
ZÁPIS O ČÁSTEČNÉM POSTOUPENÍ SMLOUVY NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Č. j.: MV-137478-1323/VZ-2020

Počet listů: 5

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná,
IČO: 00007064, zastoupená: Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek na základě
pověření ministrem vnitra ze dne 7. října 2020, č. j. mv- 155573-1/VZ-2020

jako postupitel (dále jako ,,Ministerstvo" nebo ,,Postupitel")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO: 00007064, zastoupená:
plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem ŘeditelstvI pro podporu výkonu služby poHcejního prezidia
České republiky

Č. j.: PPR-29769-53/ČJ-2021-990500

jako postupník (dále jed notlivě jako ,,Česká republika - Ministerstvo vnitra, Policejní prezidium České
republiky" nebo ,,Postupník")

(společně dále také jen jako ,,Strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Postupitel a Postupník mají v úmyslu upravit vztah k níže specifikovaným datovým službám
DATA_INTERNET-ASYM tak, aby bylo uvedeno do souladu nastavení smluvních, fakturačních a
odběratelských vztahů, uzavÍrajÍStraný niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1895 an.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník") a v režimu ust. § 19 odst. la § 37a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o majetku ČR") a v
režimu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZZVZ") tento Zápis o částečném postoupení smlouvy na poskytování služeb (dále jen
,,Zápis").

I. Úvod ní ustanoveni

1. Postupitel a postoupený uzavřeli dne 22. 3. 2021 Smlouvu o poskytování služeb KlVS - KTS, č. j.
MV-137478-618/VZ-2020 (dále také jen ,,Smlouva na služby DATA.JNTERNET-ASYM"), tvořICi Přílohu
č. 1 tohoto Zápisu, jejímž předmětem je závazek Postoupeného poskytovat Postupiteli datové služby
DATA_INTERNET-ASYM, blíže specifikované v rámci poptávkových listů, který je přIlohou Smlouvy na
služby DATA_INTERNET-ASYM, a tomu odpovÍdající závazek Postupitele hradit za poskytování
předmětných služeb sjednanou cenu.



2. Smlouva na služby DATAJNTERNET-ASYM, byla uzavřena na dobu poskytování služeb v délce 36
měsíců.

0 Předmět postoupení

1. Předmětem postoupení na základě tohoto Zápisu je část Smlouvy na služby DATAJNTERNET-ASYM,
které odpovídá právo na poskytování služeb KlVS (definovaných v rámci Poptávkového listu
PI Poptavkovy list 60028-DATA INTERNET-ASYM) s poskytováním všech těchto služeb souvÍsejÍcÍ

_práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy na služby DATA_INTERNET-ASYM, to vše od účinnosti
tohoto Zápisu, nejdříve však od 1. 1. 2022 (společně dále také jen ,,Předmět postoupení"). Předmětem
postoupení jsou především podmínky poskytování uvedených služeb dle Smlouvy na služby
DATAINTERNET-ASYM, fakturační a platební podmínky, místo p|r}ění, odpovědnost za vadné plnění a
sankční ustanovení, která jsou relevantní pro plnění Předmětu postoupení.

Fakturace Postoupeného dle Smlouvy na služby DATA_,,INTERNET-ASYM spojené s poskytováním služeb
definovaných v rámci Poptávkového listu PI Poptavkovyjist 60028 DATA INTERNET-
ASYM25354973 bude od 1. 1. 2022 probihata případné připomínky k úhraděfakturza výše uvedenou
službu budou od 1. 1. 2022 směřovat přímo vůči České republice - Ministerstvo vnitra, policejní
prezidium, se sIdlern Strojnická 935/27, 170 00 Praha 7. Příslušné daňové doklady bude postoupený
zasílat na adresu: PolicejnIprezidiurn České republiky, ŘPVS, poštovnischránka 62/ŘPVS, strojnická 27,

170 89, Praha 7, kontaktní osoba za policejní prezidium:

Ill. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Postupitel se zavazuje, že k datu účinnosti tohoto Zápisu, nejdříve však k datu 1. 1. 2022, převede výše
specifikovanou část práv a povinností vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy na služby DATAJNTERNET-ASYM,
odpovídajÍcÍ Předmětu postoupeni na Postupníka.

2. Postupník prohlašuje, že se seznámil s obsahem Smlouvy na služby DATAJNTERNET-ASYM
(resp. s právy a povinnostmi, odpovjdajÍcÍmi Předmětu postoupeni, které na něj mají být
prostřednictvím tohoto Zápisu převedeny) a s postoupením Předmětu postoupení na jeho osobu
souhlasí.

3. Postupitel prohlašuje, že předmětem Smlouvy na služby DATAJNTERNET-ASYM je poskytováni
opakovaného plnění až do skončení trvání Smlouvy na služby DATA_INTERNET--ASYM, a že Předmět
postoupenítak dosud nebyl splněn.

4. Na Postupníka přechází právni postavení Postupitele ve stavu, jaký je zde v okamžiku účinnosti tohoto
Zápisu, nejdříve však dne 1. 1. 2022, s výjimkou uvedenou v nás|edujÍcÍ větě. Za účelem vyloučenI
jakýchkoliv pochybnosti Strany výslovně prohlašujI, že práva a povinnosti vzniklé před tímto
okamžikem v souvislosti s plněním Smlouvy na služby DATA_INTERNET-ASYM nezanikají ani nejsou
Předmětem postoupeni, protože tato práva a povinnosti si mezi sebou vypořádají Postupitel a
postoupený dle Smlouvy na služby DATA_INTERNET-ASYM.



5. Postupitel prohlašuje, že změna Smlouvy na služby DATA_INTERNET-ASYM provedená tímto Zápisem
nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.

6. Postupitel a Postupník ve smyslu ust. § 37a zákona o majetku ČR prohlašuji, že Smlouva na služby
DATAINTERNET-ASYM nebyla uzavřena s povolením výjimky, schválením nebo předchozím
souhlasem dle uvedeného zákona, že k Předmětu postoupení se nadále neváží práva a povinnosti
z postupované smlouvy, že postoupeni Předmětu postoupení není Postupiteli nijak na újmu ani jej
nevylučuje povaha Smlouvy na služby DATAINTERNET-ASYM.

7. Ostatní práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy na služby DATAJNTERNET-ASYM zůstávají

nezměněna.

lV. Úplata

Postoupeni Předmětu postoupeni je mezi Postupitelem a Postupníkem sjednáno jako bezúplatné.

V. Závěrečná ustanoveni

1. Tento Zápis nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Stranami.

2. Tento Zápis se podepisuje Stranami elektronicky pomocí zaručeného elektronického podpisu.

3. Strany prohlašujI, že Zápis uzavÍrajisvobodně a vážně a že obsah Zápisu vyjadřuje jejich vůli a na důkaz
toho Zápis podepisuji.

4. Tento Zápis je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze Stran obdrží jedno (l) vyhotovení
Zápisu.

5. Jakékoliv změny tohoto Zápisu je možno provést pouze formou číslovaných písemných dodatků, které
jsou podepsány oprávněnými zástupci Stran.

6. Na základě vzájemné dohody Stran zajistí Postupitel uveřejnění Zápisu v registru smluv. Uveřejnění
v registru smluv je dobrovolné a nemá vliv na počátek účinnosti tohoto Zápisu.

7. Nedílnou součástítextu tohoto Zápisu je Doložka o souhlasu Postoupeného s částečným postoupením
smlouvy na poskytování služeb, jejíž znění je zařazer)o za podpisovou stranou tohoto Zápisu.

8. Přílohy: Nedílnou součástiZápisu jsou tyto její přílohy dle nás|edujÍcÍho seznamu:

Příloha Č.1

- Sm|o(jva na služby DATA_INTERNET-ASYM č. j. MV-137478-618/VZ-2020



Příloha č. 2

- Aktualizovaný poptávkový list PIPoptavkovy_list_60028-DATA_INTERNET-ASYM 25354973

Česká republika - Ministerstvo vnitra

jméno: Mgr. Lenka Přibová
Funkce: ředitelka odboru veřejných zakázek na základě pověření ministra vnitra
Datum:
Místo: Praha

.,

Česká republika - Ministerstvo vnitra, policejní prezidium České republiky

Jméno: plk. Mgr. Pavel Osvald
Funkce: ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby
Datum:
Místo: Praha



DOLOŽKA O SOUHLASU POSTOUPENÉHO S ČÁSTEČNÝM POSTOUPENÍM SMLOUVY NA
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem: Olešni 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, lČ: 25354973,
DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C
9719, zastoupená: Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem (dále jen ,,postoupený"), tímto:

vyjadřuje svůj souhlas s postoupením části Smlouvy na služby DATA_INTERNET-ASYM,
které odpovídá právo na poskytování služeb KIVS (definovaných v rámci Poptávkového listu,
P1_Poptavkovy_1ist_60028-DATA_INTERNET-ASYM_25354973), s poskytováním všech těchto služeb
souvÍsejÍcÍ práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy na služby DATA_INTERNET-ASYM to vše od
účinnosti Zápisu, nejdříve však od 1. 1. 2022 (společně dále také jen ,,Předmět postoupeni")
z postup'tele Česká republika - M'n"sterstvo vn'tra, se s'dlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Letná, IČO: 00007064, zastoupená: Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek na
základě pověření ministrem vnitra ze dne 7. října 2020, č. j. MV- 155573-1/VZ-2020 (dále jen
,,Postupitel") na postupníka Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7,
IČO: 00007064, zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem Ředitelství pro podporu výkonu
služby policejnIho prezidia České republiky, (dále jen ,,Postupník"), na základě Zápisu, jehož je tato
doložka nedílnou součástí.

postoupený se současně zavazuje, že od okamžiku účinnosti převodu Předmětu postoupení bude
poskytovat příslušné služby Postupníkovi a vůči Postupníkovi realizovat veškerá práva a povinnosti,
které mu z Předmětu postoupenÍvyp|ývaji.

postoupený tímto dále prohlašuje, že nevyužije svého práva na prohlášeni o odmÍtnutj osvobození
Postupitele od plněni povinnosti dle ust. 1899 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.

ha-vel internet s.r.o.

Jméno: Ing. Pavel Halfar
Funkce: jednatel
Datum:
Místo: Ostrava



Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

č.j.: Mv-137478-618jvz-2020

SMLOIJVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS

mezi

vrčeská republika - Ministerstvo vnitra

na straně jedné

a

společnostI ha-vel internet s.r.o.

na straně druhé



Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následujÍcÍ smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 - Letná,
IČO: 00007064, zastoupená Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek, na základě
pověření ministrem vnitra ze dne 7. října 2020, č.j. mv- 155573-1/VZ-2020

Č. j.: MV-137478-618/VZ-2020

(dále také jednotlivě ja ko ,,PověřujÍcÍ zadavatel" a společně ja ko ,,PověřujÍcÍ zadavatelé")

na straně jedné

a

společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem: Olešní 587/11a, 712 00 Ostrava Muglinov, IČO:
25354973, DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 9719, zastoupená: Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem (dále jen ,,Poskytovatel")

.

na straně druhé

(pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní strana" a společně jako
,,Smluvní strany")

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,NOZ"), tuto

Smlouvu na poskytování služeb KlVS - KTS

(dále jen ,,Smlouva")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A)

B)

C)

Vláda České republiky přijala dne 30. května 2012 usneseníč. 385, o koncepci nákupu datových
a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
{dále jen ,,Usnesení");

Na základě UsnesenÍprovádj Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3,
170 34 Praha 7 - Letná, IČO: 00007064, {dále také jako ,,Centrální zadavatel" nebo
,,Ministerstvo"), ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), centralizované zadáváni spočÍvajÍcÍ
v tom, že Centrální zadavatel zavedl dynamický nákupní systém (dále jen ,,DNS") za účelem
zadávání veřejných zakázek na poskytováni datových a hlasových služeb Komunikační
infrastruktury veřejné správy (dále jen ,,KlVS"), vymezených Usnesením a Centrálním
zadavatelem, a to na účet jednotlivých ústředních orgánů státní správy, organizačních složek
státu a jejich příspěvkových organizací a jiných subjektů veřejné správy;

Centrální zadavatel je oprávněn pořizovat v rámci centralizovaného zadáváni předmětné služby

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
,,Poskytováni služeb KlVS - 2017 - 2021"
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Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

KlVS i pro sebe. V případě, že je Centrální zadavatel současně jediným příjemcem Služeb podle
této Smlouvy, neplatí pro tuto Smlouvu písm. E) této preambule;

D) Centrální zadavatel zavedl DNS v zadávacím řIzenI v souladu se ZZVZ a v souladu s relevantní
právní úpravou zařadil Poskytovatele do DNS;

E) Centrálni zadavatel a pověřujÍcÍ zadavatelé spolu uzavřeli Dohodu o centralizovaném zadávání,
jejímž předmětem je závazek Centrálního zadavatele provádět zadávací řIzenI a centrálně
zadávat veřejné zakázky na poskytování služeb KlVS na účet těchto pověřujících zadavatelů
(dále jen ,,Dohoda o centralizovaném zadávání"). Text pod písm. E) této preambule se použije
pouze ve vztahu k těm příjemcům Služeb podle této Smlouvy, kteří nejsou současně Centrálním
zadavatelem;

F) V návaznosti na vymezeni konkrétních služeb KlVS poptávaných pověřujíckni zadavateli a, není-
ii Centrální zadavatel současně jediným příjemcem Služeb podle této Smlouvy, také
v návaznosti na uzavření Dohody o centralizovaném zadáváni, zahájil Centrální zadavatel dne
25. 1. 2.021 zadávací řIzenI na veřejnou zakázku (dále jen ,,Veřejná zakázka") na služby KlVS,
jejichž bližší specifikace je obsažena v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen Služby"),
a následně v tomto zadávacím řízenI {dále jen ,,Zadávací řIzenI") vybral nabídku Poskytovatele
jako ekonomicky nejvýhodnější; v případě, že Smlouva sdružuje Služby specifikované ve dvou a
vÍce poptávkových listech vymezených v ČI. 3.1. Smlouvy, považují se Služby vymezené
v každém jednotlivém Poptávkovém listu za jednu Veřejnou zakázku;

G) Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby dle Smlouvy;

SMLUVNĹSTRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUjÍCÍM:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2,

2.1.

PŘEDMĚT, ÚČEL, DOBA TRVÁNĹA MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat pověřujichnu zadavateli příslušné
Služby.

Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je dosažení cIlů stanovených v Usnesení a zajištění řádného poskytování
Služeb pověřujicknu zadavateli.

Doba trvánISrdouvy

Smlouva je pro Smluvní strany závazná od okamžiku její účinnosti dle ČI. 12.2. Smlouvy a po
celou dobu jejího trvání, tj. po Dobu zavedeni Služby (ČI. 5.5. Smlouvy) a po Dobu poskytování
Služby {ČI. 12.1. Smlouvy).

Místo plnění Smlouvy

Místem plněníSmlouvy je územíČeské republiky.

POVĚŘUJÍCÍ ZADAVATEL A CENTRÁLNÍ ZADAVATEL

Pověřu jÍcÍ zadavatel

pověřujÍcÍ zadavatel dle této Smlouvy je příjemcem Služeb a současně koncovým uživatelem
ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
,,PoskytovánIslužeb KlVS - 2017 - 2021"
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Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

2.2.

3.

3.1.

3.2.

některých souvisejÍcÍch zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,ZEK").

Vztah Pověřu jÍcÍ,h.ozadavate|e a Centrálního zadavate.l.e, oprávnění Centrálníhoz,a.davatele

Centrá|njzadavate| je ústředním orgánem státnísprávy pro vnitřnivěci dle § 12 odst. 1zákona
č. 2/1969 Sb., o zřIzenI ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační úlohu pro informačnia komunikační
technologie.

V případě, že Centrální zadavatel není současně příjemcem Služeb podle této Smlouvy a
nenáleží mu práva a povinnosti pověřujÍcÍho zadavatele podle této Smlouvy, je oprávněn za
účelem plněni koordinační úlohy pro informační a komunikační technologie vykonávat pro
účely této Veřejné zakázky pouze ty činnosti a náleží mu pouze ta oprávněni, na kterých se
Smluvní strany ve Smlouvě výslovně dohodly nebo která vyplývají přímo z právních předpisů.

Smluvní strany se zavazují, že budou plnit v této Smlouvě specifikované povinnosti vůči
Centrálnímu zadavateli a Že Centrálnímu zadavateli dále přiznávají v této Smlouvě vymezená
oprávnění..

Je-li Centrální zadavatel současně příjemcem Služeb podle této Smlouvy, náleží mu kromě
v této Smlouvě vymezených oprávnění CentrálnIho zadavatele také v této Smlouvě vymezená
oprávnění a povinnosti pověřujÍcÍho zadavatele a veškerá ustanoveni podle této Smlouvy,
která se týkají pověřujÍcÍho zadavatele, se vztahuji na Centrálního zadavatele.

CENA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy vychází z cenové nabídky
Poskytovatele podané v Zadávacím řIzenI, uvedené pro konkrétni Služby na předtisku (dále
jen ,,poptávkový list"), obsahujíckn detailní specifikaci poptávaných Služeb, jejich kódy,
množství, místo a Dobu poskytování Služby a cenu (Příloha č. l).

Cena za Služby podle předchozí věty je cena konečná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Poskytovateli v souvislosti se zavedením
a poskytováním Služeb dle této Smlouvy, s výjimkami stanovenými dále v textu Smlouvy
(zejména v ČI. 4 Smlouvy).

Cena za zavedení Služby (zřizovací poplatek) pro stejné Služby

V případě, že Pověřujichnu zadavateli byla ke dni předcházejÍcÍmu zavedení Služby
poskytována Poskytovatelem stejná služba (přičemž není rozhodné, zda Poskytovatel
poskytoval Pověřujichnu zadavateli stejnou službu na základě dřívějšÍ smlouvy uzavřené
v zadávacím řizenI v rámci DNS nebo na základě jiné smlouvy), není Poskytovatel oprávněn
účtovat za zavedení takové Služby dle Smlouvy zřizovací poplatek. Stejnou službou se rozumí
služba, která svými technickými parametry odpovídá parametrům definujÍcÍm v Poptávkovém
listu Poskytovatelem zaváděnou Službu, včetně shodné konfigurace těchto parametrů a
použitých hw komponent, nedohodne-li se PověřujÍcÍzadavate| s Poskytovatelem jinak. Tímto
ustanovením není dotčeno právo Poskytovatele neúčtovat zřizovací poplatek v případech, kdy
tak uzná za vhodné nebo kdy se tak písemně dohodne s pověřujichn zadavatelem.
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3.3. Zúčtovací období

S ohledem na potřebu jednotného systému placení a kontroly se pro účely Smlouvy stanovuje
zúčtovací období, za něž Poskytovatel vyúčtuje ceny za poskytnuté Služby, jež odpovídá
kalendářnímu měsíci, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.4. Daně a poplatky

Pokud nenIvýslovně stanoveno jinak, nezahrnuje žádné ujednánío ceně obsažené ve Smlouvě
daň z přidané hodnoty ani jiné daně a poplatky, jež se mohou na Služby poskytované dle
Smlouvy v daném okamžiku v souladu s účinnými právními předpisy vztahovat. Nestanoví-li
pro konkrétni daň nebo poplatek obecně závazný právní předpis výslovně jinak, platí, že
takovou daň nebo poplatek hradí Poskytovatel.

3.5. Úhrada ze strany pověřujÍcÍho zadavatele

Cenu za Služby dle Smlouvy hradí Poskytovateli příslušný pověřujÍcÍ zadavatel, není-li písemně
dohodnuto jinak. U Služeb sdílených vÍce pověřujichni zadavateli hradí Služby zcela nebo zčásti
pověřujÍcÍ zadavatel (i) uvedený v příslušném Poptávkovém listu dané Služby, (ii) o němž to
stanoví Smlouva, nebo (iii) který to písemně sdělí Poskytovateli (a pro informaci též
Centrálnímu zadavateli) po uzavření Smlouvy.

Nárok Poskytovatele na úhradu ceny za každou jednotlivou Službu dle Smlouvy vzniká od
okamžiku, kdy jsou Poskytovatelem předány všechny Služby obsažené v Poptávkovém listu,
jehož je Služba součástí {tj. od počátku Doby poskytování Služby dle ČI. 5.6., resp. ČI. 12.1.
Smlouvy), není-li Poskytovatelem a pověřujíckn zadavatelem písemně dohodnuto jinak.

3.6. Vymezení ceny poskytnutých Služeb jednotlivým pověřujícňn zadavatelům

Poskytovatel bude vystavovat daňový doklad, který bude obsahovat příslušné identifikační
údaje poskytovaných Služeb obsažené v rámci Poptávkového listu (tj. vždy alespoň KlVS ID
Služby, číslo jednací Smlouvy, lokalizace, kapacita, příp. hovorného Služby) jednotlivě na vrub
každého pověřujÍcÍho zadavatele. Nebude-li pověřujÍcÍ zadavatel písemně požadovat jinak,
vystaví Poskytovatel daňový doklad souhrnně pro všechny Služby dle poptávkového listu, které
byly v přIslušném období poskytnuty konkrétnímu pověřujícknu zadavateli. V případě žádosti
pověřujÍcÍho zadavatele je Poskytovatel dále povinen:

(i) jednotlivé odebrané Služby daným pověřujíckn zadavatelem definovat podle místa
poskytnutí Služby; a

(ii) u Služby sdílené vÍce pověřujÍcÍmi zadavateli rozdělit fakturované Služby podle
jednotlivých pověřujících zadavatelů v poměru určeném (i) v příslušném Poptávkovém
listu dané Služby, (ii) ve Smlouvě, nebo (iii) v písemném sděleni Poskytovateli (a pro
informaci též Centrálnímu zadavateli) po uzavřeni Smlouvy.

3.7. Požadavky na zajištění s|edovánív|astních nákladů pověřujÍcÍch zadavatelů

pověřujÍcÍ zadavatel nebo Centrální zadavatel jsou oprávněni Poskytovateli písemně sdělit
požadavky na sledování nákladů ve vztahu ke Službám poskytovaným jednotlivému
pověřujícknu zadavateli. Poskytovatel je v takovém případě povinen ve vztahu k takovému
Pověřujícknu zadavateli vystavovat pouze daňové doklady obsahujÍcÍ podrobný rozpis Služeb
poskytnutých ze strany Poskytovatele pověřujÍcÍmu zadavateli v příslušném kalendářním
měsíci. Takový podrobný rozpis Služeb musí odpovídat pověřujichn zadavatelem nebo
Centrálním zadavatelem oznámeným požadavkům na sledování vlastních nákladů daného
pověřujÍcÍho zadavatele. Pokud pověřujÍcÍ zadavatel nebo Centrální zadavatel nesdělí
Poskytovateli své požadavky na sledováni vlastních nákladů, platí, že rozpis poskytnutých
Služeb bude respektovat členění dle poptávkového listu.

.
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3.8. Splatnost ceny

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem PověřujÍcÍmu zadavateli dle Smlouvy bude
hrazena zpětně za každý kalendářní měsíc, v němž byly přIslušné Služby poskytnuty, s tím, že
cena je splatná třicet (30) dní poté, co Poskytovatel doručí PověřujÍcÍmu zadavateli daňový
doklad na přIslušnou částku. V případě doručení daňového dokladu v období od 10. prosince
do 31. března bude cena za Služby splatná šedesát (60) dnů od doručenidaňového dokladu.

3.9. Obsah daňového dokladu

jakýkoliv daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy,
bude vystaven a doručen Pověřujícknu zadavateli nejpozději do sedmnáctého {17.) dne
kalendářního měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho po skončení přís|ušného kalendářního
měsíce a bude obsahovat podrobný rozpis Služeb poskytnutých ze strany Poskytovatele
pověřujícknu zadavateli v příslušném kalendářním měsíci, včetně označení čísla jednacího
Smlouvy, Služby {vždy prostřednictvím KlVS ID, lokalizace a kapacity, příp. hovorného Služby
dle Poptávkového listu), paušálni platby, insta|ačnlho poplatku, případného hovorného, slevu
za nedodržení Kvalitativních ukazatelů v daném měsíci, jakož i dalších náležitostIstanovených
ve Smlouvě nebo dohodnutých písemně s pověřujÍcÍm zadavatelem. Cenu za Služby
poskytované Poskytovatelem pověřujícímu zadavateli dle Smlouvy nebude Poskytovatel
v rámci daňového dokladu žádným způsobem zaokrouhlovat; v opačném případě se jedná o
vadu faktury a pověřující zadavatel je oprávněn postupovat dle ČI. 3.10. Smlouvy.

K první vystavené faktuře za poskytované Služby je Poskytovatel povinen připojit kopii
Předávacího protokolu, dle vzoru v Příloze č. 5, která tvoří nedIlnou součást této Smlouvy.

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Pověřujícknu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

3.10. Vady fakturace a jejich vliv na splatnost ceny

PověřujÍcÍzadavate| je oprávněn vrátit Poskytovateli přede dnem splatnosti přIslušnou fakturu
(daňový doklad) bez zaplacení, pokud taková faktura nemá náležitosti uvedené ve Smlouvě
nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými právními předpisy,
a to s uvedením důvodu vráceni. Poskytovatel je povinen po vrácenifaktury vyhotovit fakturu
novou, a to do patnácti {15) dnů ode dne doručenivráceného daňového dokladu nebo výhrad
k němu. Důvodným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury (daňového
dokladu). Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury
(daňového dokladu).

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit pověřujicknu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11..3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušeni uvedené povinnosti.

3.11.. Vypořádánívadné fakturace

V případě, že pověřujÍcÍ zadavatel uhradí částku, která však byla Poskytovatelem nesprávně
vyúčtována, je Poskytovatel povinen provést vypořádáni vadné fakturace formou daňového
dokladu, obsahujÍcÍho mj. i vymezeni jednotlivých Služeb (vždy prostřednictvím KlVS ID, čísla
jednacího Smlouvy, lokalizace a kapacity, příp. hovorného Služby dle Poptávkového listu), na
které byla provedena vadná fakturace s vyznačením nesprávných isprávných částek, které byly
uhrazeny a které měly být správně uhrazeny, případně další údaje dle požadavku pověřujÍcÍho
zadavatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že pověřujÍcÍ zadavatel není
za Služby, které byly nesprávně vyúčtovány, povinen platit cenu nebo její část.
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3.12. Způsob úhrady ceny

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem pověřujÍcÍmu zadavateli dle Smlouvy bude
hrazena bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě, nebo
Poskytovatelem písemně oznámený Pověřujíchnu zadavateli.

3.13. Prodlenís úhradou ceny

Jestliže pověřujÍcÍ zadavatel neuhradí Poskytovateli řádně a včas jakoukoliv část ceny řádně
uplatněné daňovým dokladem, bude pověřujÍcÍ zadavatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok
z prodlení z dlužné části ceny, a to za každý započatý den prodlení. výše úroku z prodlení se
řídI přIslušnými právními předpisy.

3.14. Předběžná kontrola fakturace

pověřujicňnu zadavateli, který to Poskytovateli písemně sdělí, je Poskytovatel povinen
elektronicky doručit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po ukončeni příslušného
zúčtovacího období podklad pro vyúčtování ceny za Služby poskytnuté tomuto pověřujícknu
zadavateli v uplynulém zúčtovacím období. Tento podklad musí splňovat náležitosti daňového
dokladu dle příslušných právních předpisů a obsahovat údaje o identifikaci poskytnutých
Služeb ve smyslu ČI. 3.9. této Smlouvy. pověřujÍcÍ zadavatel je po doručení podkladů oprávněn
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů doručit Poskytovateli připomínky k doručeným
podkladům. Na základě těchto připomínek Poskytovatel ve vztahu k přIslušnému Pověřujíchnu
zadavateli upraví dané vyúčtování ceny za příslušné zúčtovací období, pokud uzná tyto
připomínky jako oprávněné. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele vystavit daňový
doklad v řádném termínu v souladu s přIslušnými právními předpisy. Doručením či
nedoručením připomínek ze strany pověřujícího zadavatele k příslušným podkladům nejsou
dotčena práva pověřujÍcÍho zadavatele na reklamaci vyúčtované ceny za danou Službu a dané
zúčtovací období, práva z vad plnění Poskytovatele, včetně případných práv na poskytnutí
slevy z ceny, uplatnění sankcí apod. Případné reklamační řízení se řIdi příslušnými
ustanoveními ZEK.

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit pověřujÍcÍmu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

3.15. Elektronické doručení daňového dokladu

jakýkoliv řádný nebo opravný daňový doklad, vC. případného vypořádání fakturace daňovým
dokladem dle ČI. 3.11. Smlouvy, doručený dle Smlouvy přIslušnému Pověřujícknu zadavateli,
musí být současně doručen PověřujÍcÍmu zadavateli také v elektronické podobě, podepsaný
uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za Poskytovatele jednat, a to na
elektronickou adresu určenou tímto pověřujickn zadavatelem.

3.16. Zálohové platby

PověřujÍcÍ zadavatelé neposkytuji zálohové platby na cenu Služeb.

4.

4.1.

VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

Právo PověřuiÍcÍch zadavatelů uplatňovat změnové požadavky

Vzhledem k tomu, že uspokojováni potřeb veřejného zájmu a plnění činnosti pověřujÍcÍch
zadavatelů s sebou nese dynamické nároky PověřujIcIch zadavatelů na zajišťováni Služeb, jež
není s ohledem na standardní průběh zadávacího řIzeni možné smluvně zajistit bezodkladně,
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4.2.

4.3.

4.4.

a s ohledem na povahu Služeb, vyhradil Centrální zadavatel dle § 100 odst. 1 ZZVZ v zadávací
dokumentaci Veřejné zakázky oprávnění pověřujÍcÍho zadavatele během účinnosti Smlouvy
písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně Služeb specifikovaných
v Poptávkovém listu, které jsou dle Smlouvy poskytovány PověřujÍcÍmu zadavateli, a to
zejména co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů Služeb (dále jen ,,Vyhrazené
změny"). Vyhrazené změny budou pověřujícím zadavatelem uplatněny v případech potřeby
změn Služeb vyvolaných zejm. v důsledku nutnosti přijetí bezpečnostních opatření (např.
opatření vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti či opatřeni
v souvislosti se správou prvků kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů),
v případech vyvolaných v důsledku úprav a optimalizace infrastruktury státu v odvětvi
komunikačních a informačních systémů (zejm. stěhování, stavební úpravy, rušení koncových
bodů Služeb, navyšování a snižováni kapacit Služeb při rozšiřováni a zužování personálních
kapacit), následná dohoda Smluvních stran o absenci důvodů pro úhradu zřizovacího poplatku.
Poskytovatel je povinen Vyhrazenou změnu uplatněnou pověřujÍcÍm zadavatelem provést,
neznamená-li její provedení mimořádné technické nároky. Mimořádnými technickými nároky
na zavedeni příslušné služby se rozumí okolnosti, pro které Poskytovatel postupujÍcÍ
s vynaložením odborné péče není schopen z důvodů, za něž. není Poskytovatel odpovědný,
dodržet maximální Dobu zavedeni Služby dle Smlouvy. Uplatnění Vyhrazené změny je
pověřujÍcÍ zadavatel oprávněn učinit v souladu a v rozsahu upraveném ZZVZ, Smlouvou a
zadávacími podmínkami Zadávacího řIzenI.

Maximálni rozsah Vyhrazené změny

Na základě Vyhrazené změny může být celková cena Služeb dle Poptávkového listu
specifikovaných ve vztahu k určitému pověřujícímu zadavateli navýšena či snížena nejvýše o
30 % výchozí hodnoty. výchozí hodnotou je cena Služeb, jež byla nabídnuta Poskytovatelem
v nabídce v Zadávacím řIzenI na Veřejnou zakázku v rámci DNS, o níž Centrální zadavatel
rozhodl jako o ekonomicky nejvýhodnější; uplatněnIVyhrazené změny nemá na určenivýchozÍ
hodnoty vliv. Cena za Služby poskytované po uplatněnI Vyhrazené změny bude stanovena
způsobem dle Smlouvy, resp. bude vycházet z výchozí hodnoty Služeb nabídnuté
Poskytovatelem v nabídce podané v Zadávacím řIzení.

Organizační vyhrazené změny

PověřujÍcÍzadavate| je oprávněn opakovaně uplatňovat Vyhrazené změny, které jsou vyvolány
organizačními změnami ve struktuře pověřujÍcÍho zadavatele (dále jen ,,Organizačnívyhrazené
změny"), včetně snÍŽenÍ množství Služeb, změny kvality Služeb, změny místa poskytování
Služeb, převedení práv na poskytováni Služeb (či jen některých z nich) na jiného pověřujícího
zadavatele apod. Uplatnění Organizační vyhrazené změny musí být doloženo řádným
odůvodněním pověřujÍcÍho zadavatele. Předpokládá-li realizace Organizační vyhrazené změny
změnu poštovni adresy poskytování Služby, provede Poskytovatel s příslušným pověřujíchn
zadavatelem technické šetření. Cena za Služby poskytované po uplatnění Organizační
vyhrazené změny bude stanovena způsobem dle Smlouvy.

Nové služby

pověřujÍcÍ zadavatel si vyhrazuje právo použít jednací řízení bez uveřejnění pro poskytnutí
nových služeb Poskytovatelem dle § 100 odst. 3 ZZVZ a za podmínek stanovených v § 66 ZZVZ.
Novými službami se rozumí obdobné služby odpovídajÍcÍ Veřejné zakázce. Předpokládaná
hodnota nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Cena za tyto
nové služby nepřesáhne o vÍce než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 %
ceny uhrazené za Veřejnou zakázku. Nové služby mohou být sjednány v rozsahu
odpovjdajÍcÍmu výši předpokládané hodnoty nových služeb a poskytovány po dobu, která se
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

odvIjI od sjednaného rozsahu nových služeb a předpokládané hodnoty nových služeb, to vše
s přihlédnutkn ke stanovené hranici ceny za nové služby dle věty čtvrté tohoto odstavce.
PověřujÍcÍzadavate| je oprávněn zahájit jednací řIzenIbez uveřejněni do 3 let ode dne uzavřeni
Smlouvy.

Nás|edujÍcÍ ustanovenISmlouvy o Vyhrazených změnách se použijítéž pro poskytováni nových
služeb, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Centrální registr vyhrazených změn KlVS

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny Vyhrazené změny musí být uplatněny nás|edujÍcÍm
způsobem. Identifikuje-li pověřujÍcÍ zadavatel potřebu Vyhrazené změny, je povinen takovou
změnu a její realizaci projednat s Poskytovatelem, včetně vlivu na cenu Služeb poskytovaných
na základě Smlouvy. Následně pověřující zadavatel prostřednictvím portálu KlVS zašle
Centrálnímu zadavateli písemný požadavek na změnu Smlouvy, ke kterému přiloží souhlas
Poskytovatele s provedením změny Smlouvy, jeho cenovou nabídku na poskytování Služeb
v souladu se změnou Smlouvy a požadované datum realizace Vyhrazené změny. Centrální
zadavatel zaznamená požadavek do své evidence (dále jen ,,Centrální registr vyhrazených
změn KlVS") a po jeho vyhodnoceníz hlediska přípustnosti dle ZZVZ připraví návrh dodatku ke
Smlouvě, který předloží pověřujicknu zadavateli a Poskytovateli k podpisu. Centrálni registr
vyhrazených změn KlVS administruje Centrálni zadavatel a shromažd'uje v něm všechny
změnové požadavky pověřujÍcÍch zadavatelů uplatněné dle Smlouvy. Údaje shromážděné
v Centrálním registru vyhrazených změn KlVS, které se týkají přís|ušného pověřujÍcÍho
zadavatele, jsou tomuto Pověřujíchnu zadavateli zpřístupněny v portálu KlVS.

Účinnost Vyhrazené změny

Pokud není v rámci Vyhrazené změny uplatněné pověřujíckn zadavatelem požadováno
pozdější provedení změny Služby nebo nové služby, je Poskytovatel povinen zavést
požadovanou změnu Služby nebo novou službu nejpozději ve lhůtě odpovÍdajÍcÍpřis|ušné Době
zavedení Služby, která běží od okamžiku doručení požadavku na uplatnění Vyhrazené změny
Poskytovateli. Dojde-li uplatněním Vyhrazené změny k rušení Služby, je Poskytovatel povinen
poskytování Služby zrušit nejpozději ke konci měsíce, pokud mu byl požadavek na zrušení
Služby doručen do patnáctého (15.) dne předmětného měsíce, jinak od patnáctého {15.) dne
měsíce nás|edujÍcÍho po doručeni požadavku na zrušení Služby.

Zřizovací poplatek při uplatnění Vyhrazené změny

Poskytovatel je oprávněn účtovat zřizovací poplatek při uplatněni Vyhrazené změny
maximálně ve výši odpovídajÍcÍ rozdílu mezi zřizovacím poplatkem za změněnou nebo novou
službu a zřizovacím poplatkem za dosavadní Službu, a to pouze v případě, že změněná nebo
nová služba neodpovídá svými technologickými parametry původní Službě.

Od tohoto ustanoveni je možné se odchýlit na základě písemné dohody mezi pověřujÍcÍm
zadavatelem a Poskytovatelem, pokud Poskytovatel předloží PověřujÍcÍmu zadavateli
zdůvodněný požadavek na uhrazení zřizovacího poplatku při uplatnění Vyhrazené změny a
pověřujÍcÍ zadavatel tento požadavek schválí; uvedené platí i pro případ, že změněná nebo
nová služba bude odpovídat svými technologickými parametry původnISlužbě.

Postoupení Vyhrazených změn

Každý pověřujIcí zadavatel je oprávněn uplatňovat Vyhrazenou změnu v povoleném rozsahu
pouze ve vztahu ke Službám, které odebírá, ledaže mu jiný pověřujÍcÍ zadavatel postoupí své
právo na uplatnění Vyhrazených změn dle Smlouvy v rozsahu, jakým k okamžiku postoupení
práva disponuje; postoupit lze pouze právo na uplatnění Vyhrazených změn, kterým jiný
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pověřujÍcÍ zadavatel disponuje v rámci této Veřejné zakázky. Postoupení musí být uplatněno
nás|edujÍcÍm způsobem. PověřujÍcÍzadavate|é, kteří majízájem mezi sebou provést postoupení
práva na uplatnění Vyhrazených změn, musejí spolu takové postoupení, jeho podmínky a
realizaci projednat. Následně pověřujÍcÍ zadavatel, jenž má zájem být postupníkem,
prostřednictvím portálu KlVS zašle CentrálnImu zadavateli písemný požadavek na postoupeni
práva na uplatněnI Vyhrazených změn, ke kterému přiloží souhlas pověřujÍcÍho zadavatele,
jenž má zájem být postupitelem. Centrální zadavatel po vyhodnocení zaslaného požadavku
z hlediska přípustnosti dle ZZVZ připraví písemnou dohodu o postoupení, jejíž uzavřeni je
oprávněn zprostředkovat. O čerpání Vyhrazených změn jednotlivými pověřujickni zadavateli a
rozsahu postoupeni práva na uplatnění Vyhrazených změn vede Centrální zadavatel evidenci
v Centrálním registru vyhrazených změn KlVS.

4.9. Poskytováni Služeb dle Vyhrazených změn

Nabytím účinnosti dodatku ke Smlouvě mezi pověřujÍcÍm zadavatelem a Poskytovatelem o
uplatnění Vyhrazených změn vzniká povinnost Poskytovatele k poskytování Služeb
pověřujÍcÍmu zadavateli v požadovaném rozsahu. pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel jsou
povinni potvrdit den realizace Vyhrazených změn, od nějž Poskytovatel zahájí či zahájil
poskytováníSlužeb v rozsahu dotčeném uplatněním Vyhrazené změny, a to oběma Smluvními
stranami podepsaným předávacím protokolem o převzetiSlužeb, který tvoří přílohu č. 5 , jehož
kopii pověřujÍcÍ zadavatel neprodleně vloží do portálu KlVS ke každé převzaté Službě.

4.10. Změny závazku mimo režim Vyhrazených změn

Oprávněním pověřujÍcÍho zadavatele k uplatnění Vyhrazené změny dle Smlouvy není dotčeno
právo pověřujÍcÍho zadavatele a Poskytovatele dohodnout se o změně Služeb poskytovaných
dle Smlouvy za podmínek stanovených v ZZVZ, zejména v § 222 ZZVZ.

4.11. Specifické požadavky PověřuiÍcÍch zadavatelů

pověřujÍcÍ zadavatelé jsou oprávněni u jednotlivých Služeb uvést své požadavky na jejich
poskytování dané zejména zvláštními technickými podmínkami u příslušného pověřujÍcÍho
zadavatele. Poskytovatel je povinen k těmto požadavkům při poskytováni Služeb přihlédnout.

5.

5.1.

UJEDNÁNÍ O ÚROVNI A MONITORINGU SLUŽEB

Kvalitativní ukazatele Služby

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby s přIslušnou odbornou péčí a s využitím poslednIho
stavu techniky. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s požadavky zadávací
dokumentace {především v souladu s Katalogovými listy Služeb). Služba musí být předána
v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace. Za správnost poskytovaných
Služeb odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel. Poskytovatel rovněž zajisti dodržováni
kvalitativních ukazatelů Služby dle Poptávkového listu (dále jen ,,Kvalitativní ukazatele").
KvalitativnImi ukazateli, které jsou měřeny a jejichž porušení je sankcionováno, jsou
dostupnost (ŠLA) a Doba zavedeni Služby (jak je tento pojem dále definován), pokud není
sjednáno jinak. Při zjišťováni, zda byly dodrženy Kvalitativní ukazatele, nebudou brány v úvahu
pro Poskytovatele nepříznivé hodnoty:

(i) vzniklé v důsledku nedodrženi povinností ze strany pověřujícího zadavatele (at' již
vyp|ývajících ze zákona nebo ze Smlouvy); nebo
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5.2.

5.3.

(ii) vzniklé v důsledku jakékoliv události nebo okolnosti, již nemohl Poskytovatel
s vynaložením odborné péče rozumně předpokládat ani ji zcela nebo zčásti zabránit;
nebo

(iii) vzniklé v důsledku plánované provozní výluky poskytované Služby, o které musí
Poskytovatel předem informovat odpovědné pracoviště pověřujÍcÍho zadavatele, se
kterým navržený termín plánované výluky musí být prokazatelně písemně odsouhlasen.
Hlášeni plánovaných provozních výluk ze strany Poskytovatele budou obsahovat řádnou
specifikaci Služeb, jichž se výluka týká, tj. minimálně KlVS ID, číslo jednací Smlouvy,
lokalizaci a kapacitu Služby dle poptávkového listu.
V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy je
Poskytovatel povinen uhradit pověřujichnu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za
podmínek blíže určených v ČI. 11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené
povinnosti.

Kvalitativní ukazatele budou posuzovány vždy odděleně pro jednotlivé Služby poskytované dle
Poptávkového listu jednomu pověřujlchnu zadavateli.

Měření KvalitativnIch ukazatelů Poskytovatelem

Poskytovatel bude nepřetržitě měřit veškeré Kvalitativní ukazatele, vést prokazatelným
způsobem evidenci o těchto měřeních a zpracovávat výkazy, přehledy a výstupy z měřeni a
provozního sledování tak, aby z nich byla zřejmá úroveň plnění KvalitativnIch ukazatelů (v
podobě přesných hodnot výsledků měření KvalitativnIch ukazatelů), a to za období každého
kalendářního měsíce poskytováni Služeb. Poskytovatel zajistí úplnost, správnost a pravdivost
takové evidence, výkazů a výstupů a bude udržovat tyto informace na svých nosičích dat po
dobu trvání Smlouvy, nedohodne-li se Poskytovatel s pověřujickn zadavatelem na delší době
uchování.

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit pověřujichnu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

Vykazování Kvalitativních ukazatelů

Poskytovatel je povir)en a to po celou dobu trvání Smlouvy k žádosti pověřujÍcÍho zadavatele
a/nebo CentrálnIho zadavatele, popř. osoby pověřené ze strany Centrálního zadavatele nebo
pověřujÍcÍho zadavatele sledováním dodržování Kvalitativních ukazatelů, sdělit bez zbytečného
odkladu, nejpozději do jednoho (l) pracovního dne, aktuálni hodnoty KvalitativnIch ukazatelů.
Do sedmi {7) dnů od konce každého kalendářního měsíce Poskytovatel zpřÍstupni přIslušnému
pověřujicknu zadavateli a/nebo Centrálnímu zadavateli, popř. osobě pověřené ze strany
Centrálního zadavatele nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním dodržování Kvalitativních
ukazatelů, souhrnné výkazy a přehledy plnění Kvalitativních ukazatelů v právě uplynulém
kalendářním měsíci, které budou obsahovat řádnou specifikaci Služeb, tj. minimálně vymezeni
KlVS ID, čísla jednacího Smlouvy, lokalizace a kapacity Služby, dle Poptávkového listu.
Souhrnné výkazy a přehledy plnění dle tohoto odstavce Smlouvy je Poskytovatel povinen
předkládat v přehledné formě tak, že jejich obsahem budou výlučně údaje ke Službám, které
jsou poskytovány na základě této Smlouvy.

V těchto výkazech a přehledech bude rovněž specifikován výpočet smluvních pokut
uplatnitelných v důsledku nesplnění Kvalitativních ukazatelů, dle vzoru, který tvoří Přílohu č. 6
této Smlouvy. V případě, že má pověřujÍcÍ zadavatel nebo Centrální zadavatel, popř. osoba
pověřená ze strany Centrálního zadavatele nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním
dodržování Kvalitativních ukazatelů, oprávněné pochybnosti o úplnosti, správnosti či
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5.4.

5.5.

5.6.

pravdivosti takovýchto výkazů či přehledů, je Poskytovatel povinen doložit zde uvedené údaje
dodatečnými údaji tak, aby umožnil jejich ověření z těchto hledisek.

V případě nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Pověřujicknu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušenitakové povinnosti.

Vlastní měření CentrálnIho zadavatele

Žádné ustanoveni ve Smlouvě neomezuje možnost Centrálního zadavatele, pověřujÍcÍho
zadavatele, popř. osoby pověřené ze strany CentrálnIho zadavatele nebo pověřujÍcÍho
zadavatele sledováním dodržování Kvalitativních ukazatelů, provádět vlastní nezávislé měření
Kvalitativních ukazatelů, k čemuž je Poskytovatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost.
V případě rozdílných hodnot měřeni a vykazování Kvalitativních ukazatelů ze strany
Poskytovatele je rozhodný výsledek měřeni Centrálního zadavatele nebo pověřujÍcÍho
zadavatele.

Doba zavedeni Služby

Poskytovatel je vždy povinen postupovat tak, aby zahájení poskytováni Služby Pověřujicknu
zadavateli plynule a bezproblémově navázalo na dosavadní poskytování Služby PověřujÍcÍmu
zadavateli. Poskytovatel je povinen zahájit řádné poskytování Služby nejpozději na konci lhůty
k tomu stanovené (dále jen ,,Doba zavedení Služby") (i) v zadávacích podmínkách Zadávacího
řízenI (zejména v příslušném Katalogovém listu Služby), (ii) ve Smlouvě nebo {iii) v písemné
dohodě {individuálním harmonogramu) sjednané na základě Smlouvy mezi pověřujíckn
zadavatelem a Poskytovatelem. Odlišné ujednáni Doby zavedeníSlužby v rámci individuá|njho
harmonogramu (viz. výše bod iii) bude aplikováno přednostně před stanovením Doby zavedení
Služby v příslušném Katalogovém listu Služby.

Běh Doby zavedení Služby

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, počíná Doba zavedení Služby běžet nabytím účinnosti
Smlouvy, a končí okamžikem, kdy Poskytovatel zahájil řádné poskytováni všech Služeb
obsažených v Poptávkovém listu, jehož je Služba součástí, pověřujÍcÍmu zadavateli a pověřujÍcÍ
zadavatel je schopen a oprávněn Službu v plném rozsahu odebírat, tj. dnem podepsání
Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, ze strany Poskytovatele a
pověřujÍcÍho zadavatele, nejpozději však uplynutím Doby zavedení Služby, bez ohledu na to,
zda je Poskytovatelem Služba skutečně zavedena a zda je tedy pověřujÍcÍ zadavatel schopen a
oprávněn Službu v plném rozsahu odebírat. Doba poskytovánISlužby dle ČI. 12.1. Smlouvy běží
od okamžiku, kdy jsou Poskytovatelem předány všechny Služby obsažené v Poptávkovém listu,
jehož je Služba součásti. Doba poskytováni Služby se zkracuje o dobu, o kterou skutečná doba
zavedení Služby přesáhne Dobu zavedení Služby dle této Smlouvy.

Zavedení Služby musí být potvrzeno Poskytovatelem a pověřujícím zadavatelem na
Předávacím protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Den nás|edujÍcÍ po dni podpisu
Předávacího protokolu ze strany Poskytovatele a pověřujÍcÍho zadavatele nebo uplynutím
Doby zavedeni Služby začíná běžet Doba poskytování Služby dle ČI. 12.1. této Smlouvy.
Poskytovatel je povinen alespoň patnáct (15) pracovních dnů přede dnem plánovaného
zavedeni Služby, tedy podepsání Předávacího protokolu dle věty první, zaslat pověřujicknu
zadavateli harmonogram postupu při zavedení Služby tak, aby mohla být zajištěna maximálni
součinnost při zavedeni Služby a podepsání Předávacího protokolu ze strany pověřujÍcÍho
zadavatele.

pověřujÍcÍzadavate| je povinen předat Předávací protokol podepsaný pověřujíckn zadavatelem
a Poskytovatelem Centrálnímu zadavateli, a to do sedmi (7) dnů od jeho podpisu
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5.7.

5.8.

6.

6.1.

prostřednictvím e-mailu KlVS, a dále je povinen vložit podepsaný Předávací protokol obsahujÍcÍ
specifikaci data zavedeni Služby do provozu do portálu KlVS.

Stavení Doby zavedeni Služby

Po dobu, kdy pověřujÍcÍ zadavatel neposkytnul potřebnou součinnost pro zahájení poskytováni
Služby v Době zavedení Služby a Poskytovatel na neposkytnutí této součinnosti bezodkladně
pověřujÍcÍho zadavatele a CentrálnIho zadavatele písemně upozornil, včetně uvedenIdůsledků
neposkytnuti vymezené součinnosti (tj. stavení běhu Doby zavedení Služby), neběží Doba
zavedení Služby. Po odpadnutí prodlení pověřujícího zadavatele běh Doby zavedení Služby
pokračuje (tj. od skončení prodlenI pověřujÍcÍho zadavatele neběží nová Doba zavedeniSlužby,
nýbrž pokračuje stavená dosavadní Doba zavedení Služby).

MěřIcI protokol

Poskytovatel je povinen pro každou zřízenou a předávanou Službu předložit měřIcI protokoly,
které budou prokazovat, že Služba je zřízena v souladu s podrnÍr)kami zadávací dokumentace
KlVS 2017-2021 (především v souladu s technickými parametry Služby uvedenými v tzv.
Katalogovém listu Služby a v Poptávkovém listu Služby). Po vyhotovení daného měřÍcÍho
protokolu, na základě provedeného měření a kontroly u konkrétní zřízer)é Služby, bude tento
měřÍcÍ protokol zaslán v elektronické formě na určené kontaktníosoby ke kontrole a schválení.
MěřícI protokol bude vždy součástí Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této
Smlouvy, k dané zřízené a předávané Službě.

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit PověřujIcímu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

CENTRÁLNÍ DOHLEDOVÉ MÍSTO A SERVICEDESK

Centrální dohledové místo

Centrální zadavatel je oprávněn zřídit centrální dohledové místo, jehož prostřednictvím budou
jakékoli incidenty a závady ve vztahu ke Službám poskytovaným dle Smlouvy pověřujichn
zadavatelům hlášeny přIslušnému Poskytovateli. Poskytovatel se zavazuje, že bude
centrálnímu dohledovému místu poskytovat aktuální informace o Službách poskytovaných
Poskytovatelem dle Smlouvy pověřujíckn zadavatelům, a to v elektronické formě (formát
XML), a umožní centrálnímu dohledovému místu, resp. Centrálnímu zadavateli nebo
Pověřujícímu zadavateli přímý přístup do systému Poskytovatele obsahujÍcÍho aktuální
(on-line) informace o Službách poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy pověřujíckn
zadavatelům. Pokud nebude sjednáno jinak, bude mít centrálnídohledové místo přímý přistup
do systému Poskytovatele obsahujÍcÍho aktuální(on-line) informace o Službách poskytovaných
Poskytovatelem dle Smlouvy minimálně v rozsahu umožňujÍcÍm: (i) ověřování fakturace za
Služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy, (ii) ověřováni informace o poskytovaných
Službách danému Pověřujíchnu zadavateli, a to dle Poptávkového listu, minimálně vymezením
KlVS ID, čísla jednacího Smlouvy, lokalizace a kapacity Služby a dni zahájení Doby poskytování
Služby, (iii) sledování změn Služeb poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy, a to vC. údajů
o doručení požadavku na změnu, stavu změny a datu provedení změny a (iv) ověřováni
incidentů a závad ve vztahu ke Službám poskytovaným Poskytovatelem dle Smlouvy
a sledování jejich řešení(servicedesk). Bez ohledu na existenci centrálnIho dohledového místa
a jeho činnost při sledovánI závad a incidentů bude Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy
průběžně prostřednictvím svých dohledových systémů preventivně kontrolovat a monitorovat
poskytování a zajištění Služeb dle Smlouvy, a to za účelem prevence incidentů a závad a jejich
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6.2.

případného odstranění ještě před nahlášením ze strany centrálního dohledového místa.
V případě, že centrálni dohledové místo nevznikne, je Poskytovatel povinen Centrálnímu
zadavateli a pověřujickn zadavatelům dálkovým přístupem do vlastního systému zpřístupnit
alespoň informace uvedené v tomto článku Smlouvy. Poskytovatel je povinen zřídit přístup pro
dohledový systém centrálního dohledového místa Centrálního zadavatele na CPE zařIzenIch
Poskytovatele umístěných u pověřujÍcÍch zadavatelů.

Povinnosti PověřuiÍcÍho zadavatele

pověřujÍcÍ zadavatel poskytne Poskytovateli v nezbytném rozsahu {a v závislosti na charakteru
incidentu či závady) rozumnou součinnost, jež je potřebná k dodržení závazků Poskytovatele
ohledně dodrženi Kva!itativních ukazatelů, zejména pak veškeré nezbytné informace a přistup
do vlastních prostor. PověřujÍcÍzadavate| bude rovněž v dostatečném předstihu Poskytovatele
informovat o veškerých opatřeních na své straně, jež by mohly mít vliv na poskytování Služeb
dle Smlouvy, zejména pak ve vztahu k předpokládanému rozsahu využiti Služeb ze strany
pověřujÍcÍho zadavatele a softwarovým a hardwarovým aplikacím a zařIzenIm pověřujÍcÍho
zadavatele.

Bezplatnost řešeníincidentů

V případě, že bude ze strany centrálnIho dohledového místa nahlášen Poskytovateli incident
či závada, které se nepotvrdí být incidentem či závadou, nebude centrální dohledové místo,
pověřujÍcÍ zadavatel ani Centrální zadavatel povinen Poskytovateli uhradit jakékoli náklady, jež
Poskytovatel v souvislosti s nahlášeným incidentem či závadou vynaložil (tj. zejména náklady
na analýzu a vyhodnoceníincidentu či závady a veškeré ostatní aktivity s tím souvÍsejÍcÍ).

Řešeniincidentů a závad Služeb

Evidence incidentů a závad Služeb a jejich řešení a sledování se řídí dle nás|edujÍcÍch
ustanoveni, a to po celou dobu trvánISmlouvy:

(i) Poskytovatel je bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy povinen písemným
vyjádřením adresovaným všem příslušným pověřujichn zadavatelům uvést telefonní
číslo a další kontaktní údaje, na kterém bude existovat non-stop služba, která bude
zaznamenávat všechny hlášené incidenty pověřujÍcÍch zadavatelů;

(ii) evidence hlášených incidentů bude obsahovat minimálně vymezeni KlVS ID, čísla
jednacího Smlouvy, lokalizace a kapacity Služby dle Poptávkového listu a dále informaci
o začátku a konci trvání incidentů včetně uvedení příčiny incidentu, přičemž tyto
informace budou vždy vzájemně písemně odsouhlaseny pověřujickn zadavatelem a
Poskytovatelem. Evidenci hlášených incidentů jsou pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovate!
povinni provádět s využitím Přílohy č. 6 této Smlouvy;

{iii) v případě, kdy pověřujÍcÍ zadavatel zjistí závadu poskytované Služby, již se rozumí
nesoulad (zhoršení) poskytovaných parametrů Služeb se sjednanými parametry Služby,
bez zbytečného odkladu ji nahlásí Poskytovateli na jeho kontaktní údaje;

(iv) Poskytovatel je povinen po nahlášeni závady provést bez zbytečného odkladu analýzu
závady včetně provedeni záznamu o začátku incidentů, a pokud zjistí, že je závada na
straně Poskytovatele, závadu odstranit v souladu s ČI. 11.4. Smlouvy, kde po
oboustranném odsouh|asenj ukončení závady incident uzavře;

(V) v případě, že po nahlášenIzávady Poskytovatel zjistí, že příčina nahlášené závady spočívá
v jednání pověřujÍcÍho zadavatele nebo třetích osob, bez zbytečného odkladu po tomto
zjištění jej vyzve k realizaci kroků, které závadu odstraní, jsou-li mu známy nebo měly-li
by mu být známy s přih!édnutim k jeho odborným schopnostem a znalostem;

.

6.3.

6.4.
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6.5.

(vi) incident nebo závada Služby se považují za vyřešené okamžikem, kdy dané řešení
incidentu nebo závady Služby bude vzájemně písemně odsouhlaseno pověřujÍcÍm
zadavatelem a Poskytovatelem. Incident nebo závada Služby se nepovažuji za
odstraněné, jestliže se ve lhůtě jedné (l) hodiny od jejich odstranění opětovně
vyskytnou či se Služba z jakéhokoli jiného důvodu stane opětovně nefunkční;

(vii) pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel vzájemně písemně odsouhlasI odstranění incidentu
nebo závady Služby vždy nejdříve v okamžiku, kdy uplynula jedna {l) hodina
nepřetržitého provozu Služby bez incidentů a závad. Toto odsouhlasenI se provádí
zpětně k okamžiku odstraněníincidentu nebo závady Služby, po němž následovala jedna
(l) hodina nepřetržitého provozu Služby bez incidentů a závad.

V případě nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy je Poskytovatel
povinen uhradit Pověřujícknu zadavateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených
v ČI. 11..3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušenitakové povinnosti.

Kontaktrň údaje Smluvních stran pro účel'ý HelpDesk/ServiceDesk
.

7.

7.1.

KOORDINACE, INTEGRACE, MIGRACE

Koordinace Služeb poskytovaných na základě Smlouvy

Koordinaci Služeb poskytovaných na základě Smlouvy a služeb v rámci KlVS poskytovaných na
základě dalších smluv uzavřených s poskytovateli zařazenými do DNS provádí primárně každý
pověřujÍcÍ zadavatel samostatně, popř. tak činí osoba určená PověřujÍcÍm zadavatelem a
oznámená Poskytovateli. Centrálni zadavatel na základě pokynů pověřujÍcÍch zadavatelů
závazně stanovi požadavky na poskytované Služby z hlediska koordinace, integrace a migrace,
a to již ve výzvě k podání nabídek na uzavření Smlouvy. Koordinace Služeb poskytovaných na
základě Smlouvy je prováděna z hlediska vzájemného souladu služeb poskytovaných v rámci
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7.2.

KlVS a dále též zhlediska vzájemného souladu těchto služeb vrámci jednotlivých
komunikačních infrastruktur pověřujÍcÍch zadavatelů. Zvláštni požadavky na Služby
poskytované dle Smlouvy z hlediska jejich koordinace s jinými službami poskytovanými v rámci
KlVS či v rámci komunikačních infrastruktur pověřujÍcÍch zadavatelů budou ve vztahu ke
Službám poskytovaným na základě Sřnlouvy vždy uvedeny ve Smlouvě.

Integrace Služeb poskytovaných na základě Smlouvy

Služby poskytované na základě Smlouvy budou integrovány do komunikačních infrastruktur
pověřujících zadavatelů a tyto umožni, aby komunikačnIinfrastruktury pověřujícIch zadavatelů
mohly být integrovány do KlVS. SmluvnIstrany se zavazují vyvinout úsilí nezbytné k tomu, aby
veškeré komunikační infrastruktury pověřujÍcÍch zadavatelů byly plně integrovány do KlVS. Při
shora popsaném procesu integrace komunikačních infrastruktur pověřujÍcÍch zadavatelů do
KlVS budou Smluvní strany brát ohled na stávajÍcÍ řešeni komunikačních infrastruktur
pověřujÍcÍch zadavatelů {včetně existujÍcÍch sÍtÍ) s cílem účelného využití již vynaložených
prostředků (investic) na straně pověřujících zadavatelů (ochrana investic), na provozní potřeby
pověřujÍcÍch zadavatelů a bezpečnostní politiku komunikačních infrastruktur pověřujÍcÍch
zadavatelů. Zvláštni požadavky na Služby poskytované dle Smlouvy z hlediska jejich integrace
do komunikačních infrastruktur pověřujÍcÍch zadavatelů a z hlediska integrace komunikačních
infrastruktur pověřujících zadavatelů do KlVS budou ve vztahu ke Službám poskytovaným na
základě Smlouvy vždy uvedeny ve Smlouvě.

Migrace Služeb při změně jejich poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytnout, a to i po skončení poskytováni Služeb pověřujÍcÍmu
zadavateli, maximální součinnost novému poskytovateli a Pověřujícímu zadavateli při migraci
{převodu) Služeb na služby v rámci KlVS dle nově uzavřené smlouvy s jiným poskytovatelem
tak, aby kontinuita poskytování služeb Pověřujicknu zadavateli nebyla narušena. SdělAi
pověřujÍcÍ zadavatel takový požadavek Poskytovateli, jsou Poskytovatel a nový poskytovatel
povinni bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy s novým poskytovatelem zpracovat návrh
migrace Služeb a předat jej PověřujIcRnu zadavateli k odsouhlasenI navrhovaného termínu.
pověřujÍcÍ zadavatel, Poskytovatel a nový poskytovatel dohodnou organizaci ukončení
stávajÍcÍch a zahájení poskytování nových služeb tak, aby nedocházelo k čerpání finančních
prostředků ze státního rozpočtu dvakrát, a to z důvodu dvojí fakturace stávajÍcÍch a nově
zřízených a předaných služeb.

Migrace, změna Služeb stávajickn Poskytovatelem

Poskytovatel zajistí, aby kontinuita služeb poskytovaných Pověřujícánu zadavateli při změně
nebo migraci nebyla narušena. Sděh-li pověřujÍcÍ zadavatel takový požadavek Poskytovateli, je
Poskytovatel povinen bezodkladně po uzavřeni příslušné nové smlouvy nebo při uplatněni
změny zpracovat zdarma návrh migrace nebo změny Služeb a předat jej Pověřujichnu
zadavateli. pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel dohodnou organizaci ukončeni stávajících
a zahájeni poskytování nových nebo měněných Služeb tak, aby nedocházelo k čerpání
finančních prostředků ze státního rozpočtu dvakrát a to z důvodu dvojífakturace stávajících a
nově zřízených a předaných služeb.

Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb

Na výzvu pověřeného zástupce příslušného pověřujÍcÍho zadavatele je Poskytovatel povinen
zajistit účast svého zástupce na osobní schůzce s osobou nebo osobami pověřenými
pověřujíchn zadavatelem, za účelem dohodnuti konkrétních podmínek migrace Služeb.
Zástupce Poskytovatele je povinen poskytnout součinnost při vyhotoveni zápisu z uvedeného
osobního jednání, který bude obsahovat závazně dohodnuté podmínky migrace Služeb, a

7.3.

7.4.

7.5.
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7.6.

opatřit jej svým podpisem (dále jen ,,Zápis"). Nezávazný vzor Zápisu je Přílohou č. 7 této
Smlouvy. výše uvedenou povinnost Poskytovatel nemá, dohodne-li se s přIslušnými
pověřujícími zadavateli, že splnění uvedené povinnosti nebude vyžadováno.

Kontakt,n.(osoby

Niže uvedené osoby jsou kontaktními osobami za pověřujÍcÍho zadavatele a Poskytovatele pro
účely prováděni migrací Služeb:

8.

8.1.

8.2.

SPOLUPRÁCE CENTRÁLNÍHO ZADAVATELE , POSKYTOVATELE A POVĚŘUJÍCÍHO ZADAVATELE

Vzájemná spolupráce

Po celou dobu trvání Smlouvy si budou Smluvní strany vzájemně poskytovat součinnost a
informace, jež jsou potřebné ke splnění jejich závazků dle Smlouvy. Smluvní strany se nadto
zavazuji poskytovat nezbytnou součinnost a informace v rozsahu dle této Smlouvy také
Centrálnímu zadavateli.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout pověřujÍcÍmu zadavateli součinnost při prováděni
bezpečnostních opatření a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů podle zákona č.
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejÍcÍch zákonů {zákon
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních
předpisů, resp. v návaznosti na opatření vydaná Národním bezpečnostním úřadem.
Poskytovatel je tak zejména povinen zdarma k žádosti pověřujÍcÍho zadavatele navrhnout bez
zbytečného odkladu způsob implementace příslušných bezpečnostních opatřeni a/nebo
opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem do poskytováni Služeb a umožnit
pověřujicknu zadavateli {po dosaženi dohody o plnění a příslušné ceně) navýšit bezpečnostní
parametry Služeb způsobem dle ČI. 4 Smlouvy nebo provést jiná souvÍsejÍcÍ plnění; tím není
dotčeno provedení bezpečnostních opatření a/nebo opatření vydaných Národním
bezpečnostním úřadem ze strany Poskytovatele v případech, kdy je osobou povinnou ve
smyslu výše uvedených právních předpisů.

Možnost poddodávek

Poskytovatel je oprávněn, pokud nebude dohodnuto jinak, k poskytováni Služeb a plněni svých
dalších závazků dle Smlouvy používat jako poddodavatele třetí osoby. V případě použiti
poddodavatele je Poskytovatel povinen přiložit k Předávacímu protokolu (Příloha č. 5 Smlouvy)
ProhlášenI poskytovatele, jehož vzor je Přilohou č. 8 Smlouvy. pověřujÍcÍ zadavatel může v
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8.3.

návaznosti na dohodnutou bezpečnostní politiku nebo z jiného důležitého důvodu stanovit
závazná omezenjtýkajÍcÍ se používánÍ poddodavatelů ze strany Poskytovatele, zejména pak ve
vztahu k přístupu do prostor nebo informačních systémů pověřujÍcÍho zadavatele. V případě
použití poddodavatele není jakkoli dotčena odpovědľ)ost Poskytovatele za případné nesplněni
či vadné plněni příslušných závazků.

l v případě, že Poskytovatel použije k poskytování Služeb a plnění svých závazků dle Smlouvy
poddodavatele, jakákoli oznámeni, žádosti či jiné sdělení činí vůči pověřujícknu zadavateli a
Centrálnímu zadavateli Poskytovatel.

Využití poskytovaných Služeb

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že Služby poskytované ze strany Poskytovatele na
základě Smlouvy budou určeny k využití v rámci zákonem stanovené činnosti příslušných
pověřujÍcÍch zadavatelů, zejména pak k výkonu a zajištění výkonu veřejné správy a dalších
činností, jež s výkonem veřejné správy souvisí. Jednotliví pověřujÍcÍ zadavatelé v přiměřeném
rozsahu zajisti, aby takových Služeb nebylo zneužíváno k jiným účelům, než ke kterým mají být
ve smyslu předchozí věty ze strany Poskytovatele poskytovány.

Kontaktní osoby

vzájemný styk mezi Poskytovatelem a pověřujÍcÍmj zadavateli dle Smlouvy bude na pracovní
úrovni probíhat prostřednictvím Kontaktních osob, jejichž totožnost a kontaktní údaje (např.
telefonní číslo, číslo datové schránky, emailovou adresu a poštovní adresu) si Poskytovatel a
pověřujÍcÍ zadavatel vzájemně bez zbytečného odkladu písemně oznámi (totéž platí i pro
jakékoli změny Kontaktních osob, popř. jejich kontaktních údajů).

Interní předpisy pověřujÍcÍch zadavatelů

Poskytovatel se zavazuje při poskytováni Služeb dle Smlouvy postupovat s odbornou péčí
a dodržovat též existujÍcÍ interní předpisy příslušného pověřujÍcÍho zadavatele {např.
bezpečnostního, technického a provozního charakteru), které rnají vliv na poskytováni Služeb
dle Smlouvy a s nimiž bude Poskytovatel ze strany jednotlivých pověřujÍcÍch zadavatelů
seznámen.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

Veřejnost Smlouvy

Smluvní strany prohlašujI, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství ani
není jinak chráněné právními předpisy z hlediska důvěrnosti. Znění Smlouvy lze v plném
rozsahu zveřejnit.

Zpracováni osobních údajů

Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které zastupuji jednotlivé
Smluvní strany v rámci plněni a postupů dle této Smlouvy (dále jen ,,Osobní údaje"), v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s nařIzenIm 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 nařIzenI o ochraně osobních údajů; dále jen ,,Nařízenŕ'). Tento závazek platí i po
ukončeni smluvního vztahu dle této Smlouvy, pokud přetrvává jiný právní důvod pro
zpracováni osobních údajů stanovený v ČI. 6 odst. 1 NařIzenI.

,

8.4.

8.5.

9.

9.1.

9.2.
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Smluvnístrany prohlašují, že veškeré Osobní údaje, které jedna Smluvnístrana poskytne druhé
Smluvní straně nebo se kterými přijde Smluvní strana do styku v souvislosti s plněním svého
závazku podle této Smlouvy, nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly Smluvní
straně jinou Smluvní stranou poskytnuty nebo Smluvní stranou pro účely plněni této Smlouvy
shromážděny.

Smluvní strany mohou vést pro účely zpracováni Osobních údajů databázi Osobních údajů.

Smluvnístrany jsou povinny zajistit ochranu a bezpečnost Osobních údajů. Smluvnístrany jsou
zejména povinny zajistit, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k Osobním
údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpracování nebo přenosu, jakož i
k jinému zneužití Osobních údajů, a že Osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování,
budou náležitě zlikvidovány.

Osobní údaje jsou oprávněni zpracovávat pouze zaměstnanci Smluvních stran a jiné osoby,
které zpracovávají Osobní údaje na základě smlouvy s konkrétni Smluvní stranou.

Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a nesmí je zpřístupnit
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem zpracování, ledaže se jedná o:

a) Osobní údaje, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) případ, kdy je zpřÍstupnění Osobního údaje vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvnIho vztahu dle této Smlouvy. Smluvní
strany jsou povinny zajistit, aby se zaměstnanci Smluvních stran a jiné osoby, které
zpracovávají Osobní údaje na základě smlouvy s konkrétní Smluvní stranou, zavázali
k povinnosti mlčenlivosti dle tohoto odstavce, pokud se na ně již nevztahuje povinnost
mlčenlivosti sta novená zá koněm.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 8 dnů, vzájemrě si
písemně oznamovat jakoukoli změnu v Osobních údajích. Tuto povinnost mají Smluvní strany
jak v případě změny v osobách, které zastupují Smluvní stranu, tak v případě změny samotných
Osobních údajů. Písemná forma je zachována i v případě prosté elektronické pošty bez
nutnosti připojeni kvalifikovaného, uznávaného či jiného typu elektronického podpisu ve
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů.

Informace o způsobu a rozsahu zpracováni osobních údajů ze strany Centrálního zadavatele ,
včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejÍcÍch se zpracováním jejich osobních údajů, je
PřIlohou č. 9. této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny s touto informaci seznámit příslušné
osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány. Poskytovatel splnění této povinnosti dokládá
předložením Záznamu o seznámení se s obsahem dokumentu s názvem: Informace o
zpracováni osobních údajů, podepsaného přIslušnými osobami na jeho straně.

Ochrana duševního vlastnictví

V případě, že výsledkem Služeb poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy bude jakýkoliv
nehmotný statek, jenž nevznikl (plně či částečně) v důsledku duševní tvůrčí činnosti
Centrálního zadavatele, pověřujÍcÍho zadavatele či třetíosoby a jenž je předmětem jakýchkoliv
práv duševního vlastnictví (zejména autorského práva), pak si Poskytovatel v maximálním
povoleném rozsahu stanoveném platnými právními předpisy ponechá taková práva
a Centrálnímu zadavateli a pověřujÍcÍmu zadavateli udělí pouze nepřevoditelnou, nevýhradní
a na dobu trvání Smlouvy omezenou licenci užívat daný nehmotný statek k účelu, k němuž byl
Poskytovatelem ve prospěch Centrálního zadavatele či pověřujÍcÍho zadavatele v předmětné

9.3.
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souvislosti vytvořen (taková licence však bude vždy umožňovat využiti licencovaného
duševního vlastnictví v rámci KlVS, a to po dobu trvání Smlouvy). Má se za to, že odměna za
takovou licenci je již zahrnuta v ceně za Služby poskytované ze strany Poskytovatele na základě
Smlouvy (nedojde k navýšení ceny za Služby o částku odpovjdajÍcÍ odměně za licenci). Pokud
se však bude Centrálnízadavatel či PověřujÍcÍzadavate| v souvislosti s poskytováním Služeb dle
Smlouvy podílet na vytvoření jakéhokoliv nehmotného statku, jenž je předmětem jakýchkoliv
práv duševního vlastnictví (zejména autorského práva), budou se práva a povinnosti
vyvstávajÍcÍ v souvislosti řídit platnými právními předpisy.

10. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE

10.1. Prohlášení Poskytovatele
Poskytovatel bere na vědomí, že pověřující zadavatelé při uzavíránÍ Smlouvy berou mimo jiné
v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Poskytovatele. Poskytovatel tímto
prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:

(i) Poskytovatel je společnostI řádně založenou a platně existujÍcÍ podle právních předpisů
České republiky;

(ii) Poskytovatel má nezbytná schválení jednotlivých orgánů Poskytovatele, popř. jiných
subjektů, a je způsobilý k uzavřeni Smlouvy a k realizaci plnění zamýšleného Smlouvou,
a to za podmínek dle Smlouvy, a že osoby podepisujÍcÍ Smlouvu jménem nebo za
Poskytovatele jsou k tomuto řádně oprávněny;

(iii) Poskytovate! splňuje kvalifikační předpoklady a ostatní podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci v Zadávacím řIzenI;

(iv) Poskytovatel není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Poskytovatele
neprobíhají žádná řízenI týkajÍcÍ se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku
Poskytovatele nebo jeho části nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešeni, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,insolvenční
zákon"), včetně smírčIho řIzení, insolvenčnIho řízení nebo ujednání s věřiteli ve vztahu
k likvidaci, exekuci, prodeji podniku nebo části podniku nebo jiné řIzenI o úpadku ve
vztahu k Poskytovateli. Podle nejlepšího vědomí Poskytovatele nebyly podniknuty žádné
kroky k vynucení jakéhokoliv zajištěnímajetku Poskytovatele a nedošlo k žádné události,
která by zakládala právo takové zajištění vynucovat; výrazem ,,nejlepší vědomí
Poskytovatele" se ve Smlouvě rozumí informace, které management a odpovědní
pracovníci Poskytovatele mají nebo by měli mít či znát při postupu s péčí řádného
hospodáře;

(V) Poskytovatel je na základě veškerých nezbytných úkonů, které učinil řádně a platně,
oprávněn k tomu, aby uzavřel a plnil Smlouvu po celou dobu její účinnosti, a pokud
Smlouva výslovně nestanoví jinak, nebude za tímto účelem nutný žádný souhlas,
zproštěni, schválení, licence, jmenováni ani oprávnění či jakékoli prohlášení, oznámení
o učinění podání jakékoli osobě nebo instituci, a nezakládá se tím ani nebude založeno
Žádné porušení ujednání či dohody, rozsudků, rozhodčích nálezů a právních předpisů,
kde je Poskytovatel jednou ze stran nebo jimiž je vázán Poskytovatel či jakákoliv část
jeho majetku;

(Vi) Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Poskytovatele, který je vůči
Poskytovateli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;

(vii) dle nejlepšího vědomí Poskytovatele udržuje Poskytovatel v platnosti ve všech zásadních
ohledech licence, souhlasy, povolenI a další oprávněni požadovaná právními předpisy
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platnými pro poskytování Služeb dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence,
souhlasu, povolenI a oprávnění byla ukončena.

(viii) Poskytovatel si je vědom všech skutečností, faktických i právních, které majivliv na řádné
poskytování Služeb podle této Smlouvy a o nichž s ohledem na své postaveni, odborné
znalosti či na znění zadávacích podmínek Veřejné zakázky věděl nebo měl či mohl vědět.

10.2. Nepravdivost prohlášení Poskytovatele

V případě, že se jakékoli prohlášení Poskytovatele dle Smlouvy ukáže jako nepravdivé, platí, že
Poskytovatel v takovém případě porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ČI. 12.5.
písm. e) Smlouvy, přičemž Poskytovatel dále nahradí PověřujÍcÍmu zadavateli veškerou škodu
nebo újmu, která pověřujicňnu zadavateli vznikne v důsledku takového stavu.

10.3. Závazek na zajištění pravdivosti a platnosti prohlášeni Poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje vyvinout dostatečné úsilí pro to, aby prohlášenI Poskytovatele dle
Smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy. Každý pověřujÍcÍ
zadavatel nebo Centrální zadavatel jsou oprávněni skutečnosti uvedené v ČI. 10.1. Smlouvy
nezávisle ověřit nebo požádat Poskytovatele, aby zdarma poskytl Pověřujícknu zadavateli
nebo Centrálnímu zadavateli doklad potvrzujÍcÍtvrzené skutečnosti.

11. SMLUVNÍ POKUTY, SLEVA Z CENY A NÁHRADA ŠKODY

1:L.1. Smluvní pokuta pro nedodržení Doby zavedení Služby

Pokud Poskytovatel ve vztahu ke Službě poskytované dle Smlouvy pověřujícňnu zadavateli
nesplní Kvalitativní ukazatel ,,Doba zavedení Služby" tak, jak je tento vymezen v ČI. 5.5.
Smlouvy, a dostane se tak do prodlení se zavedením Služby, je Poskytovatel povinen uhradit
PověřujÍcÍmu zadavateli smluvní pokutu, jejíž výše bude vypočtena podle nás|edujÍcÍtabu|ky:

Tabulka č. 1
5% z měsičníceny dané Služby při prodlení do 3 pracovních dnů včetně
10% z měsičníceny dané Služby při prodlení 4-10 pracovních dnů včetně
20% z měsíčníceny dané Služby při prodlení 11-28 pracovních dnů včetně
1% z měsIčnI ceny dané Služby, počítáno při prodlení29 a vÍce pracovních dnů
od prvního dne prodlení, a to za každý
pracovní den prodlení

Pro účely výpočtu smluvní pokuty dle výše uvedené tabulky se jednotlivé sazby smluvní pokuty,
stanovené v jednotlivých řádcích tabulky, nesčÍtajÍ. V případě nedodrženi KvalitativnIho
ukazatele ,,Doba zaveden/S/užby" u jednotlivé Služby se vždy použije jen jedna ze stanovených
sazeb smluvní pokuty.

11.2. Sm1uvni pokuta pro nedodrženi dostupnosti

Pokud Poskytovatel ve vztahu k Službě poskytované dle Smlouvy PověřujÍcÍmu zadavateli
nesplní Kvalitativní ukazatel ,,dostupnost" tak, jak je tento vymezen v přIslušném Poptávkovém
listu, je Poskytovatel povinen uhradit pověřujÍcÍmu zadavateli smluvní pokutu, jejíž výše je
uvedena níže, a to i opakovaně za každé rozhodné období, v němž nedosáhl definované
hodnoty. Dostupnost pro jednotlivé Služby je měřena na předávacím rozhraní Služby a bude
vypočtena podle nás|edujÍcÍho vzorce:

{M - N)/M)x100
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kde:

M --· je měsíční období poskytováníSlužby (kalkulováno jako 30 dnů = 720 hodin)

N - je celková doba nedostupnosti Služby v uvedeném období M měřená v hodinách.

Stanovení výše smluvní pokuty:

1. 10% z měsičnÍceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,1% a méně než 0,2%,

2. 20% z měsÍčníceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,2% a méně než 0,5%,

3. 40% z měsIční ceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,5% a méně než 0,7%,

4. 50% z měsÍčníceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,7% a méně než 1%,

5. 60% z měsíčnÍceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 1% a méně než 1,5%,

6. 80% z měsľčnÍceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 1,5% a méně než 2%,

7. 100% z měsIčnI ceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 2%, je-li doba
nedostupnosti dané Služby v rozhodném období kratší než 24 hodin,

8. jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 kč za každých 24 hodin, po které byla daná
Služba v rozhodném období nedostupná.

Při určení celkové doby nedostupnosti Služby nebudou brány v úvahu pro Poskytovatele
nepříznivé hodnoty uvedené v ČI. 5.1. Smlouvy.

11.3. Další sm1uvni pokuty stanovené v případě porušeni jiných povinností stanovených v této
Smlouvě

(i) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 3.9. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Pověřujíchnu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušenítakové povinnosti.

{ii) V případě nesplněni povinnosti stanovené v ČI. 3.10. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen pověřujÍcÍmu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušenítakové povinnosti.

(iii) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 3.14. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen pověřujicňnu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušení takové povinnosti.

(iv) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.1. odst. (iii). této Smlouvy je
Poskytovatel povinen pověřujícknu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za
každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

(v) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.2. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen PověřujÍcÍmu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušenítakové povinnosti.

{vi) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.3. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen pověřujichnu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušenitakové povinnosti.
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(vii) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.8. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Pověřujícknu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušenítakové povinnosti.

(viii) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 6.4. této 'Smlouvy je Poskytovatel
povinen pověřujÍcÍmu zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé
jednotlivé porušenítakové povinnosti.

11.4. Odstranění závady Služby

Poskytovatel je povinen odstranit závadu Služby, pro niž jsou v Poptávkovém listu stanovena
ŠLA, ve lhůtách stanovených ŠLA dané Služby, a závadu Služby, pro niž není v Poptávkovém
listu uvedeno ŠLA, do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášeni závady, nedohodnou-li se
pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel jinak. Pokud Poskytovatel ve lhůtách pro odstraněni vady
přIslušnou závadu Služby neodstraní, ztrácí nárok na zaplacení poměrné části rněsÍčního
poplatku (ceny) za tuto Službu, odpovjdajÍcÍ ceně Služby za dobu, po niž byla překročena lhůta
pro odstranění závady Služby.

11.5. Sleva z ceny Služby

NesdělI-H PověřujÍcÍ zadavatel Poskytovateli jinak, závazek Poskytovatele zaplatit smluvní
pokutu zanikne (v rozsahu a v okamžiku), poskytne-li Poskytovatel slevu z ceny Služby
přIslušnému pověřujicknu zadavateli ve výši smluvní pokuty, a to pro období, k němuž se
smluvní pokuta vztahuje, nebo pro období budoucí.

11.6. Společná ustanovení o smluvních pokutách

pověřujÍcÍ zadavatel uplatni smluvní pokutu u Poskytovatele písemnou výzvou k uhrazení
smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne, kdy Poskytovateli byla doručena
písemná výzva pověřujÍcÍho zadavatele. Poskytovatel uhradí smluvní pokutu bezhotovostním
převodem na bankovní účet uvedený v písemné výzvě pověřujÍcÍho zadavatele. Uvedený
postup pro uplatnění smluvní pokuty se nepoužije tehdy, je-li smluvní pokuta za příslušný
měsíc poskytování Služeb Poskytovatelem řádně vyčíslena a písemně odsouhlasena
pověřujichn zadavatelem a o jejívýši je v rámci příslušné faktury ponížena cena za Služby.

Zánik primárního závazku Poskytovatele jeho pozdním splněním neznamená zánik nebo
omezení nároku pověřujÍcÍho zadavatele na smluvní pokutu za prodlení Poskytovatele. Smluvní
pokuty nejsou závislé na zavinění ani na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčeno právo pověřujÍcÍho
zadavatele na náhradu škody ze stejného důvodu, a to v části přesahujÍcÍ uplatněnou nebo
zaplacenou smluvní pokutu.

11.7. Náhrada škody

Při porušení své povinnosti k součinnosti je Poskytovatel odpovědný za škodu takto
Pověřujicknu zadavateli a/nebo Centrálnímu zadavateli způsobenou.

12. ÚČINNOST SMLOUVY, DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY, ZÁNIK SMLOUVY

12.1. Doba poskytování Služby

Služby dle Smlouvy jsou poskytovány po dobu 36 měsíců.
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Doba poskytování Služby počíná běžet od okamžiku, kdy Poskytovatel zahájil řádné
poskytování Služby Pověřujichnu zadavateli a pověřujÍcÍ zadavatel je schopen a oprávněn
Službu v plném rozsahu odebírat, nejpozději však okamžikem uplynuti Doby zavedeni Služby.

V případě, že uplyne Doba zavedeniSlužby, aniž Poskytovatel zahájí řádné poskytováni Služby
pověřujÍcÍmu zadavateli a aniž je pověřujÍcÍ zadavatel schopen a oprávněn Službu v plném
rozsahu odebírat, Poskytovatel není oprávněn požadovat uhrazení ceny za tuto Službu a
PověřujÍcÍ zadavatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty, jejíž
výše se určí dle pravidel uvedených v ČI. 11.1. Smlouvy, a to až do okamžiku zahájení řádného
poskytováni Služby.

je-li Služba součásti Poptávkového listu obsahujÍcÍho vÍce Služeb, Doba poskytováni Služby
počíná běžet od okamžiku, kdy jsou Poskytovatelem předány všechny Služby obsažené
v Poptávkovém listu, jehož je Služba součásti. Doba poskytování Služby se zkracuje o dobu, o
kterou skutečná doba zavedeníSlužby přesáhne Dobu zavedeníslužby dle ČI. 5.6. této Smlouvy.

12.2. Účinnost Smlouvy a dodatku ke Smlouvě

Smlouva, jakoži každý uzavřený dodatek ke Smlouvě, se stává účinnou dnem jejího uveřejnění
prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 a 7 zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Uveřejněni Smlouvy a dodatku ke Smlouvě v registru smluv

pověřujÍcÍ zadavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od
uzavření Smlouvy nebo dodatku ke Smlouvě, zaslat Smlouvu, případně dodatek ke Smlouvě,
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Pokud PověřujÍcÍzadavate|
v této lhůtě Smlouvu, případně dodatek ke Smlouvě, správci registru smluv nezašle, je povinen
Smlouvu, případně dodatek ke Smlouvě, bez zbytečného odkladu zaslat správci registru smluv
k uveřejnění Poskytovatel.

Smlouva, případně dodatek ke Smlouvě, bude v registru smluv uveřejněna pod číslem
jednacím pověřujÍcÍho zadavatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy, případně dodatku ke
Smlouvě.

pověřujÍcÍ zadavatel je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů od
uzavřeni Smlouvy, případně dodatku ke Smlouvě, zaslat kopii Smlouvy, případně dodatku ke
Smlouvě, opatřené podpisy všech Smluvních stran, včetně kopií všech příloh, Centrálnímu
zadavateli prostřednictvím emailové adresy nebo prostřednictvím datové
schránky.

pověřujÍcÍ zadavatel je dále povinen bez zbytečného odkladu, zaslat po uveřejněni v registru
smluv, anonymizovanou verzi Smlouvy, případně dodatku ke Smlouvě, včetně kopií všech
příloh, Centrálnímu zadavateli prostřednictvím emailové adresy nebo
prostřednictvím datové schránky.

12.4. Zánik Smlouvy před up|ynutÍm doby jejího trvání

Před sjednaným ukončením účinnosti Smlouvy lze Smlouvu ukončit:

(i) na základě písemné dohody Smluvních stran,
(ii) výpovědize strany pověřujÍcÍho zadavatele s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž

byla výpověď' Poskytovateli doručena, v případě, že Poskytovatel poruší Smlouvu
podstatným způsobem (čl.12.5. Smlouvy),

t
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(iii) výpovědí ze strany pověřujÍcÍho zadavatele s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž
byla výpověď' Poskytovateli doručena, v případě, že pověřujÍcÍ zadavatel využije své
právo vypovědět Smlouvu z důvodu dle ČI. 12.6. nebo dle ČI. 12.7. Smlouvy, nebo

(iv) výpovědí ze strany pověřujÍcÍho zadavatele s výpovědní dobou do konce měsíce
nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla výpověď' Poskytovateli doručena, a to v rozsahu
celé Smlouvy nebo jen zčásti, v případě, že:
a) Poskytovatel poruší svou povinnost poskytnout součinnost dle ČI. 8.1. Smlouvy;

nebo
b) nedošlo k dohodě o ceně či jiných parametrech plnění k provedení bezpečnostních

opatřeni a/nebo opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem dle ČI. 8.1.
Smlouvy; nebo

c) provedeni bezpečnostních opatření a/nebo opatřeni vydaných Národním
bezpečnostním úřadem dle ČI. 8.1. Smlouvy není realizovatelné za podmínek
Smlouvy; nebo

d) došlo k organizačním změnám ve struktuře pověřujÍcÍho zadavatele v rozsahu, který
neumožňuje uplatněni Organizačních vyhrazených změn pověřujícňn zadavatelem
dle Smlouvy a který má za následek, že odpadl důvod odebírání Služeb tímto
pověřujícím zadavatelem.

12.5. Podstatné porušení Smlouvy

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pro účely Smlouvy je porušení podstatné zejména,
jestliže

a) Poskytovatel nezaháji řádné poskytování Služby v Době zavedení Služby,

b) Poskytovatel neposkytne maximální součinnost novému poskytovateli a
Pověřujícknu zadavateli při migraci {převodu) Služeb na služby v rámci KlVS dle nově
uzavřené smlouvy s jiným poskytovatelem tak, aby kontinuita poskytování Služeb
Pověřujicknu zadavateli nebyla narušena (ČI. 7.3. Smlouvy),

C) Poskytovatel nezajistí, aby kontinuita Služeb poskytova ných pověřujicňn u
zadavateli při změně nebo migraci nebyla narušena (ČI. 7.4. Smlouvy),

d) Smluvní strana porušující Smlouvu věděla v době uzavřeni Smlouvy nebo v této
době bylo rozumné předvídat s přih!édnutím k účelu Smlouvy, že jiná Smluvní
strana nebude mít zájem na plněni povinností při takovém porušení Smlouvy;
uvedené setýká i případů poskytnutívadného plněnia plněni, které je v rozporu se
zadávací dokumentací KlVS 2017-2021,

e) je tak dále stanoveno ve Smlouvě.

12.6. výpověď' Smlouvy pro nevýhodnost

Pokud jiný poskytovatel veřejných služeb elektronických komunikací než Poskytovatel:

{i) bude nabízet ve svém veřejném a závazném ceníku služeb a reálně poskytovat služby
rovnocenné (co do kvality, obsahu, rozsahu, technického řešeni a smluvních podmínek)
se Službami poskytovanými dle Smlouvy, za podmínek výhodnějších pro pověřujÍcÍho
zadavatele, než jaké jsou uvedeny ve Smlouvě, a

(ii) bude objektivně důvodné předpokládat, že takový poskytovatel splňuje nebo je schopen
splnit podmínky pro podáni nabídky pro danou Službu, uvedené pro zařazení do DNS,
v němž byla Veřejná zakázka zadávána, a ve výzvě pro podání nabídek na Veřejnou
zakázku;
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zavazuje se Poskytovatel do patnácti (15) kalendářních dnů od písemného upozornění
Centrálního zadavatele a/nebo pověřujÍcÍho zadavatele na tuto skutečnost, které bude
obsahovat zejména popis a cenu příslušných služeb jiného poskytovatele, zahájits pověřujÍcÍm
zadavatelem jednání o možnosti úprav podmínek pro poskytování Služeb dle Smlouvy
výhodnějších pro příslušného pověřujÍcÍho zadavatele, přičemž Centrální zadavatel bude
v těchto jednáních plnit koordinačnifunkci.

Pokud Poskytovatel, po předchozím projednání příslušného upozorněni CentrálnIho
zadavatele a/nebo pověřujÍcÍho zadavatele, písemně neakceptuje do patnácti (15)
kalendářních dnů od doručeni upozorněni Centrálního zadavatele a/nebo pověřujÍcÍho
zadavatele, nedohodnou-li se pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel jinak, návrh Centrálního
zadavatele a/nebo pověřujÍcÍho zadavatele upravit podmínky pro poskytování Služeb dle
Smlouvy tak, aby svojí výhodnosti pro pověřujÍcÍho zadavatele odpovída|y podmínkám jejich
poskytování jiného poskytovatele veřejných telekomunikačnIch služeb ve smyslu tohoto
článku Smlouvy, je PověřujÍcÍzadavate| oprávněn Smlouvu kdykoli poté vypovědět s výpovědní
dobou ke konci měsíce, v němž byla výpověď' doručena.

12.7. výpověď' Smlouvy ve zvláštním případě

Pokud bude Poskytovatel závazně nabízet a reálně poskytovat služby rovnocenné (co do
kvality, obsahu, rozsahu, technického řešení a smluvních podmínek) se Službami
poskytovanými dle Smlouvy, za cenu výhodnější, než jaká je uvedena ve Smlouvě (dále jen
,,výhodnější cena"), a uzavřenIsmlouvy za výhodnější cenu je pro potenciálnI uživatele služby
de facto nárokové, zavazuje se Poskytovatel do patnácti (15) kalendářních dnů od písemného
upozornění CentrálnIho zadavatele a/nebo pověřujícího zadavatele na tuto skutečnost, které
bude obsahovat zejména popis a cenu příslušných služeb, zahájit s Centrálním zadavatelem a
pověřujíckn zadavatelem jednání o možnosti úprav podmínek pro poskytování Služeb dle
Smlouvy výhodnějších pro příslušného pověřujÍcÍho zadavatele.

Pokud Poskytovatel, po předchozím projednání přIslušného upozornění Centrálního
zadavatele a/r)ebo pověřujÍcÍho zadavatele, písemně neakceptuje do patnácti (15)
kalendářních dnů od doručení upozornění CentrálnIho zadavatele a/nebo pověřujÍcÍho
zadavatele, nedohodnou-li se pověřujÍcÍ zadavatel a Poskytovatel jinak, návrh Centrálního
zadavatele a/nebo pověřujÍcÍho zadavatele upravit podmínky pro poskytování Služeb dle
Smlouvy tak, aby svoji výhodnosti pro pověřujÍcÍho zadavatele odpovídaly podmínkám jejich
poskytování Poskytovatelem v jiném případě, je pověřující zadavatel oprávněn (i) Smlouvu
kdykoli poté vypovědět s výpovědní dobou ke konci měsíce, v němž byla výpověď' doručena,
nebo {ii) uplatnit svůj nárok příslušným způsobem a od měsíce nás|edujÍcÍho hradit cenu za
příslušné Služby pouze ve výši odpovídajÍvýhodnějšÍ ceně.

12.8. Účinky výpovědi Smlouvy

výpovědí Smlouvy ze strany konkrétního pověřujÍcÍho zadavatele zanikají závazky ze Smlouvy
pouze ve vztahu k tomuto pověřujicknu zadavateli, výpověď' Smlouvy ze strany tohoto
pověřujÍcÍho zadavatele nezpůsobuje zánik Smlouvy mezi Poskytovatelem a ostatními
pověřujickni zadavateli; stejné účinky nastávají v případě ukončení Smlouvy na základě
písemné dohody mezi konkrétním pověřujÍcÍm zadavatelem a Poskytovatelem dle ČI. 12.4.
odst. (i) Smlouvy.
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13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Administrativní a koordi.n.ační role Centrálnjho zadavatele

Smluvní strany berou na vědomí, že Centrální zadavatel po uzavřeni Smlouvy plní
administrativní a koordinační roli pouze v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. Řešení všech
ostatních záležitostí týkajÍcÍch se poskytováni Služeb budou řešit samy Smluvní strany podle
ustanovení této Smlouvy, případně podle ustanovení NOZ, ZZVZ a ZEK a dalších přIsIušných
právních předpisů.

13.2. Zastoupení Centrálního zadavatele

Poskytovatel bere na vědomi, že Centrálni zadavatel je oprávněn dle svého uvážení pověřit
třetí osobu (dále jen ,,Administrátor"), aby jménem a na účet CentrálnIho zadavatele
vykonával činnosti v souladu s § 43 ZZVZ ve vztahu k Zadávacímu řIzení, svýjimkou úkonů
uvedených v § 43 odst. 2 ZZVZ, tj. aby Administrátor zejména:

(i) zajistil veškeré úkony, jež má Centrální zadavatel provést ve smyslu přIslušných
ustanovení ZZVZ ve vztahu k Zadávacímu řizenÍ; a

(ii) vedl komunikaci s Poskytovatelem zejména za účelem (i) zjištěni požadavků na pořízení
datových a hlasových služeb KlVS, (ii) zIskánI verifikace požadavků pověřujÍcÍch
zadavatelů a (iii) zajištění podpisu Smlouvy ze strany pověřujÍcÍch zadavatelů.

13.3. Interpretace

Odkazy na odstavce a články objevujÍcÍse v textu Smlouvy (včetně jejich Příloh) jsou odkazy na
odstavce a články Smlouvy, není-li uvedeno něco jiného. Definice uvedené v textu Smlouvy
(včetně jejích Příloh) se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů. Je-
li ve Smlouvě užíván výraz ,,včetně" nebo ,,zejména", položka nebo položky za takovým
výrazem nás|edujÍcÍ představují demonstrativnia nikoliv taxativnivýčet položek daného druhu.
Nadpisy Článků jsou do Smlouvy vloženy výlučně z důvodu usnadněniorientace v jejím textu a
tyto nemohou ovlivnit význam a smysl smluvních ujednáni obsažených ve Smlouvě.

13.4. Doručování

Jakékoli oznámení, žádost či jiné sděleni, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně a/nebo
Centrálnímu zadavateli dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně; uvedené se nevztahuje
na oznámení, žádost či jiné sdělení činěné v souvislosti s prováděním migraci Služeb dle ČI. 7
Smlouvy. NeoznámI-li Smluvnístrana přIslušnou změnu kontaktního údaje a je-litakový způsob
z povahy komunikačního prostředku možný, doručuje Smluvní strana ř)ä nás|edujÍcÍ kontaktní
místa:

,
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Jakékoliv oznámeni podle Smlouvy bude považováno za doručené:

{i) dnern, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,ZDš"), je-li
oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDŠ;
nebo

(ii) dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámeni zasíláno prostřednictvím kurýra nebo
doručováno osobně; nebo

(iii) dnem registrovaného doručení, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
(iv) dnem doručení potvrzeným oznámením o doručeni v čitelné a úplné podobě

v případech, kdy oznámeni bylo doručováno datovou schránkou.
výše uvedené adresy a te|ekomunikačníspojenÍ mohou být měněna jednostranným písemným
oznámením doručeným přIslušnou Smluvní stranou a/nebo Centrálním zadavatelem ostatnírn
Smluvním stranám s tím, že takováto změna se stane účinnou doručením takového oznámení.
Smluvní strany se dohodly, že CentrálnImu zadavateli či PověřujIchnu zadavateli může být
jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení dle Smlouvy doručeno vedle doručení do datové
schránky též elektronickou poštou. Takové oznámeni, žádost či jiné sdělení bude považováno
za řádně doručené pouze, pokud (i) bude opatřeno uznávaným elektronickým podpisem a (ii)
bude doručeno do elektronické podatelny Centrálního zadavatele či pověřujÍcÍho zadavatele.
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13.5. ÚčinnostRrávnÍchjednánÍ dle Smlouvy

spojuje-li tato Smlouva s právním jednáním Smluvní strany (nebo s jeho doručením) vznik,
změnu nebo zánik práva za předpokladu současného provedeni takového právního jednání
(nebo jeho doručení) rovněž jiné Smluvní strany, vznikne právo teprve provedením takového
právního jednání posledním účastníkem {doručením poslednímu účastníkovi).

13.6. DoplněnIa změny Smlouvy

Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno něco jiného, může být Smlouva (včetně jejích
Příloh) doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi
dotčenými Smluvními stranami. Přípravu a koordinaci písemného dodatku zajišťuje Centrální
zadavatel. jakákoliv Smluvní strana bude oprávněna iniciovat jednání směřujÍcÍ k doplněni či
zrněně Smlouvy prostřednictvím písemného oznámení zaslaného ostatním dotčeným
Smluvním stranám, načež Smluvní strany provedou veškeré potřebné analýzy a v dobré víře
povedou jednání o předmětné záležitosti v souladu se ZZVZ.

13.7. Zákaz postoupeni ze strany Poskytovatele

Smluvnístrany se tímto dohodly, že Poskytovatel není bez předchozího výslovného písemného
souhlasu pověřujÍcÍho zadavatele oprávněn postoupit či převést jakákoliv svá práva či
povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

13.8. Závaznost pro právni nástupce Smluvních stran

Smluvní strany se dohodly a souhlasI s tím, aby veškerá práva a povinnosti Smluvních stran
zavazovala rovněž jejich právni nástupce. V případě, že bude pověřujÍcÍ zadavatel nebo
Centrální zadavatel způsobem stanoveným právními předpisy zrušen, práva a povinnosti
vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy přejdou na ten subjekt, kterému budou zákonem svěřeny kompetence
pověřujÍcÍho zadavatele nebo Centrálního zadavatele vyp|ývajÍcÍ mu z právních předpisů.

13.9. Oddělitelnost

je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení
Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit do třiceti (30) pracovních dnů od doručení výzvy
jedné ze Smluvních stran ostatním Smluvním stranám neplatné, nevymahatelné nebo
neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo
obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

13.10. stejnopisy

Smlouva je podepsána vlastnoručně, nebo elektronicky. Je-li Smlouva podepsána
vlastnoručně, je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý bude považován za
prvopis. pověřujÍcÍ zadavatel obdrží jeden (l) stejnopis a Poskytovatel obdrží jeden (l)
stejnopis Smlouvy. Je-li Smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomoci uznávaného
elektronického podpisu.

13.11. Finanční kontrola

Každý Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů {zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového
vztahu vyp|ývajÍcÍho ze Smlouvy s tím, že se každý Poskytovatel podrobitéto kontrole, a bude
působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) citovaného zákona.
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13.12. Přňohy

Nedílnou součásti Smlouvy jsou tyto její přílohy dle nás|edujÍcÍho seznamu:
Příloha č. 1 - poptávkový list -

P1_Poptavkovy_list 60028-DATA_INTERNET -ASYM_25354973
Příloha č. 2 - Aktuální Katalogový list Služby
Příloha č. 3 - Seznam zkratek a definicí
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky
Příloha č. 5 - Vzor Předávacího protokolu
Příloha č. 6 - Vzor ŠLA report
Příloha č. 7 - Vzor zápisu z jednánís Poskytovatelem
Příloha č. 8 - Vzor Prohlášení Poskytovatele_o_poddodávce
Příloha č. 9 - Informace o zpracovánÍosobnich údajů

13.13. Jazyk

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodujÍcÍ bez ohledu na jakýkoli
její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

13.14. Řešenísporů

Smlouva se řIdi právním řádem České republiky, zejména přIslušnými ustanoveními Nôž, ZZVZ
a ZEK. Nestanoví-li ZEK jinak, budou veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy
nebo v souvislosti s ní řešeny před obecným soudem místně příslušným dle sídla pověřujÍcÍho
zadavatele.

13.15. Úplnost Smlouvy

Smluvní strany tímto prohlašujI, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řIzení některé
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle Smlouvy.
Zároveň Smluvnístrany potvrzujisvým podpisem, že veškerá ujištěnia dokumenty dle Smlouvy
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.

NA DŮKAZTOHO, že SmluvnIstrany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jía zavazujíse k jejímu plnění,
připojuji své podpisy a prohlašujI, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté
tísně, zejména tísně finanční.

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Jméno: Mgr. Lenka Přibová
Funkce: ředitelka odboru veřejných zakázek
Datum:
Místo: Praha

ha-vel internet s.r.o.

jméno: Ing. Pavel Halfar
Funkce: jednatel
Datum:
Místo: Ostrava
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PŘÍLOHA Č. 1SMLOUVY

poptávkový list

PIPoptavkovy_1ist_60028-DATA_INTERNET-ASYM 25354973

f
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Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY

Aktuální Katalogový list Služby

P2 INT-AS 005.02
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ID listu: DATA_INTERNET-ASYM_005.02 (pos/ednldvojč/s/l označuje verzi listu)
Označení služby Asymetrický internet
Stručný popis služby Fixní připojení lokality koncového uživatele k sÍti Internet prostřednictvím asymetrického přístupu.
Popis vlastnosti služby Trvalé připojení lokality koncového uživatele s využitím asymetrického přístupového okruhu, sp|ňujÍcÍch g|obá|nÍ parametry KIVS služby.

jednotlivé individuálnI parametry služby jsou definovány tímto KL. Součástí služby je poskytnutí jedné pevné IP adresy.

· Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz, není-li zvolena služba ve variantě se zvýšenou bezpečností.
· Nedílnou součástí služby je koncové zařÍzení (CPE).
· Předávacím rozhraním služby je port koncového zařIzení- USB port nebo Ethernet port.
· Služba garantuje přenos dat jak protokolem lPv4, tak IPV6

Použite|né technologie Pro realizaci služeb INTERNET-ASYM je požadováno použiti výhradně těchto přenosových techndogií:

- metalická vedení
- optická vedení
- radiové spoje

Lokalizace služby Adresa budovy, místnost, identifikátor adresního místa - povinný parametr, lokalita bude ověřena proti registru RUIAN
Podmíněno službami N/A
Maximální doba zřízenI služby 90 kalendářních dni

, . . Kód parametruNazev skupiny parametru PopisID Parametru
Kapacita 128/64-1:50 . , V.Asymetricke pr|pojen| s agregaci maximalne 1.50 s kapacitou ,,do" 128/64 kbit/s

K53
:::/128-1:50 Asymetrické připojenis agregací maximálně 1:50 s kapacitou ,,do" 256/128 kbit/s

:::/256-1:50 Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou ,,do" 512/256 kbit/s

1024/256-1:50 Asymetrické připojenís agregací maximálně 1:50 s kapacitou ,,do" 1024/256 kbit/s
K56
1024/512-1:50 Asymetrické připojení s agregaci maximálně 1:50 s kapacitou 1024/512 kbit/s
K57
2048/512-1:50 . . V.Asymetricke prlpojen| s agregaci maximalne 1:50 s kapacitou 2048/512 kbit/s
K58
4096/256-1:50 . . V. . , . . . V .
K1 Asymetricke prlpojenl s agregaci maximalne 1.50 s kapacitou 4096/256 kbit/s

DATA INTERNET-ASYM 005.02 Strana 1/4



8192/512-1:50 V .
K3 Asymetricke prlpojenl s agregaci maximalne 1.50 s kapacitou 8192/512 kbit/s
::/1-1:50 Asymetrické připojenis agregací maximálně 1:50 s kapacitou 16/1 Mbit/s

::(2-1:50 Asymetrické připojenís agregací maximálně 1:50 s kapacitou 25/2 Mbit/s

50/5-1:50 Asymetrické připojenis agregací maximálně 1:50 s kapacitou 50/5 Mbit/s
K60

Garantovaná dostupnost sLA-týden Odstraněni závady nejpozději do 1 kalendářnIho týdne s tím, že v případě závady koncového zařízení poskytovatele je
SLA6 provedena jejich oprava/výměna poskytovatelem na místě.

SLA-NBD Odstranění závady nejpozději do nás|edujÍcÍho pracovního dne s tím v případě závady koncového zařIzenI
SLA7 poskytovatele je provedena jejich oprava/výměna poskytovatelem na místě.

Podpora instalace SAMOl NSTALACE Samoinstalace koncového zařIzenI pracovníky koncového uživatele. Koncové zařIzenI je do lokality zakončení služby

POlO zasláno. Pouze v kombinaci s SLAD.

ZÁKLADNÍ Provedení základní instalace poskytovatelem na místě. Jedná se o instalaci koncového zařízení a předvedení na
POll výpočetní technice pracovníka poskytovatele funkčnost služby internet.
PLNÁ Plná instalace pracovníkem poskytovatele na místě včetně oživeni přístupu k internetu na jednom pc.
POI2

Bezpečnost SECURITY-O , , V ,
Služba neposkytuje zadnou formu zabezpečeni.

SECO

SEC-ACL Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access- control listů (není k dispozici pro varianty služby SLAD a POlO)
- poskytovatel garantuje provedeni úpravy access-control listů do 2pracovnich dníšECl - v ceně služby je úprava access-control listů maximálně 4x za kalendářní měsíc

Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu, spravovaného poskytovatelem (není k dispozici pro

varianty služby SLAD a POlO)
SEC-FW součástí služby je iniciálnI konfigurace firewallu a jeho následná správa
SEC3 pravidla pro nastavení firewallu specifikuje koncový uživatel

- součástí poskytované služby jsou pravidelné měsíčnI reporty
Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu a IPS (Intrusion Prevention System), spravovaného

poskytovatelem (není k dispozici pro varianty služby SLAD a POlO)
SEC-FW+IPS součástí služby je iniciálnI konfigurace firewallu a lPS a jejich následná správa
SEC4 pravidla pro nastavení specifikuje koncový uživatel

- součásti poskytované služby jsou pravidelné měsIČnI reporty
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Limit přenesených dat Bez limitu V ,
Bez limitu prenesených dat

LPDO

500M
Limit přenesených dat minimálně 500 MB na měsíc

LPD1

1G
Limit přenesených dat minimálně 1GB na měsíc

LPD2

2G Limit přenesených dat minimálně 2 GB na měsíc

LPD3

4G
Limit přenesených dat minimálně 4 GB na měsíc

LPD4

6G
Limit přenesených dat minimálně 6 GB na měsíc

LPD5

8G Limit přenesených dat minimálně 8 GB na měsíc

LPD6

14G Limit přenesených dat minimálně 14 GB na měsíc

LPD7

18G Limit přenesených dat minimálně 18 GB na měsíc

LPD8

Podpora IP Sec Bez IP Sec
Koncové zarizenÍ neumožňuje vytvařeni IP Sec tunelů

PISO

S IP Sec Koncové zařIzenI podporuje vytvářeni IP Sec tunelů (pomocí 3DES-168 nebo AES 128)

PIšl - k dispozici pouze s variantou POlO

Doplňkové služby

. . . Kód parametruNazev skupiny parametru Popis
ID Parametru

Antivir/Antispam ANT-NE
ANTO Soucasti služby neni zajlsten| ant|vlrove a antispamove kontroly.

ANT-ANO Součástí služby je zajištění antivirové a antispamové kontroly.
ANTI - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 nebo SEC4

- Není k dispozici pro varianty POlO a SLAD
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WEB filtering WEBF-NE V , , V , ..V V , . V, , .

WEFO Soucasti služby neni zajlstenl inspekce a r]zen| webového provozu.
Součástí služby je zajištěni inspekce a řIzenI webového provozu.

WEBF-ANO - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 nebo SEC4
WEF1 - Pravidla povolených/zakázaných webových stránek definuje vŽdy koncový uživatel

- Není k dispozici pro varianty POlO a SLAD
Ochrana úniku dat DLP-NE V , V , ..V

DLPO Soucastí služby neni zajlstenl ochrany proti uniku dat (Data Leak Protection).
Součásti služby je zajištěni ochrany proti úniku dat (Data Leak Protection).

DLP-ANO - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 nebo SEC4.
DLP1 - Definici zakázaných slov v odesIlaných přílohách (dokumenty v plain-textu) definuje vždy koncový uživatel.

- Kontrola probíhá nad protokoly SMTP, FTP, http.
- Není k dispozici pro varianty POlO a SLAD.

Aplikační a P2P kontrola :::(jňé Součástí služby není zajištěni kontroly využití služby jednotlivými aplikačními protokoly ani jejich řízenI

Součástí služby je zajištění kontroly využiti služby jednotlivými aplikačními protokoly a jejich řIzenI.
P2P-ANO - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 nebo SEC4.
P2P1 - Služba řídÍ/zamezuje určité aplikační protokoly a to dle definice, stanovené koncovým uživatelem.

- Není k dispozici pro varianty POlO a SLAD.
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Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY

Seznam zkratek a definicí

Termín

ADSL
ADSL2+

agregační
poměr

ATM
bezstavový
paketový filtr
BGP
centrálni
internet
CGI
CIR
CMS
CPE router
Diffserv
DSCP
EPS
ESMTP
ethernet
konektivita
frame
relay/FR
ftp
full rate
H.323

http

IMAP4
IMAPS4
IP
IP VPN
IP QOS
lPSec
ISP
Leased Line
|oká|nÍ
Internet

Definice

Asymetrická digitální uživatelská přípojka
Asymetrická digitálnI uživatelská přípojka (26Mbit)
Agregační poměr se vypočte jako podíl mezi teoreticky maximální
potřebou kapacity uživatelů přípojek v rámci daného agregačního bodu a
skutečnou kapacitou
Asynchronní přenosový režim

Filtr povo|ujÍcÍ nebo b|okujÍcÍ specifikované protokoly

Protokol pro komunikaci routerů mezi sítěmi

Centrální připojení do internetu

Common Gateway Interface
Smluvená datová propustnost CIR (Commited Information Rate)
Centrální místo Služeb KlVS
Koncové zařIzenI - směrovač
Model diferencovaných Služeb (RFC2475)
Differentiated Service Code Point
Elektronický požární systém
Protokol ESMTP
NejrozšÍřenějšj technologie používaná pro komunikaci v |oká|ních sItích.
Základní rychlost je 10 Mbit/s

Služba/protokol předávání datových rámců

Protokol pro přenos souborů
Plné pásmo
Hlasový protokol
Protokol používaný pro komunikaci mezi www prohlIžečem a www
serverem pracujÍcÍ nad protokolem IP
Internet Message Access Protocol version 4
Bezpečný Internet Message Access Protocol version 4
Mezisíťový (internet) protokol
Virtuální privátnísítě IP
Kvalita Služby
Bezpečný mezisíťový protokol

Poskytovatel internetu
Pevné okruhy

Místní připojeni do internetu

Zadávací dokunientace veřejnezäkázky
,,Poskytování služeb KlVS - 2017 - 2021"

Strana 33 z celkového počtu 40



Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

manažovaný
CPE
MPLS
NlXCZ
PERL
PHP
skriptování
POP3
POPS3
QOS
RJ-45 port
SHDSL
SIP
ŠLA

SMTP

SQL
TCP
UPS
User to
Network
Interface
VPN
WAN
OPS

SOP

SDlC

CMAS

CE

NOC

TTR

Spravovaný koncový prvek

Multi Protocol Label Switching
Neutrálni výměnný uzel Internetu
Programovací jazyk perl

Psaní skriptů v programovacím jazyce PHP

Post Office Protocol version 3
Bezpečný post Office Protocol version 3
ŘÍzenÍ datových toků v síti (Quality of Service)
přípojka standardu RJ-45
Symetrické DSL
Session Initiation Protocol
Smlouva o úrovni poskytovaných Služeb
Protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty {Simple MailTransfer
Protocol)
Strukturovaný dotazovací jazyk
Transmission Control Protocol
zdroj nepřetržitého napájeni

Rozhraní typu uživatel - sÍt'

Vjrtuá|nÍ privátní sÍt'
Územně rozsáhlá síť

odpovědný it pracovník subjektu {rezortu, konečného uživatele), který je
oprávněn nahlásit chybu.

Service desk Poskytovatele (providera)

Service desk lnterConnectu

Centrální emailová adresa subjektu

Customer equipment (Koncové zařIzenI providera, které je umístěno u
uživatele Služby)

Network Operations Center

total time repair - celková (maximální) doba opravy
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