXXX 
 
(dále jen „prodávající“) 
 
(Kupující a prodávající společně dále také jako „smluvní strany“) 

 
uzavírají v souladu s § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto Kupní smlouvu „Dodávka subskripcí Red Hat“ (dále jen „smlouva“). 

  

mailto:posta@nukib.cz
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Dodávka subskripcí 
Red Hat“ (sp. zn. NÚKIBVZ2020034) (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a nabídkou prodávajícího podanou do 
zadávacího řízení. 

2. Účelem smlouvy je dodávka subskripcí Red Hat, přístup k produktům, aktualizacím a technické podpoře 
společnosti Red Hat, Inc. 

 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je dodávka subskripcí společnosti Red Hat, Inc., (dále jen „dodávka“). Přesná 

specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“.  

2. Předmětem smlouvy je taktéž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu softwarovou a technickou 

podporu (dále jen „technická podpora“) na výše uvedený předmět dodávky dle odst. 1 tohoto článku na 

dobu tří (3) let ode dne převzetí dodávky kupujícím. Přesná specifikace technické podpory je uvedena 

v příloze č. 1 této smlouvy – „Specifikace předmětu plnění“.  

3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu při provádění dodávky potřebnou součinnost, řádně 

provedenou dodávku převzít a za provedenou dodávku prodávajícímu uhradit kupní cenu podle této 

smlouvy za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.  

4. Prodávající předloží seznam případných poddodavatelů. Tento seznam se stane přílohou č. 2 

smlouvy – „Přehled poddodavatelů“. Jiné osoby jako poddodavatele může prodávající k provedení dodávky 

využít jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, který nebude bezdůvodně odepřen. Tyto třetí 

osoby se budou podílet na provedení dodávky výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 

prodávajícím a poddodavatelem. Prodávající se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

Prodávající odpovídá v plném rozsahu za veškeré části dodávky provedené poddodavateli.  

5. Prodávající se zavazuje provést dodávku v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení dodávky.  

6. Prodávající tímto prohlašuje, že dodávka nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského zákoníku.  

7. Prodávající je povinen předat kupujícímu společně s předmětem plnění doklady, které se k předmětu plnění 
vztahují a které jsou potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění. 

8. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy provedení zákaznického 
auditu ve smyslu příslušné právní normy a dále kontrolu dodržování ustanovení této smlouvy a smlouvy 
o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací, popřípadě dalších smluv či jejich dodatků uzavřených v rámci 
předmětné veřejné zakázky. Prodávající je povinen umožnit uskutečnění zákaznického auditu či kontroly 
řádného plnění smluv uzavřených v rámci předmětného zadávacího řízení nejpozději do dvou měsíců 
od doručení písemné žádosti kupujícího o umožnění zákaznického auditu či kontroly řádného plnění 
smluvních závazků. Prodávající akceptuje skutečnost, že v případě, že v rámci zákaznického auditu nebo 
kontroly řádného plnění smluvních závazků kupující zjistí jakékoliv pochybení či nedostatky, bude mu toto 
pochybení/nedostatky vytknuto a dle závažnosti takového pochybení/nedostatků bude prodávajícímu 
navrženo sjednání nápravy, k čemuž mu bude zároveň poskytnuta přiměřená lhůta. 

 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ  

1. Prodávající je povinen dodat dodávku nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Předpokladem splnění tohoto závazku prodávajícího je řádné dodání a předání dodávky do uvedeného data. 
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2. Dodáním se pro účely výkladu této smlouvy rozumí dodání/zpřístupnění softwarového produktu 
prodávajícím a jeho instalace kupujícím přímo z webového portálu výrobce Red Hat, Inc.  

3. Dodáním předmětu plnění dle předchozího odstavce, resp. jeho stažením z webového portálu výrobce Red 
Hat, Inc, se kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy uděluje licence, tj. oprávnění k výkonu práva 
užívat softwarový produkt. Ustanovení tohoto odstavce platí, nebude-li smluvními stranami ad hoc 
dohodnuto jinak.  

4. Prodávající se zavazuje bezodkladně písemně informovat kupujícího o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení dodávky.  

5. Prodávající se zavazuje poskytovat softwarovou a technickou podporu specifikovanou v článku III odst. 2 

této smlouvy po dobu tří (3) let ode dne předání a převzetí předmětu dodávky kupujícím.  

 

V. KUPNÍ CENA   

1. Celková kupní cena předmětu plnění dle této smlouvy, která je sjednána dohodou smluvních stran dle 

cenové nabídky prodávajícího, je stanovena v Příloze č. 3 této smlouvy – „Cenová nabídka prodávajícího“. 

2. Celková kupní cena plnění dle této smlouvy činí: 

4.685.875,- Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát pět tisíc osm set sedmdesát pět korun českých) bez 

DPH, tj. 5.669.908,75 Kč (slovy: pět milionů šest set šedesát devět tisíc devět set osm korun českých 

sedmdesát pět haléřů) včetně DPH. 

3. Celková kupní cena je zpracovaná v souladu se všemi podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

a technickými požadavky na provedení. Součástí celkové kupní ceny jsou veškeré náklady související 

s realizací předmětu dodávky podle této smlouvy, poskytnutí všech licencí, rovněž zahrnuje pravidelné 

aktualizace softwaru a technickou podporu po dobu tří (3) let. Prodávající prohlašuje, že se seznámil 

s místními podmínkami souvisejícími s plněním smlouvy a v ceně plnění zohlednil veškeré možné okolnosti 

s ohledem na charakter a rozsah plnění.  

4. Celková kupní cena je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna ceny je možná pouze dojde-li 

k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty. 

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Kupní cena za předmět dodávky bude prodávajícím vyfakturována jednorázově, a to na základě daňového 

dokladu – faktury vystavené prodávajícím nejpozději do 30 kalendářních dnů od řádného předání dodávky. 

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet 

prodávajícího uvedený na daňovém dokladu – faktuře. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním 

ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.   

2. Nedílnou součástí daňového dokladu - faktury musí být kopie předávacího protokolu k dodávce, 

podepsaného pověřeným zástupcem kupujícího a dodací list.   

3. Daňové doklady – faktury budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu kupujícího: posta@nukib.cz, 

případně do datové schránky: zzfnkp3.   

4. Daňové doklady – faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů – faktur činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich 

prokazatelného doručení kupujícímu.  
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6. Kupující má právo daňové doklady - faktury prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s jejich úhradou, (i) obsahují-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňových 

dokladech - fakturách některá z náležitostí především pak kalkulace kupní ceny plnění, nebo (iii) chybí 

předávací protokol potvrzený oprávněnou osobou kupujícího. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) 

kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury kupujícímu.  

7. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňových dokladů - faktur se rozumí odeslání částky 

v daňových dokladech - fakturách z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.  

8. Jestliže je prodávající dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného 

finančního úřadu a uhradit prodávajícímu pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku 

kupujícího.  

9. Kupující neposkytuje prodávajícímu žádné zálohy.  

 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DODÁVKY  

1. Prodávající splní svou povinnost provést dodávku jejím zpřístupněním a stažením kupujícím z webového 

portálu výrobce Red Hat, Inc.  

2. Kupující je oprávněn dodávku nepřevzít, pokud:  

a) vykazuje vady, na které je povinen kupující prodávajícího upozornit;   

b) prodávající nepředá dokument nebo některý doklad, jenž má být její součástí.  

3. V případě sporu o to, zda dodávka vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 

opak; důkazní břemeno nese v takovém případě prodávající.  

4. Kupující může dodávku převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru kupujícího 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání, pokud se prodávající zaváže vady odstranit 

v kupujícím stanovené lhůtě.  

5. V případě, že je předmět plnění dodán řádně a včas, je oprávněná osoba kupujícího povinna potvrdit 

převzetí předmětu plnění v předávacím protokolu po zpřístupnění softwarového produktu dle této 

smlouvy, který musí obsahovat alespoň:(i) popis předmětu plnění, (ii) soupis vad, pokud je předávané plnění 

vykazuje, (iii) způsob odstranění případných vad, (iii) lhůtu k odstranění případných vad, (iv) datum 

zpřístupnění předmětu plnění, a to tím způsobem, že na předávacím protokolu připojí otisk razítka 

objednatele, čitelně jméno, příjmení a podpis. Předávací protokol může být vyhotoven i v elektronické 

podobě. 

6. K vyhotovení protokolu je povinen prodávající. Pokud kupující odmítl převzít dodávku, pořídí se protokol, 

kde se jako výsledek předání a převzetí uvede, že dodávku kupující nepřevzal, včetně vymezení důvodů, 

proč se tak stalo. Opakované předání a převzetí lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném 

rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které kupující dodávku dříve nepřevzal. O opakovaném předání 

a převzetí se sepíše protokol, který v případě předání a převzetí v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 

výsledek předání a převzetí, kde se uvede, že kupující dodávku převzal; protokol musí být podepsán zástupci 

obou smluvních stran, kteří opakované předání a převzetí provedli, a připojí se k předchozímu protokolu.  

7. V případě, že kupující oprávněně nepřevzal dodávku ani v opakovaném termínu předání a převzetí, opakuje 

se příští předání a převzetí v plném rozsahu.  
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8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k předání a převzetí znalce. V případě neshody znalců 

ohledně toho, zda dodávka vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; 

důkazní břemeno nese v takovém případě prodávající.  

 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dodání požadovaného předmětu plnění, je prodávající povinen 
uhradit a kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z kupní ceny 
bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že prodávající neodstraní vadu nebo poruchu předmětu plnění ve lhůtě do 30 kalendářních dnů 
od nahlášení, je prodávající povinen uhradit a kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě porušení povinnosti prodávajícího dle článku III odst. 8 této smlouvy vzniká kupujícímu nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

4. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil prodávající nebo další osoby podílející 
se na provedení dodávky (poddodavatelé).  

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny dle této smlouvy se kupující zavazuje uhradit 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.  

6. K úhradě splatných smluvních pokut uložených prodávajícímu je kupující výhradně podle vlastního uvážení 
oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dodávku nebo její část, formou vzájemného zápočtu.  

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné 
výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.  

8. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od jejich uplatnění 
u druhé smluvní strany, a to na základě doručeného daňového dokladu – faktury vystavené smluvní stranou 
uplatňující smluvní pokutu.  

9. Prodávající se zprostí povinnosti k náhradě škody a nebude povinen škodu nahradit, pokud prokáže, že 
škoda vznikla v důsledku (i) události vyšší moci, nebo (ii) jednání kupujícího, nebo jiné třetí osoby mimo 
kontrolu prodávajícího, či (iii) v důsledku nedostatečné součinnosti, ke které byl kupující povinen.  
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IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY  

1. Zahrnuje-li plnění dle této smlouvy převod vlastnického práva k určité věci (např. hmotné nosiče dat, 
náhradní díly apod.), nabývá kupující vlastnické právo okamžikem předání věci prodávajícím kupujícímu. 

2. Užívání jakéhokoli softwarového produktu, jehož výrobcem/nositelem autorských práv není prodávající a je 

dodáván kupujícímu podle této smlouvy, se řídí licenčními podmínkami, které jsou dodávány spolu 

s takovým softwarovým produktem. Licenční smlouva k užívání softwarového produktu třetích stran vzniká 

přímo mezi kupujícím a vlastníkem/nositelem autorských práv k softwarovému produktu.   

3. Nebezpečí škody na dodaném plnění přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí plnění 

oprávněnou osobou kupujícího. 

4. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má předmět plnění v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na 

kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. 

5. Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu, jež vznikne po době uvedené v odstavci 3 tohoto článku této 

smlouvy, jestliže je způsobena porušením povinností prodávajícího nebo jeho poddodavatele. 

 

X. ZÁRUKA 

1. Prodávající poskytuje záruku za funkčnost předmětu dodávky po dobu 36 měsíců od data jejich převzetí 
kupujícím za to, že hmotné nosiče dat jsou v bezvadném stavu, programový i datový soubor je zaznamenán 
bezchybně a softwarový produkt lze užívat v souladu s účelem této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou kupující nemůže používat předmět smlouvy pro jeho uplatněná práva ze záruky. Smluvní strany 
se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada předmětu smlouvy, má se za to, 
že touto vadou předmět smlouvy trpěl již v době předání. 

2. Vady předmětu dodávky, na něž se vztahuje záruka, oznámí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu 
poté, co je zjistí. Každá reklamace musí být kupujícím hlášena prodávajícímu telefonicky na telefonním čísle 
XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) nebo e-mailem na adresu logistika@dataforce.cz. 

3. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění záruční doba nová. 

4. Prodávající je povinen identifikovat nahlášenou vadu nebo poruchu předmětu dodávky a vyvinout 
maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby výrobce Red Hat, Inc. nahlášenou vadu co 
nejdříve odstranil a umožnil kupujícímu stáhnutí opravené verze předmětu dodávky ze svého webového 
portálu. 

 

XI. MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. Smluvní strany jsou povinny uzavřít smlouvu o mlčenlivosti ve znění tvořící přílohu č. 4 této 

smlouvy – „Smlouva o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací (NDA)“. 

2. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijde do 

styku s osobními údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), učiní veškerá opatření, aby 

nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, neoprávněným přenosům, 

k neoprávněnému zpracování, či jinému zneužití osobních údajů.  

3. Prodávající se zavazuje, že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení osobních údajů.  Prodávající 

zejména zajistí, aby přístup k osobním údajům měli pouze zaměstnanci prodávajícího, jejichž přístup je 

nezbytný ke splnění předmětu této smlouvy.  

mailto:logistika@dataforce.cz
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4. Prodávající je povinen kupujícího uvědomit o porušení zabezpečení osobních údajů podle této smlouvy bez 

zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví. 

5. V případě porušení jakékoliv povinnosti v tomto článku je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní 

pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčené právo na náhradu škody. 

6. Pro úplnost se na tomto místě explicitně uvádí, že sankce za každé jednotlivé porušení povinnosti dle 

smlouvy o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací je řešeno samostatně na základě smlouvy 

o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací. 

7. Prodávající je povinen na základě požadavků kupujícího umožnit kontrolu opatření bezpečnosti informací, 

které využívá k zabezpečení osobních údajů. Kupující je povinen termín kontroly oznámit čtrnáct (14) 

pracovních dnů před termínem kontroly. Náklady spojené s provedením kontroly nese kupující. 

8. Smluvní pokutu, na kterou vznikne kupujícímu nárok dle tohoto článku, je prodávající povinen uhradit do 

třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. 

  

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud prodávající:  

a) hrubě poruší smlouvu,  

b) neodstraní v průběhu provedení dodávky vady zjištěné kupujícím, a to ani v dodatečné lhůtě 

stanovené písemně kupujícím, která nesmí být kratší než 14 dní.  

c) na majetek prodávajícího je prohlášen úpadek nebo prodávající sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, 

d) prodávající vstoupí do likvidace, 

e) v případě, že se kterékoliv prohlášení prodávajícího stane neplatným či neúčinným. 

2. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:  

- prodávající je v prodlení s dodáním dodávky po dobu delší než 60 dnů, 

- prodávající neposkytuje softwarovou a technickou podporu v rozsahu dle této smlouvy, a přes 
upozornění kupujícího nezajistí nápravu. 

3. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud nastane vyšší moc uvedená v článku XIII. 

smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 

90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.  

4. Vznik skutečností uvedených v odstavci 3 tohoto článku je prodávající povinen oznámit druhé smluvní 

straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná 

smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.  

5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 

smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních 

stran na úhradu splatné smluvní pokuty, na náhradu škody, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.  
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XIII. VVŠŠÍ MOC  

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně 

nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné 

smluvní strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou smluvní stranou 

odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se 

v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské 

nepokoje a přírodní katastrofy.  

2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné 

smluvní strany a dále překážky plnění, které byla tato smluvní strana povinna překonat nebo odstranit podle 

této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky 

své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se 

projevily až v době, kdy byla povinná smluvní strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním 

zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.  

3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná smluvní strana při uzavírání 

smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná smluvní strana dala najevo, že uzavírá 

smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit nebo jestliže o této okolnosti oprávněná 

smluvní strana nepochybně věděla a povinnou smluvní stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně 

předpokládat, že není tato okolnost povinné smluvní straně známa.  

4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž 

vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení dodávky o více než 

90 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva 

a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení dodávky změnou smlouvy.  

5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 

povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co 

účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně 

vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.  

  

XIV. DORUČOVÁNÍ  

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, 

případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné. Změny ve statutárních orgánech, 

významné změně ovládání prodávajícího podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebo změně vlastnictví 

zásadních aktiv jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního 

rejstříku, jsou-li do něj zapsány.  

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí 

být druhé smluvní straně doručeno datovou schránkou, elektronicky, e-mailem, případně poštou nebo 

doručovací službou.  

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s touto smlouvou, vyjma případu dle článku 

X odst. 2 této smlouvy, bude doručována:  

a) kupujícímu do datové schránky nebo na elektronickou adresu: posta@nukib.cz, případně na adresu 

kupujícího uvedenou v záhlaví smlouvy,   

mailto:posta@nukib.cz
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b) prodávajícímu do datové schránky nebo na elektronickou adresu: logistika@dataforce.cz, případně 

na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že změna kontaktních osob a kontaktních údajů pro komunikaci nejsou změnou 
smlouvy a postačí, že se smluvní strany elektronickou poštou informují o této změně s uvedením nových 
kontaktních údajů nebo nových oprávněných kontaktních osob. 

 

XV. CELISTVOST SMLOUVY A VZDÁNÍ SE PRÁV  

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.  Žádná ze smluvních stran 

není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě nebo jejích 

dodatcích.  

2. Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva na 

jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.  

3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany 

jakýchkoli třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této smlouvě.  

 

XVI. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY 

Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě 
nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.  

  

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 

v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 

„zákon o registru smluv“). 

2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí občanským 

zákoníkem.  

3. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména uhradit veškeré 

splatné peněžité závazky podle smlouvy, vyjma případů dle článku XII odst. 3 této smlouvy; zánikem smlouvy 

rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.  

4. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 

druhou smluvní stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí 

neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy 

dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil 

neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala 

a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se 

smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.  

6. Prodávající se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího žádná stanoviska, 

komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.  
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7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1:  Specifikace předmětu plnění  

Příloha č. 2:  Přehled poddodavatelů  

Příloha č. 3:  Cenová nabídka prodávajícího 

Příloha č. 4:  Smlouva o mlčenlivosti a o ochraně důvěrných informací (NDA) 

 

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že ji uzavřely na základě své svobodné 

a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své elektronické podpisy.  

 
 
 
 
 
 
 
……………................................................. ……………................................................. 

Ing. Karel Řehka XXXXXXXXXX 

ředitel Úřadu jednatel společnosti 

Národní úřad pro kybernetickou a informační 
bezpečnost 

Data Force, s.r.o. 

(kupující) (prodávající) 
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy „Dodávka subskripcí Red Hat“  

Specifikace předmětu plnění  

 

Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka níže uvedených subskripcí Red Hat na období 3 let včetně 

zajištění přístupů k produktům, aktualizacím a technické podpoře společnosti Red Hat. 

 

Dodávané subskripce: 

Položka Produktový kód Popis produktu Počet ks 

1 MCT3792F3 
Openshift, Red Hat Quay, Red Hat Quay Standard  
(1 Deployment) 

1 

2 RH00007F3 
RHEL, Red Hat Enterprise Linux Server + Smart Management, Red 
Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart 
Management, Standard 

19 

3 MW0196814F3 
Middleware, REd Hat JBoss Enterprise Aplication Platform, Red Hat 
JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard (3YR) 

1 
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Příloha č. 2 Kupní smlouvy „Dodávka subskripcí Red Hat“  
 

Přehled poddodavatelů 
 
Prodávající nebude pro plnění předmětu této smlouvy využívat tyto poddodavatele: 
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Příloha č. 3 Kupní smlouvy „Dodávka subskripcí Red Hat“  
 

Cenová nabídka prodávajícího 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ozn. 

položky
Popis položky Typové označení Množství Cena za 1 ks bez DPH DPH v Kč za 1 ks Cena za 1 ks vč. DPH

Cena celkem 

za uvedený počet ks

 bez DPH

DPH v Kč za uvedený 

počet ks

Cena celkem 

za uvedený počet ks

 včetně DPH

1

Openshift, Red Hat Quay, Red 

Hat Quay Standard (1 

Deployment)

MCT3792F3 1 1 293 307,00 Kč          271 594,47 Kč             1 564 901,47 Kč          1 293 307,00 Kč              271 594,47 Kč                 1 564 901,47 Kč              

2

RHEL, Red Hat Enterprise Linux 

Server + Smart Management, 

Red Hat Enterprise Linux for 

Virtual Datacenters with Smart 

Management, Standard

RH00007F3 19 160 418,00 Kč             33 687,78 Kč               194 105,78 Kč             3 047 942,00 Kč              640 067,82 Kč                 3 688 009,82 Kč              

3

Middleware, REd Hat JBoss 

Enterprise Aplication Platform, 

Red Hat JBoss Enterprise 

Application Platform, 16-Core 

Standard (3YR)

MW0196814F3 1 344 626,00 Kč             72 371,46 Kč               416 997,46 Kč             344 626,00 Kč                 72 371,46 Kč                    416 997,46 Kč                 

4 685 875,00 Kč              984 033,75 Kč                 5 669 908,75 Kč              Celková nabídková cena:
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Příloha č. 4 Kupní smlouvy „Dodávka subskripcí Red Hat“  
 

Smlouva o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací (NDA) 

 

(samostatná příloha) 

 


