
Úřad vlády České republiky 
 

 

SIEM a jeho podpora  Stránka 1 (celkem 2) 

Ev. č.: 15/170-1 

Č. j. 5922/2015-OIT 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY „NÁKUP A IMPLEMENTACE ZAŘÍZENÍ 
PRO UKLÁDÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ PROVOZNÍCH 

SYSTÉMOVÝCH UDÁLOSTÍ (LOGŮ) – SIEM A JEHO PODPORA“ 

Smluvní strany 

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

Zastoupená: Ing. Tomášem Kučerou, zástupcem ředitele Odboru informatiky, na 
základě vnitřního předpisu 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Chrt, Odbor informatiky 

Se sídlem:  nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01 

IČO:   00006599 

DIČ:    CZ00006599 

Bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „kupující“) 

a 

AUTOCONT a.s. 

Zastoupená:  Ing. Leošem Stránským, vedoucím týmu TIV, na základě plné moci 

Kontaktní osoba: Ilona Rybová, IT Service Manager 

Se sídlem:  Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO:   04308697 

DIČ:   CZ04308697 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č.: XXXXXXXXXXX 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 11012 

(dále jen „prodávající“) 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smlouvy ev. č. 15/170-0 
(dále jen „dohoda“): 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 31.7.2015 smlouvu ev. č. 15/170-0, čj. 5922/2015-OIT: 
„Nákup a implementace zařízení pro ukládání, archivování a vyhodnocování provozních 
systémových událostí (logů) – SIEM a jeho podpora“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem 
této Smlouvy byl závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně, ve sjednaném termínu, 
na sjednaném místě a v požadované kvalitě zařízení pro ukládání, archivování a 
vyhodnocování provozních systémových událostí (logů) v rackovém provedení – SIEM, 
jakož i další závazky plynoucí z této Smlouvy. 
 



Článek II. 

Ukončení Smlouvy 

Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 1 písm. b) Smlouvy dohodly na ukončení 
smluvního vztahu uvedeného v článku I a to ke dni zveřejnění této dohody, včetně 
Smlouvy, v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dále dohodly, že servisní a poradenská podpora zařízení 
SIEM uvedená v čl. II odst. 2 písm. f) Smlouvy bude ukončena ke dni 31.08.2018. 
 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se 
zákonem o registru smluv. Uveřejnění této dohody, včetně Smlouvy, v registru smluv 
zajistí kupující. 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a 
jeden (1) prodávající. 

3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto dohodu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této dohody za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k  této dohodě své podpisy. 

 

 

 

V Praze dne 5.9.2018        V Praze dne 5.9.2018 

Za Prodávajícího   Za Kupujícího 

 

 ......................................................   ..........................................................  

Ing. Leoš Stránský  Ing. Tomáš Kučera 

Vedoucí týmu TIV  zástupce ředitele Odboru informatiky 

   

AUTOCONT a.s.  Česká republika – Úřad vlády České republiky 


