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Kupní smlouva 

„Bezpečnostní infrastruktura - SIEM“ 
uzavřená podle § 2079 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

se sídlem:  Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČO:   00022985 

ISDS:   vidaawt 

jednající: PhDr. Jindřich Fryč, státní tajemník 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

 

(dále jen „Kupující“) 
 

a 

 

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

se sídlem:  Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 

IČO:   44851391 

DIČ:   CZ44851391 

ISDS:   bfkz8d2 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  

zastoupený:  Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., na základě plné moci 
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 8954  

 

(dále jen „Prodávající“) 
 

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Kupní smlouvu na pořízení bezpečnostní infrastruktury - SIEM  

 

(dále jen „Smlouva“): 
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Preambule 

Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků zadávacího 
řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Bezpečnostní infrastruktura - SIEM“. 
V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Kupující v pozici zadavatele a Prodávající 
v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako 
nejvýhodnější.  
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „OZ“), zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), v platném 
znění, jakož i některými zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve 
vztahu k předmětu plnění, zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 

(dále jen „ZKB“) a jeho prováděcími předpisy. 
2. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění 

Smlouvy, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné pro jeho realizaci a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personální zázemí, 
které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou cenu, a to zejména ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci v zadávacím řízení.  

3. Prodávající prohlašuje, že se detailně seznámil s dokumentem s názvem „Technická 
specifikace“ (dále jen „TS“), který tvoří nedílnou přílohu č. 1 Smlouvy, a s dokumentem 

s názvem „Minimální požadavky“ (dále jen „MP“), který tvoří nedílnou přílohu č. 3 
Smlouvya plně jim porozuměl a že plnění dodáváné dle Smlouvy bude splňovat a 

respektovat všechny podmínky a požadavky uvedené v TS a MP. Prodávající je rovněž 
povinen se řídit podrobnou specifikací plnění, kterou připravil v rámci zadávacího řízení a 
která tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. 

4. Prodávající prohlašuje, že jím dodané plnění neporušuje autorská, licenční, průmyslová, 

ani žádná jiná práva třetích osob.  
5. Prodávající prohlašuje, že všechny prvky dodaného řešení jsou nové, určené pro český trh 

a pocházejí z oficiálního distribučního kanálu výrobce, a to včetně technické podpory na 

celou dobu účinnosti Smlouvy. 

6. Prodávající bere na vědomí, že Kupující provozuje kritickou informační infrastrukturu ve 
smyslu ZKB a dále významné informační systémy ve smyslu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o 
bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 
opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, 
v platném znění. 

7. Pokud by vyšlo najevo, že kterékoliv z výše uvedených prohlášení Prodávajícího 

neodpovídá skutečnosti, byl by Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím a 
Prodávající by byl povinen zaplatit Kupujícímu náhradu škody, která v souvislosti s tím 
Kupujícímu vznikne.  

 

Článek II. 

Předmět a účel Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je dodávka a implementace technického opatření pro sběr, korelaci a 
vyhodnocení bezpečnostních událostí v reálném čase. Hlavním účelem veřejné zakázky je 

pořízení systému Security Information and Event Management (dale jen “SIEM”) včetně 
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veškerých činností a komponent potřebných pro jeho implementaci a provoz v prostředí 
zadavatele. Všechny technické požadavky a podmínky jsou podrobně specifikovány v TS 

a MP.  

2. Plnění v rámci dodávky systému SIEM je rozděleno do tří základních fází “analýza”, 
“dodávka” a “implementace”. Tyto faze jsou po obsahové stránce podrobně vymezeny v 

TS. 

3. Předmět plnění je blíže a podrobně specifikován TS a MP. Tyto dokumenty a všechny 
podmínky a požadavky v nich obsažené jsou pro Prodávajícího závazné. 

4. Účelem plnění je komplexní realizace dodávky SIEM dle odst. 1 tohoto článku a zajištění 
záruky a technické podpory v rozsahu dle TS a MP. 

5. Účelem Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran při plnění 
předmětu Smlouvy. 

 

Článek III. 

Plnění předmětu Smlouvy 

1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat, implementovat a zajistit provoz SIEM v rozsahu 

definovném Smlouvou a jejími přílohami.  
2. Prodávající se zavazuje zajistit dodávku všech součástí plnění na své náklady a riziko. 

Prodávající se zavazuje osobně zajistit fyzickou dodávku předmětných HW součástí na 

adresu Kupujícího: Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1, včetně fyzického vyložení, 
umístění a montáže v souladu s požadavky uvednými ve Smlouvě v serverovně 
Kupujícího. Prodávající nese nebezpečí vzniku fyzické škody na dodaných zařízeních až 
do okamžiku finálního umístění, montáže, zapojení a zprovoznění zařízení. Součástí 
dodávky je i odvoz a ekologická likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s 

plněním předmětu Smlouvy. 

3. Prodávající se zavazuje, že o přesném datu a času provedení montáže a ostatních činností 
uvědomí osobu ve věcech technických Kupujícího s předstihem nejméně 5 pracovních dní.  

4. V návaznosti na předchozí odstavec se Kupující zavazuje zajistit vstup nahlášeným 
osobám Prodávajícího, zejména členům realizačního týmu, do svých prostor na dobu 
provádění dodávky a následných činností v rámci dodávky. 

5. Dodávka veškerého předmětného HW rovněž zahrnuje dodání potřebné kabeláže a dalších 
potřebných komponent dle TS a MP. 

6. Prodávající se zavazuje rovněž Kupujícímu dodat veškeré licence k SW, vztahujícímu se 

k plnění, dle požadavků vymezených v TS a MP. Pokud Prodávající není vykonavatelem 
majetkových práv autorských, je povinen zajistit od svého poddodavatele bez nároku na 
jakoukoli dodatečnou úplatu Prodávajícímu či jeho poddodavateli licenci k SW pro 
Kupujícího, případně pokud to není možné, zajistit užívání na základě udělení podlicence, 
tak aby Kupující mohl SW nerušeně využívat všemi způsoby v souladu s účelem Smlouvy. 

7. Prodávající výslovně souhlasí s možností osobní účasti a dohledu pověřených zaměstnanců 
Kupujícího, jakož i jiných osob pověřených Kupujícím, při provádění jednotlivých kroků 
a činností v rámci plnění.  

8. Bude-li některá část plnění prováděna v prostorách Prodávajícího nebo třetích stran, 

Prodávající se zavazuje umožnit nebo zajistit na žádost Kupujícího osobám dle 
předchozího odstavce vstup do těchto prostor a umožnit jim průběh plnění sledovat a 

kontrolovat.  
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Článek IV.  
Akceptace plnění 

1. Po dokončení každé fáze dle TS proběhne akceptace dodaného plnění. Výstupem 
akceptace bude akceptační protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.  

2. Dle specifikace v části VIII TS bude po dokončení fáze „implementace“ provedena 

závěrečná akceptace na základě akceptačního testu. Výstupem akceptačního testu bude 

závěrečný akceptační protokol, jehož náležitosti jsou specifikovány v TS. Závěrečný 
akceptační protokol bude následně podepsán oběma Smluvními stranami. 

3. Závěrečnou akceptaci je možné nejvýše třikrát opakovat.  
 

Článek V. 

Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících cenách za plnění dle této Smlouvy: 
a) cena za provedení analýzy, dodávky a implemetnace a za poskytování záruky a 

podpory výrobce v rozsahu dle TS a MP činí 6 980 281,80 Kč bez DPH, tedy 

8 446 141 Kč s DPH, 

b) roční paušál základní podpory dodavatele v rozsahu dle TS činí 315 789,50 Kč/rok 

bez DPH, tedy 382 105,30 Kč/rok s DPH a 

c) hodinová sazba rozšířené podpory dodavatele činí 1 301,30 Kč/hod. bez DPH, tedy 

1 574,60 Kč s DPH; 

z toho 993 237 Kč bez DPH, tedy 1 201 816,77 Kč včetně DPH tvoří hodnotu hmotného 
majetku zahrnujícího příslušný podíl na souvisejících službách a 5 987 044,80 Kč bez 
DPH, tedy 7 244 324,21 Kč včetně DPH tvoří hodnotu nehmotného majetku zahrnujícího 
příslušný podíl na souvisejících službách. 

2. Uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je překročit, pokud to výslovně neupravuje 
Smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady Prodávajícího nutné k dodání předmětu plnění.  

3. Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonné 
výši. 

4. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur). 
5. Prodávající je oprávněn vždy po dokončení a akceptaci každé fáze dle TS fakturovat za 

plnění v rámci této fáze. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající bude oprávněn 
fakturovat: 

a) 20 % z ceny dle čl. V odst. 1 písm. a) Smlouvy po akceptaci fáze „analýza“, 
b) 50 % z ceny dle čl. V odst. 1 písm. a) Smlouvy po akceptaci fáze „dodávka“ a 

c) 30 % z ceny dle čl. V odst. 1 písm. a) Smlouvy po závěrečné akceptaci fáze 
„implementace“ ve smyslu čl. IV odst. 2 Smlouvy. 

6. Základní podpora dodavatele bude fakturována vždy jednou ročně za rok nadcházející 
počínaje dnem následujícím po dni podpisu závěrečného akceptačního protokolu druhou 

ze Smluvních stran. Fakturaci bude podléhat základní podpora dodavatele poskytovaná od 
okamžiku ukončení fáze „implementace“. Odpovídající základní podpora dodavatele 
poskytovaná do řádného ukončení fáze „implementace“ tj. od dokončení dodávky dle bodu 
VII 1 TS dodávka do ukončení fáze implementace dle bodu VII 2 TS implementace 

je zahrnuta v ceně dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy. Poslední období 
poskytování základní podpory dodavatele se bude fakturovat poměrnou částkou, jelikož se 

nebude jednat o období celého kalendářního roku. 
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7. Rozšířená podpora dodavatele bude fakturována na základě konkrétní objednávky 
Kupujícího vždy souhrnně jednou měsíčně za uplynulý měsíc, kdy byla Kupujícím využita.  

8. Ke každé faktuře, je-li to relevantní, Prodávající přiloží kopii příslušného akceptačního 
protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami.  

9. Prodávající je povinen na faktuře odkázat na tuto Smlouvu, případně i na konkrétní 
objednávku Kupujícího, jestliže se jedná o plnění dle odst. 7 tohoto článku.  

10. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Kupujícímu. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou 

stanovené náležitosti, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti vrátit Prodávajícímu s tím, 
že Prodávající je poté povinen doručit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém 
případě není Kupující v prodlení s úhradou. 

11. Platby budou realizovány výhradně v CZK. Kupující uhradí fakturu bezhotovostně 
převodem na účet Prodávajícího. Za den uhrazení se považuje den, kdy byla finanční částka 
odepsána z účtu Kupujícího a směruje na účet určený Prodávajícím. 

12. Veškeré částky poukazované na účet druhé Smluvní strany musejí být prosté jakýchkoliv 
bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bezhotovostním převodem.  

13. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 16. prosince běžného 
roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30 dní 
na 60 dní. 

 

Článek VI. 

Doba plnění 
1. Účinnost Smlouvy uplyne 60 měsíců po akceptaci fáze “dodávka” dle kapitoly VII 1 TS, 

tedy po dni podepsání příslušného akceptačního protokolu druhou ze Smluvních stran. 

2. Prodávající se zavazuje při plnění Smlouvy dodržovat všechny lhůty stanovené Smlouvou, 

TS a MP. 

 

Článek VII. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Prodávající se zavazuje, že k provádění plnění dle této Smlouvy využije pouze realizační 
tým, který nominoval již v zadávacím řízení. Jmenovitě se jedná o tyto členy realizačního 
týmu:  

Funkce Titul, jméno příjmení 
Vedoucí konzultačního týmu 

Specialista řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, 
penetračního testování a bezpečnostní architektury 

Specialista řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, 
penetračního testování a bezpečnostní architektury 

2. V případě personálních změn, kdy se některý z členů realizačního týmu stane práce 
neschopným nebo je jeho zaměstnanecký nebo obdobný poměr vůči Prodávajícímu 
ukončen nebo je z jiného obdobného důvodu neschopen plnit veřejnou zakázku, je 

Prodávající povinen nahradit příslušného člena realizačního týmu osobou, která splňuje 

kvalifikační kritéria stanovená pro příslušnou pozici v zadávacím řízení. Jedná o 
následující kvalifikační požadavky: 
2.1. Vedoucí konzultačního týmu: 
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a) řízení ISMS 

i) kompetence k řízení kybernetické bezpečnosti – předložení certifikací 
CISM, CISSP, CISA nebo obdobné a 

b) řízení rizik 

ii) kompetence k risk managementu. 

2.2. Specialista řešení kybernetických bezpečnostních incidentů, penetračního testování a 
bezpečnostní architektury 

a) bezpečnostní architektura 

i) znalost technických bezpečnostních opatření – předložení certifikace 

CompTIA Security+ nebo obdobné; 
ii) vysoká úroveň kompetence v oblasti enterprise security, řízení rizik, 

bezpečnostní architektury a kyber-bezpečnosti obecně; 
b) zvládání bezpečnostních incidentů 

iii) schopnost správy hrozeb a zranitelností; 
iv) schopnost rozpoznat a reagovat na hrozby v kyberprostoru, cyber espionage, 

vnitřní hrozby a další požadavky týkající se kyber-bezpečnosti, kterým musí 
organizace čelit; 

v) znalost metodik OSSTMM nebo OWASP a schopnost jejich praktické 
aplikace v rámci bezpečnostní analýzy; 

vi) vysoká úroveň dovedností potřebných k pomoci organizace před, během a po 
narušení kyber-bezpečnosti; 

c) audit procesů zvládání bezpečnostních incidentů 

vii) vysoká úroveň kompetence v oblasti hodnocení kvality SOC/CSIRT služeb, 
viii) vysoká úroveň dovedností potřebných k pomoci organizace před, během 

a po narušení kyber-bezpečnosti; 
3. V případě, že dojde k personální změně dle předchozího odstavce, podléhá tato změna 

schválení Kupujícím a nově jmenovaný člen realizačního týmu musí splňovat nejméně výše 
uvedené kvalifikační požadavky. V takovém případě je Prodávající povinen předložit 
Kupujícímů doklady prokazující splnění výše požadovaných kritérií, tj. čestné prohlášení, 
že splňuje veškeré kvalifikační požadavky a požadovanou certifikaci. Všechny doklady 
budou Kupujícímu předloženy v elektronické podobě ve formě prosté kopie. 

4. Prodávající je povinen mít ke dni podpisu této Smlouvy sjednané a dále udržovat v platnosti 

a účinnosti po celou dobu trvání účinnosti této Smlouvy, jakož i po dobu trvání záručních 
lhůt podle této Smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Prodávajícím 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto miliónů 
korun českých). Doklad o sjednání tohoto pojištění se Prodávající zavazuje předložit 
Kupujícímu při podpisu Smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání. 

5. Prodávající je dále povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí tak,  
aby bylo dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem této Smlouvy. 

6. Prodávající je povinen neprodleně informovat Kupujícího o všech okolnostech majících 
vliv na řádné a včasné provedení dílčího plnění. 

7. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou a 
nezbytnou k tomu, aby mohl být naplněn účel této Smlouvy. Zejména je povinen na základě 
řádného a písemného ohlášení Prodávajícího zajistit pro jeho pověřené zaměstnance vstup 
do svých prostor. 

8. Obě Smluvní strany se zavazují zajistit průběžnou dostupnost svých kontaktních 

pracovníků pro potřeby konzultací. 
9. Prodávající se dále zavazuje k plnění následujících závazků: 
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a) zákaz postoupení pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu jakékoli třetí osobě a 

b) zajištění maximální flexibility při plnění předmětu Smlouvy, zejména při řešení 
odůvodněných potřeb Kupujícího, které vyplynou v průběhu trvání účinnosti Smlouvy. 

10. Prodávající je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Kupujícího v nejvyšší 
možné míře. 

11. Kupující je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Prodávajícího. 

12. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí plnění, jestliže na něm bude v okamžiku předání 
patrná vada. 

 

Článek VIII. 

Licenční ujednání 
1. V případě, že při plnění předmětu Smlouvy vzniknou výstupy Prodávajícího (případně jeho 

poddodavatelů), které by naplňovaly znaky autorského díla ve smyslu AZ nabývá 
automaticky Kupující nevýhradní právo užít takovéto dílo, a to k jakémukoliv účelu a 
rozsahu (dále jen ,,Licence“). Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Kupujícího o vzniku takových práv k duševnímu vlastnictví a současně zajistit postoupení 
práv Kupujícímu v případě, že výkon majetkových práv svědčí poddodavateli. 

2. Prodávající (ruče i za poddodavatele) není oprávněn udělení Licence vypovědět a účinnost 
Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

3. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze,  
i na úpravy a překlady autorského díla, dodané Prodávajícím (případně jeho poddodavateli).  

4. Cena za poskytnutí Licence k výkonu práva užít dílo je zahrnuta v ceně díla či služeb dle 
této Smlouvy. 

5. Tato licenční ujednání jsou sjednaná na dobu trvání autorských práv Prodávajícího 

(případně jeho poddodavatelů) k dílu. 
 

Článek IX. 

Důvěrnost informací 
1. Prodávající se zavazuje během účinnosti této Smlouvy i po jejím uplynutí zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu Smlouvy dozví a 

nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně 
publikovány).   

2. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci 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 (dále jen 
„GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 

neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tuto směrnici. Prodávající nese 

plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany. 

3. Prodávající je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů 
zpřístupněných Kupujícím. 
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Článek X. 

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů 

1. Prodávající je povinen, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle 

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout 

součinnost Kupujícímu i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle 
citovaného zákona. 

2. Prodávající se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu stanovenou 

právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů 
souvisejících s předmětem plnění dle Smlouvy.  

 

Článek XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za kvalitu plnění 
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že plnění podle Smlouvy nebude mít vady. Na 

předmět Smlouvy, jakožto na celek, i na jakoukoliv jeho HW nebo SW část poskytuje 
Prodávající zajistí u výrobce zařízení záruku v délce nejméně 60 měsíců od okamžiku 
akceptace fáze „dodávka“.    

2. Prodávající odpovídá za řádnou dodávku předmětu plnění, jež musí odpovídat 
požadavkům sjednaným ve Smlouvě a jejích přílohách, právním normám a účelu 
obvyklému pro takový druh plnění.  

3. Reklamace nedostatků musí být Prodávajícímu sdělena bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění, a to písemně (např. e-mail, servicedesk, tištěný dokument). Prodávající se zavazuje 

napravit případné vady bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění Kupujícím, nejpozději 
ve lhůtách stanovených v TS pro poskytování technické podpory.  

4. Kupující má vůči Prodávajícímu dále právo z odpovědnosti za vady, a to právo na 
odstoupení od Smlouvy v případě, kdy vady v poskytovaném plnění jsou takového 
charakteru, že ztěžují, či dokonce brání naplnění předmětu a účelu Smlouvy. 

5. Prodávající zajistí přímo u výrobce HW a SW poskytování záruky a podpory výrobce podle 

požadavků TS a MP na dodané plnění. Potvrzení o zajištění podpory výrobce v rozsahu 

dle Smlouvy, TS a MP se zavazuje Prodávající předložit Kupujícímu při podpisu Smlouvy 
a dále kdykoliv na vyžádání. Závazek dle tohoto odstavce je Prodávající povinen udržovat 
v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy.  

6. V případě nedodržení povinnosti dle předchozího odstavce, je Prodávající povinen tuto 

skutečnost neprodleně oznámit Kupujícímu a zjednat nápravu. Prodávající se tím nezbaví 
povinnosti i nadále poskytovat plnění ve smyslu předchozího odstavce Smlouvy.   

 

Článek XII. 

  Odpovědnost za škodu 

1. Kupující je oprávněn požadovat po Prodávajícím náhradu újmy, kterou Prodávající nebo 

jím pověřené osoby způsobili Kupujícímu porušením povinností daných Smlouvou nebo v 

souvislosti s poskytnutím plnění dle Smlouvy nebo porušením povinností dle příslušných 
právních předpisů. Pro náhradu újmy/škody platí ustanovení § 2894 a násl. OZ. Náhrada 
škody zahrnuje skutečnou škodu. Úhrada újmy nevylučuje uplatnění smluvní pokuty 
Kupujícím. 

2. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu újmu, pokud mu vznikla v přímé souvislosti 
s poskytováním plnění dle Smlouvy a pokud byla způsobena porušením zákonných nebo 
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smluvních povinností Prodávajícího, resp. osob, prostřednictvím kterých Prodávající 
dohodnuté plnění poskytuje. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě porušení smluvních povinností, nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Kupující 
oprávněn požadovat a Prodávající je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši: 
a) 7 500 000 Kč v případě, že by se prohlášení Prodávajícího dle čl. I odst. 5 Smlouvy 

ukázalo jako nepravdivé; 
b) 5 000 000 Kč v případě třetího opakovaného neúspěšného výsledku závěrečného 

akceptačního testu dle čl. IV;  

c) 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ kybernetického bezpečnostního incidentu, 

způsobeného technologiemi Prodávajícího použitými při poskytování plnění, jehož 
priorita je na úrovni „Kritická“ dle kapitoly IX 2.1 TS; 

d) 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IX 

odst. 1 Smlouvy; 

e) 500 000 Kč za každý jednotlivý případ kybernetického bezpečnostního incidentu, 
způsobeného technologiemi Prodávajícího použitými při poskytování plnění, jehož 
priorita je na úrovni „Vysoká“ dle kapitoly IX 2.1 TS; 

f) 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností plynoucích z nařízení 
GDPR dle čl. IX odst. 2 Smlouvy; 

g) 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním závazku Prodávajícího ve 
lhůtě dle kapitoly VII 2 TS; 

h) 10 000 Kč za každý jednotlivý případ a den nedostupnosti nebo jen částečné 
dostupnosti podpory v režimu dle kapitoly IX TS; pokud během jednoho kalendářního 
dne dojde opakovaně k výpadku v dostupnosti podpory, je tato skutečnost považována 
za jeden případ porušení této podmínky a 

i) 2 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení s nástupem k odstranění HW nebo 
SW závady, včetně odpovídajícího náhradního dílu dle kapitoly IX TS.  

2. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ. 
3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury je Prodávající oprávněn požadovat 

zaplacení zákonného úroku z prodlení. Jiné sankce vůči Kupujícímu jsou nepřípustné. 

4. Smluvní pokuty i náhradu škody je Kupující oprávněn započíst proti pohledávce 
Prodávajícího.  

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní 
strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši. 

6. Prodávající výslovně souhlasí, že výše smluvních pokut sjednané ve Smlouvě jsou 
přiměřené vzhledem k charakteru jím zajišťovaných smluvních povinností.  

 

Článek XIV. 

Odstoupení od Smlouvy a výpověď 

1. Účinnost Smlouvy může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran. 
2. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že závěrečný akceptační test dle čl. 

IV Smlouvy bude třikrát opakovaně vyhodnocen jako neúspěšný. 
3. V případě odstoupení Kupujícího od Smlouvy z důvodu třetího neúspěšného opakování 

akceptačního testu dle čl. IV, dojde v souladu s § 2004 odst. 2 OZ k odstoupení od Smlouvy 
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v celém rozsahu, neboť do tohoto okamžiku dodané plnění nemá pro Kupujícího dále 
žádný význam. Obě Smluvní strany si vrátí veškeré vzájemně poskytnuté plnění, 
s výjimkou smluvních pokut a náhrady škody. 

4. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně 

5. Kupující je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že vůči majetku Prodávajícímu 

probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, rovněž pak i v případě, kdy Prodávající vstoupí do likvidace. 
Prodávající se zavazuje skutečnosti dle tohoto odstavce Kupujícímu oznámit neprodleně 
poté, co nastanou.  

6. Prodávající je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Kupující bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 

dní. 
7. Kupující je oprávněn Smlouvu dále vypovědět, pokud se Prodávající v zadávacím řízení 

nebo v souvislosti s ním dopustí jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje 
zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné 
omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) nebo 

získání neoprávněné výhody anebo uvedl nepravdivé informace k prokázání svých 
kvalifikačních předpokladů. 

7. Kupující je oprávněn Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení 
důvodu. 

8. Odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědí nejsou dotčena práva Smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhrady škody. 

9. Výpovědní doba se stanoví na 6 měsíců. Účinky výpovědi nastávají k poslednímu dni 
posledního měsíce výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Prodávajícímu. 

 

Článek XV. 

Další ujednání 
1. Kontaktní osoby Kupujícího:  

 Příjmení jméno, 
titul 

Telefon GSM e-mail 

ve věcech administrativních 

ve věcech technických 

ve věcech technických 

ve věcech technických 

 

2. Kontaktní osoby Prodávajícího:  

 Příjmení jméno, 
titul 

Telefon GSM e-mail 

ve věcech administrativních 

ve věcech technických 

ve věcech technických  
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3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Prodávajícím a Kupujícím kdykoliv 

změněny na základě jednostranného písemného oznámení zaslaného druhé Smluvní straně 

prostřednictvím informačního systemu datových schránek (dale jen “ISDS”). V tomto 

případě se nevyžaduje dodatek ke Smlouvě. 

 

Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti 

nabývá Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je možná až od data účinnosti.  
2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a Výnosem 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování 
smluv zajistí Kupující uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, 
a metadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že 
nezajistí-li Kupující uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 

30 dnů od podpisu Smlouvy druhou ze Smluvních stran, pak je oprávněn zajistit jejich 

uveřejnění Prodávající ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. Prodávající rovněž 
souhlasí s tím, že metadata vztahující se ke Smlouvě mohou být zveřejněna též na 

webových stránkách Kupujícího. 

3. Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v 
písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. Změny kontaktních osob a fakturačních údajů nevyžadují dodatek ke Smlouvě. 

V tomto případě je však nutné zaslat druhé Smluvní straně písemné oznámení 
prostřednictvím ISDS.  

4. Smlouva se uzavírá elektronicky. 

5. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této 
Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují řádně jednat za účelem nahrazení 
neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným  
v souladu s účelem této Smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou, 

sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek 
týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, 
bude spor předložen k rozhodnutí soudu v České republice, kterým je místně příslušný 
soud Kupujícího. 

7. Prodávající bere na vědomí povinnost Kupujícího uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu 

s § 219 ZZVZ. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně ve Smlouvě neupravené se řídí OZ. 

9. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžní částka dle této Smlouvy uvedená a/nebo 

splatná v českých korunách (dále jen “Národní jednotka měny“), bude po přepočtu 
aktuálním směnným kurzem automaticky považována za částku uvedenou a/nebo splatnou 

v jednotné evropské měně v okamžiku, kdy Národní jednotka měny bude nahrazena 
jednotnou evropskou měnou v souladu s platným právem Evropské unie nebo právem 
České republiky. 
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Článek XVII. 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace plnění 
Příloha č. 3 – Minimální požadavky 

 

V Praze 

 

 

 

   V Praze 

  

PhDr. Jindřich Fryč 

Státní tajemník 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 v z. Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D., na 

základě plné moci 
Ing. Vladek Šlezingr 
Jednatel 

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

Ing. Tomáš 

Hlavsa Ph.D.

Digitally signed by Ing. 

Tomáš Hlavsa Ph.D. 

Date: 2021.08.23 

08:34:28 +02'00'

PhDr. 

Jindřich Fryč

Digitálně podepsal 

PhDr. Jindřich Fryč 

Datum: 2021.08.23 

17:52:39 +02'00'



 
Příloha č. 1 KS, č. j.: MSMT-37058/2019-55 

 

Technická specifikace – Popis systému pro poskytování služeb SIEM 



 
Příloha č. 2 KS, č. j.: MSMT-37058/2019-55 



Příloha č. 3 KS, č. j.: MSMT-37058/2019-55

Příloha č. 3 Kupní smlouvy - Minimální požadavky


