
Smlouva  o zajišt ní  HW  a SW podpory  SAN switch  2021+íslo smlouvy:  S2021-0036,  DMS: 1241-2021-11150,  .j. MZE-52577/2021-11150

Smíuvní  strany:
eská republika  -  Minísterstvo  zem d lství

se sídlem:  T šnov  65/17,  IIO  OO, Praha  1-  Nové  M stoI O: 00020478;  DI : CZ00020478bank. spojení: eská národní banka, . ú tu: 1226001/0710zastoupená:  Ing. Olegem  Blaškem,  editelem  Odboru  informa ních  a komunika ních  technologií(dále  jen,,Objednatel"  nebo,,MZe")

a

Notes  CS a,s.
se sídlem:  Túrkova2319/5b,  149  00 Praha  4I O:  26'140161,  DI :  CZ2614016"1,  Je  plátcem  DPHspole nost  zapsaná  v obchodním  rejst íku  vedeném  u M stského  soudu  v Praze,oddíl  B v1ožka6293

bank.  spojení:  UniCredit  Bank,  . ú tu: 81 '1474700212700zastoupená:  I A y ;B
(dále  jen,,Poskytovatel")

dnešního dne na základ  výsledku zadávacího ízení ve ejné zakázky zadávané dle zákona . 134/2016sb., o zadávání  ve ejných  zakázek,  ve zn ní  pozd jších  p edpís  (dále  jen,,ZZVZ"),  s názvem,,Zajišt níHW  a SW podpory  SAN switch  2021+"  (dále  jen,,Ve ejná  zakázka")  uzavírají  tuto  smlouvu  (dále  jen,,Smlouva") v souladu s ustanovením EI 1746 odst. 2, E3 2358  a násl. a 2586 a násl. zákona . 89/2012sb., ob anský  zákoník,  ve zn ní  pozd jších  p edpís  (dále  jen,,ob anský  zákoník")

Smluvní  strany,  v domy  si svých  závazk  v této  Smlouv  obsažených  a s úmyslem  být  toutoSmlouvou  vázány,  dohodly  se na následujícím  zn rí  této  Smlouvy:



1.  Úvodní  ustanovení
1.1.  Objednatel  prohlašuje,  že je dle  eského  právního  ádu oprávn n  uzav ít  tuto  Smlouvu  a ádn

plnít  veškeré  podmínky  a požadavky  v této  Smlouv  obsažené.

1.2.  Poskytovatel  prohlašuje,  že:
1.2.1.je  právnickou  osobou  ádn  založenou  a existující  podle  eského  právního  ádu, resp.

oprávn n  podníkající  fyzickou  osobou  zp sobílou  k právnímu  jednání,

1.2.2.sp1 uje  veškeré  podmínky  a požadavky  v této  Smlouv  stanovené  a je oprávn n  tuto

Smlouvu  uzav ít  a ádn  plnit  závazky  v ní obsažené,  a

1.2.3.ke  dní podpisu  této  Smlouvy  není  v úpadku  ani  v líkvidaci,  a zavazuje  se udržovat  toto

prohlášení  v pravdivosti  a Objednatele  bezodkladn  informovat  o všech  skute nostech,
které  mohou  mít  dopad  na pravdivost,  úplnost  nebo  p esnost  p edm tného  prohlášení
a o zm nách  v jeho  kvalifikaci,  kterou  prokázal  v rámci  své nabídky  na pln ní  Ve ejné

zakázky,  a
1.2.4.je  subjektem  oprávn ným  k poskytování  servísní  podpory  produkt ,  jak  jsou

specifíkovány  v P íloze  . I  této  Smlouvy  a v zadávacích  podmínkách  Ve ejné  zakázky,
a to po celou  dobu  trvání  Smlouvy.  Poskytovatel  je  povínen  p edložít  doklad  prokazující,
že je subjektem  oprávn ným  k poskytování  servisní  podpory  produkt  dle  p edchozí  v ty

p i podpisu  Smlouvy  a poté  na požádání  Objednatele  kdykoliv  po dobu  ú innosti  této

Smlouvy,  a to  nejpozd ji  do 10  dn  od doru ení  takového  požadavku  Objednatele.

1.3.  Ob  smluvní  strany  prohlašují,  že tato  Smlouva,  p edm t  pln ní  a veškerá  metadata  nemají

charakter  obchodního  tajemství.

2.  Ú el  Smlouvy
2.1.  Ú elem  této  Smlouvy  je realízace  Ve ejné  zakázky  a napln ní  jejího  cíle, kterým  je zajišt ní

hardwarové  a softwarové  servisní  podpory  SAN switch  vdatových  centrech  Objednatele

v lokalitách  uvedených  v P íloze  . 2 do 30.9.  2023.  Servisní  podpora  zahrnuje  zejména  opravu

na míst  sgarantovanou  reak ní  dobou  a dobou  opravy,  dodávku  nových  verzí  vnit ního

software,  které  nabízejí  nové  funkcionality  a odstra ují  p ípadné  bezpe nostní  zranitelnosti,

zajíš ují  kompatibilitu  s novými  verzemí  hardware  a software  a rovn ž  proaktivní  zasílání

informací  kontaktním  osobám  Objednatele  do 10  pracovních  dní  po uve ejn ní  každé  nové  verze

i updatu  výrobcem.  Dále zahrnuje  zajíšt ní  vzdáleného  neomezeného  p ístupu  k technické

podpo e  výrobce,  která  je nezbytná  pro  zajišt ní  provozu  datových  center  Objednatele.

3.  P edm t  Smlouvy
3.1.  P edm temtétoSrnIouvyjezávazekPoskytovateIezajistitservisnípodporu,,Zajišt níHWaSW

podpory  SAN  switch  2021+"  Objednateli  (dále  také  jako,,Služby").

3.2.  Podrobná  specifikace  p edm tu  pln ní  je uvedena  v odst.  11.5  a P íloze  , I  této  Smlouvy.

3.3.  Podrobnáspecifikacezp sobuposkytováníSlužebjeuvedenavP íIoze .3tétoSmIouvy.
3.4.  Za ádn uskute n népIn níseObjednatelzavazujezaplatitPoskytovateli ádn av ascenudle

lánku  4.1  této  Smlouvy.

4.  Cena
4.1. Celková  cena  za poskytování  pln ní  Poskytovatele  dle  této  Smlouvy  (Celková  cena),  kterou  se

zavazuje  Objednatel  zaplatít,  je stanovena v souladu  se zákonem  . 526/1990  sb., o cenách,
ve zn ní  pozd jších  p edpis  a íní:



1.968.000,-  K  (jedenmiliondev tsetšedesátosmtisíc  korun  eských) bez DPH2.381.280,-  K  (dvamiIionyt istaosmdesátjedentísícdv st osmdesát  korun  eských) s DPHDPH (21  %) ve výši 413.280,-  K
M sí ní cena za poskytování  pln ní  Poskytovatele  dle této  Smlouvy  iní:82.000,-  K  (osmdesátdvatisíce  korun  eských) bez DPH99.220,-K  (devadesátdev ttisícdv st dvacet  korun  eských) s DPHDPH (21  %) ve výši 17.220,-  K .

4.2.  Úhrada ceny za p edm t pln ní této Smlouvy  bude Objednatelem  Poskytovateli  hrazenapr b žn  v m sí ních splátkách  za uplynulý  kalendá ní  m síg a to vždy ve výši m sí ní cenyuvedené  v odst.  4.1. této  Smlouvy.
4.3.  Veškerá pen žitá  pln ní vyplývající  ztéto  Smlouvy  budou stranami  hrazena  vsouladus platebními  podmínkami  v lánku 5 této  Smlouvy.4.4.  M sí ní ceny za jednotlívé  položky  (podpory)  poskytovaného  pln ní Poskytovatele  uvedené  vodst. 4.1 této Smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše p ípustné a zahrnuií veškeré nákladyPoskytovatele  na pln ní dle této  Smlouvy.

4.5.  Budou-li  v n kterém  kalendá ním  m síci, s výjimkou  prvního  m síce poskytování  Služeb  (netýkáse odstoupení  od Smlouvy  dle l. 15.1.),  poskytovány  Služby  pouze po ást tohoto  kalendá níhom síce, bude celková  m sí ní cena za daný  m síc pom rn  snížena podle  skute ného  po tu dn ,po které  byly poskytovány  Služby.
4.6.  Objednatel  neposkytuje  jakékoliv  zálohy.

5. Platební  podmínky
5.1.  Poskytovatelsezavazujevystavovatfakturyzapln nídIetétoSmIouvyvždydo10dníodkonce

kalendá ního  m síce tak, aby byly  Objednateli  doru eny  vždy sou asn  s p íslušným Reportem(jak je tento pojem definován v P íloze . 3 Smlouvyl  za uplynulý  kalendá ní m síg který  budep ílohou faktury.
5.2. Veškeré faktury  vystavené  na základ  této  Smlouvy  jsou splatné  ve Ih t  30 dní od jejichdoru ení  Objednateli  a musí obsahovat  identifika ní  údaje  Poskytovatele  a Objednatele,  jejichbankovní  spojení  a ísla ú t , íslo DMS této  Smlouvy,  den vystavení  a dobu splatnosti,  výšifakturované  ástky, kontaktní  osoby  Objednatele  a Poskytovatele.  Poskytovatel  se zavazuje  bezzbyte ného  odkladu  da ový  doklad  ádn  doru it  Objednateli.  Faktury  musí spl ovat  všechnynáležitosti da ového dokladu ve smyslu  p íslušných zákonných  ustanovení,  zejména  Fi 29 zákona. 235/2004  sb., o daní z p idané hodnoty,  ve zn ní pozd jších  p edpis . Faktura má formuobchodní  lístiny  ve smyslu ustanovení  E) 435 ob anského  zákoníku.  Nebude-li  da ový dokladobsahovat  Smlouvou  ujednané  náležitostí  nebo p ílohy nebo  v ních nebudou  správn  uvedenéúdaje, je  Objednatel  oprávn n vrátit  jej p ed uplynutím  doby splatnosti  Poskytovateli.V takovém  p ípad  se p eruší b h doby  splatnosti  a nová doba splatnosti  30 dní po ne b žetdoru ením  opravené  faktury  a její  p ílohy.5.3.  PIatbypen žitých ástekseprovádíbankovnímp evodemnaú etdruhésmluvnístranyuvedený

ve faktu e. Smluvní  strany  se dohodly  a souhlasí, že úhradou  da ového dokladu  -  fakturyObjednatelem  se rozumí  odeslání  ástky vda ovém  dokladu  - faktu e  Poskytovatelempožadované  ve prosp ch  bankovního  ú tu Poskytovatele  uvedeného  na faktu e.5.4.  Objednatel  preferuje  zaslání elektronické  faktury  v etn  Reportu  a p ípadného elektronickéhoAkcepta ního  protokolu  Poskytovatele  do datové  schránky  Objednatele  ID DS: yphaax8  nebo  namailovou  adresu podatelna@mze.cz,  ve strukturovaných  formátech  dle Evropské  sm rníce



2014/55/EU  nebo  ve formátu  ISDOC 5.2 a vyšším.  Faktura  musí  obsahovat  jméno  oprávn né
osoby  Objednatele  dle  P ílohy  . 4 této  Smlouvy.

6. Místo  a doba  pln ní
6.1.  Místopln níjeuvedenovP íloze .2tétoSmIouvy.Poskytovateljeoprávn nposkytovatSlužby

i vzdáleným  p ístupem,  p ípouští-li  to povaha  konkrétního  pln ní.

6.2.  Poskytovatel  se zavazuje  poskytovat  Objednatelí  pln ní díe této  Smlouvy  ode dne nabytí
ú ínnosti  této  Smlouvy  po celou  dobu  její  ú ínností.

7. Práva  a povínnosti  Smluvních  stran
7.1.  Poskytovatel  se zavazuje  plnit  sám, nebo  s využitím  t etích  osob  (poddodavatel )  uvedených

v P íloze . 6 této  Smlouvy.  Jakákoliv  dodate ná  zm na osoby  poddodavatele  nebo  zv tšení
rozsahu  pln ní  sv eného  poddodavateli  musí  být p edem písemn  schválena  Objednatelem.
P i poskytování  Služeb  poddodavatelem,  a  jíž Objednatelem  schváleným  i neschváleným,
má Poskytovatel  odpov dnost,  jako by Služby  poskytoval  sám. P i dodate né  zm n  osoby
poddodavatele  nebo  p i zv tšení  rozsahu  pln ní  sv eného  poddodavateli  dle tohoto  odstavce
však  není  nutné  uzavírat  dodatek  k této  Smlouv .

7.2. Poskytovatel je podle ustanovení E) 2 písm. e) zákona . 320/2001 sb., o fínan ní kontrole
ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých  zákon ,  ve zn ní  pozd jších  p edpis  (zákon  o finan ní
kontrole)  osobou  povínnou  spolup sobit  p i výkonu  fínan ní  kontroly  provád né  v souvislostí
s úhradou  zboží  nebo  služeb  z ve ejných  výdaj .

7.3.  Poskytovatel  se p i pln ní  zavazuje  dodržovat  zásady bezpe nosti  informací  vsouladu  se
zákonem  . 181/2014  sb., o kybernetické bezpe nosti a o zm n  souvísejících zákon  (zákon o
kybernetické  bezpe nosti),  ve zn ní pozd jších  p edpís  (dále jen ,,zákon  o kybernetícké
bezpe nosti"  nebo ,,ZoKB"),  a vyhláškou  . 82/2018 sb., o bezpe nostrích opat eních,
kybernetíckých  bezpe nostních  in dentech,  reaktivrích  opat eních,  náležitostech  podání  v
oblasti  kybernetické  bezpe nosti  alikvidaci  dat  (dále  jen,,vyhláška  o kybernetické  bezpe nosti"
nebo,,VoKB").

7.4.  Poskytovatel  se zavazuje  poskytnout  Objednateli  veškerou  sou ínnost  nezbytnou  ktomu,
abyObjednatel  ádn  napl oval  právní  povinnosti  stanovené  zákonem  o kybernetické
bezpe ností,  vyhláškou  o kybernetické  bezpe ností  a vyhláškou  . 317/2014  sb., o významných
informa ních  systémech  a jejich  ur ujících  kritéríích,  ve zn ní  pozd jších  p edpis .  Zejména  se
Poskytovatel  zavazuje  poskytnout  Objednateli  sou innost  sm ující kzavedení  a provád ní
bezpe nostních  opat ení  podle  uvedených  právních  p edpís .

7.5. Poskytovatel  je v pr b hu  poskytování  Služeb povinen  postupovat  v souladu  s ínternímí
dokumenty  Objednatele,  které  upravují  poskytování  Služeb  a které  tvo í P ílohu . 7 této
Smlouvy  a sou ást  zadávací  dokumentace  Ve ejné  zakázky  (dále  jen,,lnterní  dokumentace").
Podpísem  této  Smlouvy  Poskytovatel  prohlašuje,  že se s touto  Interní  dokumentací  seznámil,  a
dále  bere  na v domí,  že Interní  dokumentace  m že být  jednostrann  m n na nebo  rozší ená
Objednatelem  o další dokumenty,  p i emž každá zm na je pro Poskytovatele  závazná  za
podmínek,  že Objednatel  p edloží takový  dokument  Poskytovatelí,  který  bez zbyte ného
odkladu  po seznámení  s dokumentem  sd lí, zda má v i novému  a p edem  neodsouhlasenému
dokumentu  i jeho  ásti jakékolí  výhrady.  Poskytovatel  je oprávn n  vznést  výhrady  pouze  k ástí
dokumentu,  která  se bezprost edn  týká  pln ní  závazk  ze Smlouvy.  Nesd lí-lí  Poskytovatel  své
výhrady  do 5 pracovních  dn  od seznámení  se s dokumentem  nebo  od okamžiku,  kdy m l
možnost  se s dokumentem  prokazateln  seznámit,  podle  toho,  co uplyne  d ív, pak se má za to,
že dokument  i jeho  aktualizaci  pln  akceptuje.  Vznese-lí  Poskytovatel  své výhrady  ve Ih t



stanovené  v rámci  p edchozí  v ty, zavazují  se smluvní  strany  v dobré  ví e jednat  o vypo ádánívýhrad  Poskytovatele  a schválení  pravidel  závazných  pro smluvní  strany.  Do doby  schválenízm ny  dokumentu  Poskytovatelem  platí  p vodní  dokument,  pokud  takový  existuje.  Výšeuvedená  pravidla  týkající  se zm ny  dokumentace  se uplatní  za p edpokladu,  že p edm tnézm ny  nemají  za následek  zm nu ustanovení  této  Smlouvy.  V p ípadech,  kdy dojde  ke zm nSmlouvy,  se postupuje  podle  odst.  15.12  této  Smlouvy.7.6.  Poskytovatel  Se zavazuje,  že správu  systém  Objednateíe  bude  provád t  výhradnprost ednictvím  ešení  pro  správu  privílegovaných  p ístup  (dále  jen  ,,PIM").  P ístupPoskytovatele  ke spravovaným  systém m  Objednatele  mimo  PIM je možný  pouze  a jen v,=; p ípad , kdy bude  tento  p ístup schválen  Objednatelem.  Poskytovatel  bere na v domí,  ževeškeré  p ístupy  k systém m  Objednavatele  jsou  monitorovány  a v p ípad  zjíšt ní  nedodrženítohoto  závazného  postupu  pro p ístup  Poskytovatele  ke spravovaným  systém m  bude  ud lenásankce  dle odst.  12.8  Smlouvy.
7.7.  Poskytovatel  se zavazuje,  že veškeré  ú ty v etn  hesel,  které  vytvo í  nebo  budou  vytvo eny  vrámci  jím  poskytovaných  Služeb,  budou  evidovány  v nástroji  PIM.  U takto  evidovaných  ú t  budenastaveno  jejich  ízení nástrojem  PIM, pokud  to bude technícky  na stran  nástroje  PIM asystém  Poskytovatele  používajícího  tento  ú et možné.  Pokud  to technicky  možné  nebude,bude  soulad  ú t  s bezpe nostní  sm rnící  a udržování  aktuálních  hesel  v PIM ešení zajiš ovatPoskytovatel.  Pro automatické  ízení ú t  nástrojem  PIM,  k zajišt ní  p ístupu  Poskytovatele  kespravovaným  systém m  a pro  zajišt ní  možnosti  auditního  a nouzového  p ístupu  Objednatele  aPoskytovatele  Poskytovatel  zajistí  vytvo ení  technických  a systémových  ú t  na spravovanýchsystémech  dle požadavk  Objednavatele  a nebude  tyto  technické  a systémové  ú ty m nit,upravovat  i neoprávn n  využívat  k p ístupu a jíným  innostem  mimo  situace  výslovnpovolené  Objednavatelem.

7.8.  Rámec  využiti  nástroje  PIM v podob  aplikací  použítých  pro správu  prost edí  Objednavatele,metod  p ístupu  ke spravovaným  systém m  a metod  autentizace  je Objednatelem  definován  vInterní  dokumentací.  Poskytovatel  se zavazuje,  že bude  veškeré  innosti  vykonávat  v souladu  stouto  Interní  dokumentací.
7.9.  PoskytovateIsezavazujeumožnitObjednateIíkdykoIivvpr b hutrvánítétoSmIouvyprovád ní

jednorázových  nebo  pravidelných  automatických  kontrol  pln ní  této  Smlouvy  souvisejících  sezm namí  konfígurací  nebo aktualizacemi  systém  nebo aplikací  na za ízeních, která  jsoup edm tem  této  Smlouvy,  a to v etn  za ízení t etích stran,  na kterých  jsou provozoványsystémy  nebo  aplikace  Objednatele.  Objednateí  je v rámci  této  kontroly  oprávn n  prov itpln ní  této  Smlouvy,  p i emž je oprávn n  požadovat  z ízení p ístupových  oprávn ní  dop edm tných  za ízení, systém  nebo  aplikací,  a to v takové  úrovni,  aby bylo možné  tytokonfigura ní  nebo  aktualíza ní  zm ny  ov it v požadované  úrovni.  Poskytovatel  je povinen  tatopožadovaná  p ístupová  oprávn ní  z ídít a za ú elem kontroly  definovat  vhodnou  asovouperíodu  pro  jejich  využití  se sníženými  dopady  do provozu.  Dále je povinen  stejným  zp sobemumožnit  tuto  kontrolu  osobám  oprávn ným  ze zákona  nebo  osobám,  které  Objednatel  k tétoinnosti  pov il. Poskytovatel  je povínen  tuto  kontrolu  akceptovat  nejmén  jednou  za 3 m síce.7.10. Veškeré  komponenty  systém ,  v etn  infrastruktury,  která  je jejich  podp rnou  sou ástí,  musízaznamenávat  auditní  události  definované  v Interní  dokumentací  a Poskytovatel  musí  umožnita poskytnout  sou innost  na jejich  integrací  do systému  bezpe nostního  monitoringu  (dále  jen,,SIEM"),  a to takovým  zp sobem,  aby napl ovala  požadavky  na bezpe nostní  monitoringdefínovaný  v Interní  dokumentaci.  Integrace  auditních  událostí  musí  být  zajišt na  v ase blížícíse reálnému  asu od vzniku  auditní  události  do  jejího  zaslání  na SIEM a zasílání  auditních  událostímusí  být realizováno  nap ímo  mezi zdrojem  auditních  událostí  a SIEM systémem  bez dalšíchprost edník  p eposílajících  tyto  auditní  události,  pokud  není  Objednavatelem  povoleno  jínak.V p ípad  zákazníckých  aplikací  musí  Poskytovatel  umožnít  u t chto  aplíkací  auditovat  veškeréprivilegované  innosti  provedené  v aplikaci  a ukládat  auditní  záznamy  o provedení  t chto



inností  tak,  jak  je uvedeno  v Interní  dokumentaci.  U zákaznických  aplíkací  i komponent,  které

jsou  již do nástroje  SIEM íntegrovány,  se Poskytovatel  zavazuje  Objednateli  p edat  na vyžádání
p esnou  strukturu  t chto  auditních  záznam  a seznam  všech logovaných  audítních  záznam
v etn  jejich  významového  popisu.

8. P echod  vlastnického  práva  a autorská  práva
8.1.  Zahrnuje-lipIn rídIetétoSmIouvyp evodvlastnickéhoprávakur ítév ci(nap .hmotnénosi e

dat, náhradní  díly apod.),  nabývá  Objednatel  vlastnické  právo  okamžíkem  p edání v ci
Poskytovatelem  Objednatelí.

8.2.  Poskytovatel  ru í za to, že Objednatel  získá nejpozd ji  kokamžíku,  kdy Objednatel  nabyde
vlastnická  práva  k t mto  v cem,  asov  neomezená  a nevypov dítelná  oprávn ní  užívat  práva
související,  zakomponovaná  í nahraná  na tyto  v ci, p i emž platí,  že cena za tato  oprávn ní,
resp. práva užívat,  je již pln  zahrnuta  vcen  pln ní dle lánku 4 této  Smlouvy.  Tudíž
Poskytovatel  zejména  zajistí,  aby Objednatel  m l právo  užívat  po íta ový  program  t etí strany
v neomezeném  asovém,  množstevním  a územním  rozsahu  a všemi  v úvahu  p icházejícími

zp soby, je-lí takový po íta ový program sou ástí dodávaných a/nebo p evedených v cí
iposkytovaných  Služeb  aje-li  chrán n  právem  zpr myslového  nebo jiného  duševního

vlastnictví,  p i emž platí,  že cena za tato  práva  je jíž pln  zahrnuta  v cen  dle lánku 4 této

Smlouvy.  V p ípad , že takový  po íta ový  program  nebo  jíný  p edm t  skute n  a domn le
porušuje  nebo  poruší  práva  t etích  osob,  Poskytovatel  odškodní  a na vlastní  náklady  bude  bránít
Objednatele,  pokud  jej k tomu  zmocní,  proti  všem  nárok m  z porušení  vlastnických  práv  a práv

duševního  vlastníctví,  uplatn ných  t etí osobou,  které  mohou  vyplynout  z užití  pln ní,  a dále
zaplatívzniklou  škodu  a náklady,  v etn  náklad  právního  zastoupení.

8.3.  Má-li  být vsouvislosti  spln ním  p edm tu  této  Smlouvy  Objednateli  poskytnuto  dílo

Poskytovatele, které napl uje znaky díla ve smyslu zákona . 121/2000 sb., o právu autorském,
o právech  souvisejících  s právem  autorským  a o zm n  n kterých  zákon  (autorský  zákon),
vplatném  zn ní,  nebo  je  chrán no  právem  zjiného  duševního  vlastnictví,  zavazuje  se

Poskytovatel  ud lit  Objednatelovi  nevýhradní  oprávn ní  (dále  jen,,licence")  užívat  takovéto  dílo

v neomezeném  množstevním,  územním  a asovém  rozsahu,  a to všemí  v úvahu  p icházejícími
zp soby.  P itom platí,  že cena za licenci  je již pln  zahrnuta  v cen  pln ní  dle lánku 4 této
Smlouvy.

8.4.  Sou ástí  licence  je vždy í neomezené  oprávn ní  Objednatele  provád t  bez dalšího  jakékoliv
modifikace,  úpravy,  zm ny  takovéhoto  díla a dle svého  uvážení  do n j bez dalšího  zasahovat,
zapracovávat  do dalších  autorských  d l, apod.,  a to p ímo nebo  prost ednictvím  t etích osob.
Objednatel  je bez pot eby  jakéhokolív  dalšího  svolení  Poskytovatele  nad rámec  souhlasu
Poskytovatele  ud leného  touto  Smlouvou  oprávn n  ud lit  t etí  osob  podlicenci  k užití  tohoto
díla nebo  svoje  oprávn ní  k užítí  tohoto  díla t etí osob  postoupit,  avšak  pouze  za p edpokladu,
že tím  bude  docházet  k užitítohoto  díla v souladu  s ú elem,  pro  který  bylo  takové  dílo  vytvo eno.
Objednatel  není  povinen  licenci  í podlícencí  využít.

9.  Sou innost  a vzájemná  komuníkace
g.i. Smluvní  strany  se zavazují  vzájemn  spolupracovat  a poskytovat  si veškeré  ínformace  nezbytné

pro  ádné pln ní svých závazk  vyplývajících  ze Smlouvy.  Smluvní  strany  jsou  povínny
ínformovat  druhou  smluvní  stranu  o veškerých  skute nostech,  které  jsou nebo mohou  být

d ležité  pro  ádné pln ní  této  Smlouvy.
9.2. Poskytovatel  je povinen  písemn  oznámít  Objednatelí  zm nu  údaj  o Poskytovateli  uvedených

v záhlaví  této  Smlouvy  a zm nu  ve složení  jeho  oprávn ných  osob  uvedených  v P íloze . 4 této

Smlouvy  a jakékoliv  zm ny  týkající  se registrace  Poskytovatele  jako  plátce  DPH, a to nejpozd jí
do 5 pracovních  dn  od uskute n ní  takové  zm ny.



IO. Náhrada  škody
10.I.  Každá ze stran nese odpov dnost  za zp sobenou  škodu v rámci platných  právních  p edpisa této  Smlouvy.  Ob  strany  se zavazují k vyvínutí  maximálního  úsilí k p edcházení  škodáma k minimalízací  vzniklých  škod.

10.2. Žádná ze smluvrích  stran není  odpov dná  za škodu  a není  ani v prodlení,  pokud  k tomuto  došlov d sledku prodlení  s pln ním závazk  druhé smíuvní  strany nebo v d sledku mímo ádnénep edvídatelné  a nep ekonatelné  p ekážky vzníklé nezávisle na její v li (š 2913 odst. 2ob anského  zákoníku,  dále  jen,,okolnosti  vylu ující  odpov dnost").10.3. Smluvní  strany  se zavazují  upozornit  druhou  smluvní  stranu  bez zbyte ného  odkladu  na vzníkléokolností  vylu ující  odpov dnost  bránící ádnému pln ní této  Smlouvy.  Smluvní  strany  sezavazují  kvyvinutí  maximálního  LISÍIÍ kodvrácení  ap ekonání  okolností  vylu ujícíchodpov dnost.

11. Odpov dnost  smluvních  stran,  záruka
11.1. V p ípad , že v rámcí pln ní dle této  Smlouvy  dojde  za strany  Poskytovatele  k provedení  díía(zejména  uskute n ní  servisního  zásahu, kterým  se vždy rozumí  oprava  HW a její  provedení  jedokumentováno  Akcepta ním  protokolem  uvedeným  v P íloze .5 této  Smlouvy),  odpovídáPoskytovatel  za toto  provedení  v rozsahu  stanoveném  platnými  právními  p edpisy. V p ípad ,že v rámci pln ní dle této  Smlouvy  dojde  za strany  Poskytovatele  k provedení  díla, poskytujePoskytovatel  Objednateli  záruku za jakost  tohoto  díía vdélce  6 m síc , není-li výrobcemposkytována  na n který  z použítých  díl /sou ástí  záruka delší; v takovém  p ípad  se na tentodíl/sou ást  použíje  záruka v délce poskytované  výrobcem.  Poskytovatel  je povinen  zajistit  jakosou ást Služeb sb r a likvídaci  nahrazovaných  elektroza ízení.11.2. Poskytovatel  se zavazuje  odstranit  veškerá  data  uložená  na technických  prost edcíchvyužívaných  k poskytování  Služby p í ukon ení  platnosti  této  Smlouvy,  a to za dozoru  zástupceObjednatele.

11.3. Poskytovatel  se zavazuje zachovávat  ml enlívost  a d v rnost  dat uložených  na techníckýchprost edcích  využívaných  k poskytování  Služby, nap . v p ípad  servisního  zásahu, odstran níincidentu,  etc. a zavazuje se, že tato data nebudou  Poskytovatelem  zneužíta a využitaa poskytnuta  t etím osobám.  Dále se Poskytovatel  zavazuje,  že zneužita,  využita  a poskytnutat etím  osobám  nebudou  též jakákoli  data  Objednatele,  která  by i neúmysln  získalp i poskytování  Služby  jíným  zp sobem  než uvedeným  v první  v t  tohoto  odstavce,  a i v t chtop ípadech je povinen  Poskytovatel  zachovávat  ml enlívost  a d v rnost  dat a vedle  toho  je otakovém  zjíšt ní povinen  informovat  Objednatele.11.4.  Poskytovatel  se zavazuje  uhradit  veškeré  škody,  které  Objednateíi  vzniknou  v d sledku  porušenípovinnosti  Poskytovatele  dle této  Smlouvy.
11.5. Poskytovatel  se zavazuje poskytovat  služby bezplatného  odstra ování  vad. Maximální  dobaodezvy  na požadavek  Objednatele  od jeho  nahlášení  a doba opravy  na požadavek  Objednateleod jeho  nahlášní  je stanovena  následn  v návaznosti  na jednotlívé  typy  závad:Pro kritické  závady  (plná  nefunk nost  systému  nebo  nedostupnost  dat)Doba odezvy: max. 30 minut

Doba opravy: max.  6 hodin
Závažné  závady  zp sobující  omezení  výkonosti  nebo jiným  závažným  zp sobemlimitují  využitelnost  ešení

Doba odezvy: max. 60 minut



Doba  opravy: max.  24 hodín
Ostatní  závady

Doba odezvy:
Doba  opravy:

max.  4 hodiny
max.  následující  pracovní  den

Odezvou  na požadavek  je p itom myšleno  zaevidování  požadavku  Objednatele  ze
strany  Poskytovatele.  Servis  bude  poskytován  výhradn  osobami,  které  jsou
výrobcem  dodávaného  zboží kposkytování  tohoto  servísu  certifikovány,  a to
v místech  pln ní  uvedených  v P íloze . 2 Smlouvy.

Poskytovatel  zajistí  v souvislosti  s poskytováním  Služeb registraci  Objednatele  v p íslušné
databází  výrobce  zboží tak, aby byl Objednatel  oprávn n  ktechnické  podpo e  v eské
republice  p ímo ze strany  tohoto  výrobce  í jeho  servísních  partner .  Tímto  ustanovením  není
dot ena  povinnost  Poskytovatele  poskytovat  Objednatelí  Služby  v plném  rozsahu  stanoveném
touto  Smlouvou.

11.6.  Poskytovatel  se dále  zavazuje,  že zajistí  po celou  dobu  pln ní  podle  této  Smlouvy

a) pIn níveškerýchpovínnostívyplývajícízprávníchp edpís eskérepublíky,zejménapak
z p edpis  pracovn právních,  p edpis  z oblastí  zam stnanosti  a bezpe nosti  a ochrany
zdraví  p i práci,  legálního  zam stnávání,  spravedlivého  odm ování,  a to v í všem
osobám,  které  se na pln ní  podle  této  Smlouvy  podílejí;  k pln nít chto  povínnostízaváže
Poskytovatelí  své poddodavatele,

b) sjednání  a dodržování  nedískrímína ních  smluvních  podmínek  se svými  poddodavateli,
zejména  srovnatelné  úrovn  splatnosti  faktur  a srovnatelné  výše shodných  smluvních
pokut  s podmínkamí  této  Smlouvy,  v etn  poskytování  ádných plateb  za provedené
práce  t mto  svým  poddodavatel m.

11.7.  Poskytovatel  je povinen  p i výkonu  administrativních  inností  souvisejících  s poskytováním
Služeb  používat,  je-li  to objektivn  možné,  recyklované  nebo  recyklovatelné  materiály,  výrobky
a obaly.

12.  Smluvní  pokuty  a sankce
12.1.  V p ípad  prodlení  Objednatele  se zaplacením  ceny  za pln ní  Poskytovatele,  vzniká

Poskytovateli  nárok  na úrok  z prodlení  ve výši  O,OI % z dlužné  ástky za každý  i zapo atý  den
prodlení.

12.2.  V p ípad , že Poskytovatel  bude  v prodlení  s poskytováním  Služeb  dle této  Smlouvy,  vzniká
Objednateli  nárok  na smluvní  pokutu  ve výši 10.OOO,-K  (slovy:  deset  tisíc  korun  eských),  a to
za každou  zapo atou  hodinu  takového  prodlení.

12.3.  V p ípad , že Poskytovatel  nedodrží  požadované  reak ní  doby  ešení problému  uvedené  v
odstavci  11.5  této  Smlouvy,  vzniká  Objednateli  nárok  na smluvní  pokutu  ve výší IO.OOO,-K
(slovy:  deset  tisíc  korun  eských),  a to za každou  zapo atou  hodinu  takového  prodlení.

12.4.  Poruší-li  Poskytovatel  povínnosti  vyplývající  pro  n ho z odstavce  1.2.4  této  Smlouvy  prokazují
oprávn ní  k poskytování  služeb  servisní  podpory,  a to i ze strany  poddodavatel ,  je povinen
zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  IO.OOO,- K  (slovy:  deset  tisíc  korun  eských)  za každý
den prodlenís  p edložením  takového  dokladu.



12.5.  Poruší-li Poskytovatel povinnosti  vyplývající  z odstavce  11.2  a odstavce  11.3  této  Smlouvy,je povinen  zaplatít  Objednatelí  smluvní  pokutu  ve výši IOO.OOO,- K  (slovy:  sto tisíc koruneských)  za každé  porušení  takové  povínnosti.
12.6.  V p ípad , že Poskytovatel  písemn  neoznámí  Objednatelí  kteroukoli  zm nu  dle odstavce9.2 této  Smlouvy  v tam  uvedeném  termínu,  je Poskytovatel  povinen  Objednateli  uhradít  smluvnípokutu  ve výší IO.OOO,- K  (slovy:  deset  tísíc  korun  eských)  za každý  jednotlivý  p ípad porušenítéto  povinnosti.

12.7.  Poruší-íi  Poskytovatel  kteroukoli  povínnost  vyplývající  z l. 13.  této  Smlouvy  ohledn  ochranyd v rných  ínformací  nebo  mí enHvosti,  je povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši100.OOO,-  K  (slovy:  sto tisíc  korun  eských)  za každé  porušení  takové  povinností.12.8.  V p ípad , že Poskytovatel  poruší  povinnost  dle odst.  7.6 Smlouvy,  je Poskytovatel  povinenObjednateli  zaplatit  smluvní  pokutu  Ve výši 5.000,-  K  za každý  jednotlivý  p ípad a za každýzapo atý  den  trvárí  porušení  této  povinnosti.
12.9.  V p ípad , že Poskytovatel poruší  kteroukoli  povinnost  dle odst.  7.7 této  Smlouvy,  je povinenObjednateli  uhradit  smluvní  pokutu  ve výší  5.000,-K  za každý  takový  p ípad.12.10.V  p ípad , že Poskytovatel  poruší  kteroukoli  povínnost  dle odst.  7.8 nebo  7.9 nebo  7.10  tétoSmlouvy  je povinen  Objednatelí  uhradit  smluvní  pokutu  ve výši 10.OOO,- K  za každý  takovýp ípad.

12.11.Zap1acením  srnluvní  pokuty  dle  této  Smlouvy  není  dot eno  právo  Objednatele  na náhradu  škodyv celém  rozsahu.  Výše  smíuvních  pokut  se do výše náhrady  škody  nezapo ítává.  Maximální  výšesmluvních  pokut  nenílímitována.
12.12.Sm1uvní  pokuta  je splatná  na základ  faktury  vystavené  stranou  oprávn nou,  a to do 21 dn  odedne  jejího  doru ení  druhé  smluvní  stran .

13,  Ochrana  informací
13.1.  Smluvní  strany  jsou  sí v domy  toho,  že v rámci  pln ní  závazk  z této  Smlouvy:a) si mohou  vzájemn  v dom  nebo  opominutím  poskytnout  informace,  které  budoupovažovány  za d v rné  (dále  jen,,d v rné  informace"),b) mohoujejichzam stnanciaosobyvobdobnémpostavenízískatv domou ínnostídruhé

strany  nebo  í jejím  opominutím  p ístup  k d v rným  ínformacím  druhé  strany.13.2.  SmIuvnístranysezavazují,žežádnáznichnezp ístupnít etíosob d v rnéinformace,kterép i
pln ní  této  Smlouvy  získala  od druhé  smluvní  strany.13.3.  Za t etí osoby  podle  odstavce  13.2  této  Smlouvy  se nepovažují:a) zam stnanci  smluvních  stran  a osoby  v obdobném  postavení,b)  orgány  smluvních  stran  a jejich  lenové,
c) ve vztahu  k d v rným  informacím  Objednatele  poddodavatelé  Poskytovatele,za p edpokladu,  že se podílejí  na pln ní  této  Smlouvy  nebo na pln ní  spojenéms pln ním  dle této  Smlouvy,  d v rné informace  jsou  jím zp ístupn ny  výhradnza tímto  ú elem  a zp ístupn ní  d v rných  informací  je v rozsahu  nezbytn  nutnémpro napln ní  jeho  ú elu a za stejných  podmínek,  jaké  jsou stanoveny  smluvnímstranám  v této  Smlouv .

13.4. Bez ohledu  na výše uvedená  ustanovení  se za d v rné  nepovažují  ínformace  (v etn  tétoSmlouvy  a jejích  metadat),  které:



a) se staly  ve ejn  známými,  aniž  by  jejich  zve ejn ním  došlo  k porušerí  závazk  p ijímající
smluvní  strany  i právnrch  p edpis ,

b)  m la p íjímající  strana  prokazateln  legáln  k dispozici  p ed uzav ením  této  Smlouvy,
pokud  takové  ínformace  nebyly  p edm tem  jiné,  d íve  mezí smluvními  stranami
uzav ené  smlouvy  o ochran  ínformací,

c) jsou  výsíedkem  postupu,  p í kterém  k nim  p ijímající  strana  dosp je  nezávísle  a je to
schopna  doložit  svýmí  záznamy  nebo  d v rnými  informacemi  t etí  strany,

d)  mají  být  zp ístupn ny  nebo  zve ejn ny,  vyžaduje-li  to  zákon  i jiný  právní  p edpis  v etn
práva  EU nebo  závazné  rozhodnutí  oprávn ného  orgánu  ve ejné  mocí,

e)  po podpisu  této  Smlouvy  poskytne  p ijímající  stran  t etí  osoba,  jež není  omezena
v takovém  nakládárí  s informacemi.

13.5.  Za porušení  povínnosti  ml enlivosti  smluvní  stranou  se považují  též  p ípady,  kdy  tuto  povinnost
poruší  kterákolív  z osob  uvedených  v odstavci  13.3  této  Smlouvy,  které  daná  smluvní  strana
poskytla  d v rné  informace  druhé  smluvní  strany.

13.6.  Vsouvislostí  spln ním  Smlouvy  se Poskytovatel  zavazuje  zachovávat  ml enlivost  o všech
skute nostech,  o kterých  se dozví,  a to i po ukon ení  Smlouvy.  Pokud  se Poskytovatel  kdykoliv
v pr b hu  realizace  Smlouvy  nebo  po jejím  ukon ení  seznámí  s osobními  údaji,  platí  povínnost
ml enlivosti  také  pro  osobní  údaje  v etn  zákazu  p edávat  osobní  údaje  t etí  osob .  V p ípad ,
že Poskytovatel  zjístí,  že bude  osobní  údaje  jakýmkoliv  zp sobem  zpracovávat,  je o této
skute ností  povinen  neprodlen  informovat  Objednatele  a uzav ít  s ním zpracovatelskou
smlouvu  v souladu  s na ízením  Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  2016/679  ze dne  27. dubna
2016  o ochran  fyzických  osob  v souvíslosti  se zpracováním  osobních  údaj  a o volném  pohybu

t chto  údaj  a o zrušení  sm rníce 95/46/ES (obecné  na ízerí o ochran  osobních  údaj ; GDPR)
a dále  postupovat  v souladu  s uvedeným  na ízením  a zákonem  . 110/2019  sb., o zpracování
osobních  údaj .

13.7.  Bez ohledu  na ostatní  ustanovení  Smlouvy  se veškeré  informace  vztahující  se k p edm tu  této
Smlouvy  považují  s ohledem  na potencionáln  vysokou  zneužitelnost  informací  Objednatele
výlu n  za d v rné  informace  Objednatele  a Poskytovatel  je povinen  tyto  informace  chránit  v

souladu  s touto  Smlouvou.  Poskytovatel  p i tom  bere  na v domí,  že povinnost  ml enlivostí  a

ochrany  informací  podle  tohoto  l. 13.  se vztahuje  pouze  na Poskytovatele.

13.8  Poskytovatel  svým  podpisem  níže potvrzuje,  že souhlasí  s tím,  aby  obraz  této  Smlouvy  v etn
jejích  p íloh  a p ípadných  dodatk  a metadata  k této  Smlouv  byly  uve ejn ny  v regístru  smluv

v souladu se zákonem . 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách ú ínnosti n kterých smluv,
uve ej ování  t chto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o regístru  smluv),  ve zn ní  pozd jších
p edpis .  Smluvní  strany  se dohodly,  že podklady  dle p edchozí  v ty  odešle  za ú elem  jejich
uve ejn ní  správci  registru  smluv  Objednatel;  tím není  dot eno  právo  Poskytovatele  k jejich
odeslání.

13.9  Poskytovatel  tímto  ud luje  souhlas  Objednateli  k uve ejn ní  všech  podklad ,  údaj  a informací
uvedených  v tomto  odstavci  a t ch,  k jejíchž  uve ejn ní  je Objednatel  povinen  dle právních
p edpis .

13.10  Ukon ení  ú innosti  této  Smlouvy  z jakéhokolív  d vodu  se nedotkne  ustanovení  tohoto  lánku
13.  této  Smlouvy  a jejich  ú innost  p etrvá  í po ukon ení  ú inností  této  Smlouvy.

14.  Rozhodné  právo
14.1.  Tatosmlouvase ídí eskýmprávem,atozejménaob anskýmzákoníkemap íslušnýmíprávními

p edpísy souvisejícími, a zákonem . 121/2000  sb., o právu autorském, o právech souvísejících



správem  autorským  a o zm n  n kterých  zákon  (autorský  zákon),  ve zn ní pozd jšíchp edpís .
14.2.  Smluvm  strany  se zavazují  vyvinout  maxímální  úsilí k odstran ní  vzájemných  spor  vzniklýchna základ  této  Smlouvy  nebo v souvislosti  s touto  Smlouvou,  v etn  spor  o její  výkladi platnost  a usilovat  o jejich  vy ešení  nejprve  smírn  prost edníctvím  jednáníoprávn ných  osobnebo  pov ených  zástupc .  Tím není dot eno  právo  smluvních  stran obrátít  se ve v cina p íslušný  obecný  soud eské republiky.

14.3.  Tato  Smlouva  se ídí právním  ádem eské republíky.  Veškeré  spory  vyplývající  z této  Smlouvybudou ešeny soudy eské republiky, p i emž v p ípad , že Poskytovatel má sídío/bydlišt  mimoúzemí  eské republíky  (spory  s mezinárodním  prvkem),  bude  v cn  a místn  p íslušným  soudemvždy  soud  ur ený  podle  sídla  Objednatele

15.  Záv re ná  ustanovení
15.1.  Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  druhou  ze smluvních  stran.  Tato  Smlouvanabýváú innostidnemuve ejn níSmIouvyvregistrusmluv.

 Ú innostSmIouvykon í30.9.2023.15.2.  ObjednateImáprávoodtétoSmIouvypísemn odstoupitbezjakýchkolivsankcív ijehoosob
z d vodu  jejího  podstatného  porušení  Poskytovatelem,  p i emž za podstatné  porušení  Smlouvyse považuje  zejména,  níkoli  však  výlu n :

a) prodlení  Poskytovatele  s poskytováním  Služeb dle této Smlouvy  po dobu  delšínež15dn ,  pokud  není  p íslušná  ást pln ní,  sríž  je  Poskytovatel  vprodlení,Poskytovatelem  spln na  ani v dodate né  Ih t  poskytnuté  Objednatelem,  která  nebudekratší  než IO dn  od doru ení  písemné  výzvy  Objednatele  k jejímu  spln ní,  a dáleb) porušení  jakékoli  jiné  povinnosti  Poskytovatele  vyplývající  z této  Smlouvy,kteréPoskytovatelem  nebylo  napraveno  ani  v dodate né  Ih t  poskytnutéObjednatelem,  která  nebude  kratší  než 10  dn  od doru ení  písemné  výzvy  Objednatelek odstran ní  takovéhoto  porušení  Poskytovatele,  neboc) prodlení  s p edložením  dokladu  prokazujícího  oprávn ní  k poskytování  servisní  podporyProdukt  ze strany  Poskytovatele  nebo  jeho  poddodavatel  dle odstavce  1.2.4  tétoSmlouvy,  pokud  ani v dodate né  Ih t  poskytnuté  Objednatelem,  která  nebude  kratšínež 10  dn  od doru ení  písemné  výzvy  Objednatele,  nedojde  k jeho  p edložení.15.3.  Odstoupení  od této  Smlouvy  je ú inné dnem  doru ení  oznámení  o odstoupení  druhé  smluvnístran ,  Smlouva  pak zanikne  dnem  následujícím  po dni, kdy  bylo  doru eno  písemné  oznámenío odstoupení  Poskytovateli.
15.4.  Smluvní  strany  se dohodly,  že v p ípad  odstoupení  od této  Smlouvy  má Poskytovatelza podmínek  touto  Smlouvou  stanovených  nárok  na zaplacení  pom rné  ceny  za ádn  a v as jižposkytnuté  pln ní  Objednateli,  jak  je uvedeno  v odst.  4.5 Smlouvy.15,5.  Objednatel  je oprávn n  tuto  Smlouvu  vždy  ke konci  kalendá ního  m síce vypov d t,  a to bezjakýchkoli  sankcí  v i jeho  osob . Objednatel  je povínen  doru it  Poskytovateli  písemnouvýpov d'  nejmén  15  dní  p ed koncem  p íslušného  kalendá ního  m síce.15.6.  Ukon erímú innostitétoSmIouvyzjakéhokoIid vodunejsoudot enaustanovenítétoSmIouvy

týkající  se ud lené  licence  a podlicence  ze strany  Poskytovatele  Objednateli  a ostatních  práv  anárok  Objednatele  z lánku 8. této  Smlouvy,  nárok  z odpov dnosti  za škodu  a nárok  zesmluvních  pokut,  ustanovení  o ochran  informa  a ml enlivosti,  ani další  ustanovení  a nároky,z jejíchž  povahy  vyplývá,  že mají  trvat  Í po zániku  ú innosti  této  Smlouvy.15.7. Zapo tenínapohIedávkyv iObjednatelivznikléztétoSmlouvysenep ipouští.
15.8. V p ípad  rozporu  mezi  touto  Smlouvou  a n kterou  z p íloh má p ednost  zn ní této  Smlouvy.



15.9.  Práva  Objednatele  vyplývající  z této  Smlouvy  i jejího  porušení  se proml ují  ve Ih t  15 let

ode  dne,  kdy  právo  mohlo  být  uplatn no  poprvé.

15.10.Poskytovate1  p ebírá podle  E) 1765  ob anského  zákoníku  riziko  zm ny  okolností,  zejména

v souvíslosU  s cenou  za poskytnuté  pln ní,  požadavky  na poskytování  Služeb  a podmínkami  SLA.

15.11.Tato  Smlouva  p edstavuje  úplnou  dohodu  smluvních  stran  o p edm tu  této  Smlouvy  a nahrazuje
veškerá  p edešlá  ujednání  smluvních  stran  ústní  í písemná.

15.12.Jakéko1iv  zm ny  této  Smlouvy  je možné  init  výhradn  formou  písemných  a íseln  ozna ených
dodatk  k této  Smlouv  schválených  ob ma  smluvnímí  stranamí.

15.13.  Požadavek  písemné  formy  dle  této  Smlouvy  je spln n  i tehdy,  pokud  je  p íslušné  právní  jednání
u in no  elektronicky  a elektronícky  podepsáno.

15.14.Tato  Smlouva  se vyhotovuje  v elektronické  podob  ve formátu  (.pdf),  p i emž každá  ze

smluvních  stran  obdrží  oboustrann  elektronicky  podepsaný  datový  soubor  této  Smlouvy.

15.15.Nedí1nou  sou ást  této  Smlouvytvo ítyto  p ílohy:

P íloha  . 1:  Specifikace  p edm tu  pln ní
P íloha  . 2: Místo  pln ní
P íloha  . 3: Zp sob  poskytování  Služeb
P íloze  . 4: Oprávn né  osoby
P íloha  . 5: Vzor  Akcepta ního  protokolu
P íloha  . 6: Seznam  poddodavatel
P íloha  . 7: Seznam  Interní  dokumentace

Smluvní  strany  prohlašují,  že sí tuto  Smlouvu  p e etly,  že s jejím  obsahem  souhlasí  a na d kaz  toho
k ní p ipojují  svoje  podpisy.

Objednatel:

V Praze  dne

tn.  OI e g'lDnigg.ítOálleng BploadSkeOpsal
BH a š y O ., =:;';:- ,,'::,::,':,-13
eská  republika  -  Ministerstvo  zem d lství

Ing.  Oleg  Blaško
editel  Odboru  informa ních  a komunika ních

technologií

Poskytovatel:

V Praze  dne

Notes  CS a.s.
'7, ),X

Statutární  editel



P íloha . I
Specifikace  p edm tu  pln ní

P esná specifikace  p edm tu  pln ní  dle  objednacích  kód  výrobce  pro  HW a SW:
Omffi e- Í"  - , , -'l' l:N.;4e:Ý:,,;,' :;. ia Jr.. : Z f"J  'Jo: . :- ' -_ ,. :-. _',i070gyé,Qís!Ó.' . ,_,_, -. /l o:ijÝi- ( «S»BROCADE.S BROCADE.SBrocade  Platform  Sales Brocade  Platform  Sales 1

BROCADE-HW.S Brocade  Hardware  Sales 1

HD-DCX8514-B-
0002.P

DCX8510-4,2PS,OP,2CP,O  SFP,EB(TRK,APM,FW,EF,FV)-«

ANN1927M002
ANN1928M005
ANN1930M001
ANN1928M004

4

:
BR-DCX8510-B- I2148.P1

PORT BLADE,FC16-48,  48P,48  16G  SWL SFP.BR"RECOMMENDED"

BQB3216M08L
BQB3216M09X
BQB3216M0DH
BQB3216MOEK
BQB3216MOKM
BQB3216MOL6
BQB3216MDNZ
BQB3219M09B

8

BR-DCX-0134.P IKIT,2 PWR CORD.CONT EU,CEE7/7

ETCTX1152728
ETCTX1152733
FRUCZ184343
FRUCZ187638

4

XBR-000199.P FRU,SFP+,LWL,16G,10KM,8-PK,BR SBYN2511M01B 1

Switche  jsou  kompatibilní  se stávajícím  HW,  tj. diskovým  polem  HPE Prímera,  NAS HPE StoragePerformance  Fíle Controller,  HPE blade  servery  BL460c,  HPE blade  servery  Synergy  460  a 660, HPEBlade  chassis  BladeSystem  c7000  a Synergy  Chassís,  vírtuální  knihovnou  EMCDELL DataDomain,páskovou  knihovnou  Actidata  Kodiak  3407.



Služba  Helpdesk
Jedná  se o službu,  která  v souvislosti  s nahlášenými  incidenty  zajiš uje  jejich  evidenci  (od samotného
po átku  až do ukon ení  procesu  ešení incídentu)  a jejích  ešení konzultací,  vzdáleným  zásahem
nebo  zásahem  p ímo na míst .  Hlášení  incident  je provád no  prost edníctvím  zprávy  elektronícké
pošty.  Základním  nástrojem  služby  je interní  servisní  aplikace,,HeIpdesk"  Poskytovatele,  která  slouží
jako  centrální  eviden ní  a komuníka ní  prost edek  servísního  týmu.  Koordinátor  služby  pr b žn
požadavky  / ohlášení eviduje, provádí jejich klasífikaci, ur ení ešítele a zp tnou kontrolu reakce na
požadavek  / ohlášení.

zi,''-:"=-'aí,_%;,+;5,_(_'j':,4'«,,H'5p<'gg;af,4a%g;'í4 ,sliJ7'-'5'%y:s;Hrgp_rn_"'u'ap'i'k5i-'gapíKa@@T-,.,ža2'-;":-,a":%-a,-:"_íaa,';:"',"r'-':' - e-maíl:  projectmze@notes.cz

I ' "  ' -"  Sp cifi,ka' eslqžt»ý=-požadqvanéinfoym ce-hláš níincideintaa  '=o-,':_)" -'
-  osobní  íslo žadatele
-  organiza níjednotka
-  jméno  a p íjmení
-  kontaktní  informace:  telefonní  íslo, e-mailová  adresa  (pro  p ípad zp tného

' vyrozum ní)
-  p edm t  íncidentu
-  stru ný  popÍs

' . . . -' -'.'=-'  a Sppci'fi8a e'slu'žby=;qžím-pfn ríslužby ' _-  _ =- "  -
-  provozníhodíny:24hodinx7dnívtýdnux365dnívroce

, -  doba  odezvy:  do 30 minut  pro kritické  závady,  do 60 minut  pro závažné  závady  a
I do 240 minut  v pracovní  dob  a v pracovní  dny  pro  ostatní  závady
i -  doba  odstran ní  závady:  do 6 hodin  pro kritícké  závady,  do 24 hodín  pro závažné  ,

závady  a v následující  pracovní  den pro  ostatní  závady.  

Reporting-SLA
Výstupem  každé služby  bude periodicky  jedenkrát  m sí n  vytvá ený  celkový  výpis vždy za
kalendá ní  m síc obsahující  informace  o typu  služby,  žadatelí  (jméno,  p íjmení,  os. íslo), ešíteli
(jméno,  p íjmení),  datu  a asu zaznamenání  a vy ešení  požadavku.  Podkladem  pro tento  výpís  je
evídence  požadavk  v servísní  aplika  Helpdesk.  Výpis  bude  p ílohou  m sí ní faktury.



P íloha  . 2

Místo  pln ní

"  a  -'- "  l Náz@Ý. - a.' aí -..' - : ' ,- "  - -'.-'- - -. - -'-, ,,2 ':Adrq_:0(,,_,'.-y': "  _"  _ '
Datové  centrum  Stod lky  (DC Stod lky) K Zahrádkám  2065/2,

155  00, Praha  13  - Stod lky
Datové  centrum  Chodov  (DC Chodov) V lomech  2339/1,

149  00 Praha  4 -  Chodov



P íloha  . 3

1)  Poskytovatel  se zavazuje:

Zp sob  poskytování  Služeb

a. poskytovat  Služby  na profesionální  úrovni  a spé í ádného  hospodá e  odpovídající
podmínkám  sjednaným  v této  Smlouv ;  dostane-li  se Poskytovatel  do prodlení  s povínností
poskytovat  Služby  ádn  bez zavin ní  Objednatele  í vd sledku  okolností  vylu ujících
odpov dnost  za škodu  po dobu  delší  5 dn , je Objednatel  oprávn n  zajistít  pln ní  dle této
Smlouvy  po dobu  prodlení  Poskytovatele  jinou  osobou;  vtakovém  p ípad  nese náklady
spojené  s náhradním  pln ním  Poskytovatel

b. poskytovat  Služby  v kvalít  definované  Service  Level Agreements  (,,SLA") dle odstavce  11.5
této  Smlouvy,

c. na své náklady  a spé í ádného hospodá e  podporovat,  spravovat  a udržovat  veškeré
technické  prost edky  Objednatele,  které  Poskytovatel  p evzal do užívání,

d. poskytovat  Objednateli  pravidelné  reporty  (dále jen ,,Reporty"),  ze kterých  bude z ejmé,
vjakém  rozsahu  a vjaké  kvalit  byly Služby podpory  vdaném  vyhodnocovacím  období
poskytovány,

e. neprodlen  informovat  Objednatele  o jakékoliv  zm n  adresy  servisního  portálu  výrobce  i
telefonické  linky,  na nichž  jsou  Služby  poskytovány,

f.  že nebude  jednostrann  m nit  rozsah  a nápl  poskytované  Služby,
g. zajistit  protokolární  p evzetí  p i uskute n ní  (vy ešení)  servisního  zásahu.

2) Reporty  budou  vypracovávány  vždy  pro  vyhodnocovací  období  1 kalendá ního  m síce. Reporty
musí  být  Objednateli  doru eny  vždy  spole n  s p íslušnou  fakturou  za uplynulý  m síc (jako  p íloha
faktury),  ke kterému  se daný  Report  vztahuje,  a to nejpozd ji  do 10 dní od ukon ení  daného
m sÍce.

3) Reporty  budou  obsahovat  zejména:

a. séríové  íslo a popis  Produktu,  ke kterému  byla podpora  poskytnuta,  typ SLA poskytnuté
podpory  dle specifikace  uvedené  v odst.  11.5,

b. popis  úkon  provád ných  na Produktu  v rámci  podpory,  v etn  zp sobu  vy ešení  požadavk ,

c. p esný as nahlášení  požadavku,
d. p esný as vy ešení  požadavku,

4) Za ú elem  poskytování  Služeb  a pro  p íjem požadavk  je Poskytovatel  povinen  z ídit a udržovat
po celou  dobu poskytování  Služeb st edísko  technické  podpory  (service  desk), s nímž bude
Objednatel  mocí  telefonícky  komuníkovat  za v míst  a ase b žné hovorné  a jemuž  bude  mocí
emailem  zasílat  své požadavky.

5) Reporty  podléhají  schválení  Objednatelem.  Nebyly-lí  Služby  por3pory  poskytnuty  ádn  nebo  v as
dle stanovených  SLA a v souladu  s ustanoveními  této  Smlouvy,  bude  Report  vy íslovat  p íslušnou
smluvní  pokutu.  Objednatel  má právo  v p ípad  nesouladu  dodržení  SLA ( doby  odezvy  a doby
opravy)  evídovaných  na kontaktní  osobu  Objednatele  í Servíce  Deskem,  a vy íslené  smluvní
pokuty  Report  neschválit  a vrátít  v etn  faktury  Poskytovateli  k p epracování.

6) Objednatel  se zavazuje  poskytnout  Poskytovateli  veškerou  nezbytnou  sou innost  k ádnému
pln ní  této  Smlouvy,  nap . p ístup do technologických  místností,  odstávky  za ízení, atd.



P íloha  . 4

Oprávn né  osoby
Za Objednatele:
u ve  v cech  smluvních  a ve v cech  obchodních:

Jméno  a p íjmenÍ Ing.  Oleg  Blaško
Adresa T šnov  17,  Praha  1
E-maíl oleg.blasko@mze.cz
Telefon 221  814  588

ve v cech  technických  a realiza ních:
Jméno  a p Íjmení Ing.  Ivo Jan ík
Adresa T šnov  17,  Praha  I
E-mail ivo.jancik@mze.cz
Telefon 221  812  060

Za Poskytovatele:
a ve v cech  smluvních:

Jméno  a p íjmení X XX
Adresa T rkova 2319/5b,  149 00 Praha 4E-maíl 7)"."
Telefon X  ';)< 7

I
ffl ve v cech  obchodních

Jméno  a p Íjmení  /'1  )'X
Adresa T rkova 2319/5b,  149 00 Praha 4
E-mail X7Ý
Telefon Zy 7

ffl ve v cech  technických  a realiza ních:
Jméno  a p íjmení '7;x )(
Adresa Tíjrkova  2319/5b,  149 00 Praha 4E-maíl xX  X
Telefon XX)(



ve v cech  p íjmu  servisních  požadavk  (HelpDesk):
Jméno  a p íjmení
Adresa Túrkova  2319/5b,  149  00 Praha  4
E-mail projectMZE@notes.cz
Telefon + 420 X 7('7!,
WWW www.notes.cz

Osoby  oprávn né  jednat  ve v cech smluvních  jsou oprávn ny  v rámci  této  Smlouvy  vést  s druhou
stranou  jednání  obchodního  a smluvního  charakteru,  jsou oprávn ny  m nít  i rušít  tuto  Smlouvu

i uzavírat  dodatky  k této  Smlouv .

Osoby  oprávn né  jednat  ve v cech  obchodních  jsou  oprávn ny  v rámci  této  Smlouvy  vést  s druhou
stranou  jednání  obchodmho  charakteru,  nejsou  však oprávn ny  m nit  a rušít  tuto  Smlouvu  i uzavírat
dodatky  k této  Smlouv .

Osoby  oprávn né  jednat  ve v cech  technických  a realíza ních  jsou  oprávn ny  v rámci  této  Smlouvy
vést s druhou  stranou  jednání  technického  charakteru,  nejsou  však oprávn ny  m nit  Í rušít  tuto
Smlouvu  í uzavírat  dodatky  k této  Smlouv .  Dále jsou  oprávn ny  provád t  ínnosti  a úkony,  o níchž
to stanoví  tato  Smlouva.
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Vzor  Akcepta ního  protokolu

Akcepta ní  protokol
P edm t:

Smlouva  .:

Poskytovatel:
Projekt:

Vypracoval:
Datum:

MZe Poskytovatel
Osoba  zodpov dná  za akcepta :

Akceptováno
Neakceptováno

' íslo: Popis  yýhrady Termín  odstran ní Zodpov dná  osobaI

íslo: Název  p í1o5y  -
I

2

3

 jméno  a p íjmení Smluvnís rana  . ' .Pod:is Datum  '
MZe

Poskytovatel
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Seznam  poddodavatel

PODDODAVATELSKÉ  ZAJIŠT NÍ

,,Zajišt ní  HW  a SW podpory  SAN swítch  2021+  " (dále  jen,,VZ")

Název  zadavatele: eská  republíka  -  Ministerstvo  zem d lství

Sídlo: T šnov 65/17, IIO  OO, Praha 1-  Nové M sto
Zástupce  zadavatele:  zastoupená  Ing. Olegem  Blaškem,  editelem  Odboru

informa ních  a komunika ních  technologií
I 0  00020478
DI  CZ00020478
Druh  ízení: Ve ejná  zakázka  malého  rozsahu

I P edpokládanéi poddodavatelské  pln ní ásti  i
I yy  I

%$
bez  DPH  ,

I Název, adresa sídla, I O, -
I poddodavatele

II
Dodévka  ásti p edm tu  pln ní

II
I.OOO.OOO,-  K

H.T.D.  spol.  s r.o.,  Praha  4 - Háje,
Pacajevova  97/24, PS  14900,  I O:

' 25066013
Kontakt : X X Y,,

,X.X  X
mobíle:  +420  IX X ;fs

V Praze  dne kvcLq  JU E

X7  -7'- statutární  editel
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Seznam  Interní  dokumentace
D v rné  informace  jsou  obsaženy  v níže uvedených  dokumentech  (lnterrm  dokumentaci).  P ístupk Interní  dokumentací  bude  poskytnut  na základ  oboustrann  podepsané  Dohody  o ochrand v rných  informací  (NDA)  osobou  oprávn nou  jednat  ve v cech  smluvních  nebo  osobou  oprávn noupodat  nabídku.

Bezpe nost
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

SRBI Sm rnice  k ízení bezpe nosti  informací  MZeSSRD ISMS  Sm rnice  k systému  ízení  dokumentace  ISMS MZeSKRA Sm rnice  ke klasifikaci  a ízení  aktív  MZeSBLZ Sm rnice  k bezpe nosU  lidských  zdroj  MZeSFBBP Sm rnice  k fyzické  bezpe ností  a bezpe nosti  prost edí  MZeBIT Sm rnice  k ízení  bezpe nosti  ínforma ních  a komunika ních  technologií  MZeSSI Sm rnice  ke správ  íncídent  MZeSRK Sm rnice  pro  ízení kontinuíty  ínnostíSZSBP Sm rnice  k zajišt ní  shody  s bezpe nostními  požadavky  MZeSHR Sm rnice  pro  hodnocení  rizík  kybernetické  bezpe nostíSBBPSm rnice  pro  budování  bezpe nostního  pov domíSPZD Slovník  pojm  a zkratek  MZeVZ ISMS  Vzory  a záznamy  MZeZSBIU  Základní  sm rríce  bezpe nosti  informací  pro  uživateleBPI Bezpe nostní  politika  informací  MZeSSB Standard  systémové  bezpe nostiSpráva  a monitoríng  privilegovaných  ú t  -  PIM  - U:ívatelská  dokumentaceMetodíckýpokynknastaveniserver proPIM
Metodícký  pokyn  k užívání  p ístupových  server  MZeStandard  k zajišt ní  bezpe nostního  monitoringu  1CT-v20Metodíckýpokynknastaveniserver proSIEM-vl
Metodický  pokyn  k p edávání  p ístupových  údajMinimální  požadavky  na  kryptografícké  prost edky  -  aktuální  dokument:(https://www.nukib.cz/download/urednideska/Kryptografickeprostredkydoporucen
ivl.O.pdf)

HelpDesk
a)  Spolupráce  HD MZe

ITSM  procesy  zadavatele
Release  management

a)  Diagram
b)  Release  plán
c)  Detailní  harmonogram  název  release



Proces
RTT plán
RTP plán

Problem  management
a)  Diagram  proces
b)  Proces

Change  management
a)  Díagram-NCh
b)  Diagram-UCh
c) Proces
d)  Zadání  díl í analýzy
e)  Priloha-l-RfC

Idea  management
a)  Proces
b)  Diagram

Incident  management
a)  Proces
b)  Diagram  proces

Request  fulfilment
a)  Díagram-p ístup
b)  Diagram-reset-hesla
c) Díagram-informace
d)  Diagram-konfigurace
e)  Diagram-HW
f)  Díagram-SW
g) Diagram-Nákup
h) Proces

Validation  and  Testing
a) Legenda
b) Vypo ádání  neshod  Diagram
c) ízení neshod  Diagram
d)  Díagram
e) Proces

Ostatní  metodiky  a sm rnice
a) Metodický  pokyn  k užívání  p ístupových  server  MZe
b) Požadavky  na dokumentaci
c) Metodíka  modelování  architektury
d)  Agrisource  - p íru ka  dodavatele


