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SMLOUVA NA DODÁVKU LICENCÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB PODPORY 

číslo 2018/286NAKIT 

Smluvní strany 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 

(dále jako „Objednatel") 

a 

S&T CZ s.r.o. 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

zastoupen: 

Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 

04767543 

CZ04767543 

 vedeném Městským soudem v Praze oddíl A vložka 77322 

Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 

44846029 

CZ44846029 

 

 

zapsán/a v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 

oddíl C, vložka 6033 bankovní spojení: 

(dále jako „Dodavatel") 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana", nebo společně jako „Smluvní strany" uzavírají v souladu 

s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský 

zákoník"), a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), tuto Smlouvu na dodávku 

licencí a poskytnutí služeb podpory (dále jen „Smlouva"). 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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SMLOUVA NA DODÁVKU LICENCÍ A POSK.y1
SLUŽEB PODPORY 

Preambule 

Objednatel provedl zadávací řízení k veřejné zakázce „Nákup licencí systémů ArcSight" (dále jen
„Zadávací řízení") na uzavření této Smlouvy. Smlouva je uzavřena s Dodavatelem na základě výsledku
Zadávacího řízení. Objednatel tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou. 

1. Předmět a účel Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit Objednateli: 

a) dodávku Software včetně veškeré dokumentace s dodávkou související a licence k jejich

užití, vč. příslušné dokumentace, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále

jen „Licence") a

b) poskytování podpory k dodaným licencím, tzn. zejména pravidelného upgrade, update a

legislativní podpory výrobcem, po dobu jednoho (1) roku (dále jako „Podpora")

Bližší specifikace Licencí a Podpory (dále společně též jako „Předmět plnění") je uvedena 

v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

Rozsah podpory a reakční doba plně reflektuje podmínky licenční podpory a záruky Licencí 

výrobce dle Licenčních podmínek v Příloze 2. Pro účely této Smlouvy se legislativní podporou 

rozumí úprava stávající funkčnosti software, kterou je nutné provést, protože stávající 

funkcionalita by nutila nabyvatele konat v rozporu s novou legislativní úpravou. Legislativní 

úpravou není doplnění funkcionality (řešené oblasti), kterou stávající software nepokrýval 

1.2 Objednatel se tímto zavazuje řádně poskytnutý Předmět plnění převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu způsobem definovaným ve Smlouvě. 

1.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění ve sjednaném čase, množství a kvalitě. 

1.4 Účelem této Smlouvy je dodávka Předmětu plnění pro účely projektu Dohledové centrum 

eGovernmentu. 

1.5 Po uzavření Smlouvy Objednatel vystaví na Předmět plnění objednávku (EOBJ) a sdělí její číslo 

Dodavateli (dále jen „Evidenční objednávka"). Objednávka má pouze evidenční charakter 

pro potřeby Objednatele a nemá žádný vliv na plnění dle této Smlouvy. Nevyužití práva 

Objednatele učinit Evidenční objednávku nezbavuje Dodavatele povinnosti dodat Předmět 

plnění řádně a včas. 

2. Cena

2.1 Celková cena za Předmět plnění činí 4 809 293,- Kč bez DPH (slovy: 

čtyřimilionyosmsetdevěttisícdvěstědevadesáttři korun českých) a je stanovena na základě 

součtu cen tvořených součinem jednotkových cen a požadovaného počtu kusů Licencí a 
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podpory v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy. K ceně bude připočítána DPH dle příslušných

předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Tato cena je konečná a nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Dodavatele

související s poskytnutím Předmětu plnění dle článku 1. této Smlouvy.

Platební podmínky 

Cena za Licence bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) 

Dodavatele, který je oprávněn vystavit daňový doklad po podpisu protokolu o předání a převzetí 

Předmětu plnění (dále jen „Předávací protokol") odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. 

Originál daňového dokladu vystaveného Dodavatelem bude zaslán spolu s kopií podepsaného 

Předávacího protokolu postupem dle bodu 3.3. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je 

považován den podpisu Předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

Cena za Podporu bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 

Dodavatele, který je oprávněn vystavit daňový doklad po písemném potvrzení o poskytování 

podpory (dále jen „Potvrzení o poskytování Podpory"), které zašle Dodavatel Objednateli na 

e-mailovou adresu Objednatele dle čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy. Originál daňového dokladu

vystaveného Dodavatelem bude zaslán spolu s kopií Potvrzení o poskytování Podpory. Za den

uskutečnění zdanitelného plnění je považován den prokazatelné doručení Potvrzení o

poskytování Podpory na e-mailovou adresu Objednatele dle čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 

právních předpisů, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a níže uvedené údaje: 

číslo Smlouvy, 

číslo Evidenční objednávky (EOBJ), 

místo a datum dodání Předmětu plnění dle této Smlouvy, 

přílohou daňového dokladu bude kopie Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran a/nebo Potvrzení o poskytování Podpory 

údaje o zápisu Objednatele a Dodavatele do obchodního rejstříku, jsou-li v něm zapsáni, 

platební podmínky v souladu se Smlouvou, 

popis fakturovaného plnění, množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu, 

Lhůta splatnosti daňového dokladu vystaveného na základě této Smlouvy je 30 kalendářních 

dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Dodavatel zašle daňový doklad spolu s veškerými 

požadovanými dokumenty Objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení 

jedním z následujících způsobů 

v elektronické podobě se zaručeným el. podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, na adresu: 

faktury@nakit.cz 
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doporučeným dopisem na následující adresu: 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 01 Praha 10 

Objednatel je oprávněn, před uplynutím lhůty splatnosti, bez uhrazení vrátit Dodavateli daňový 

doklad, pokud neobsahuje náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, obsahuje nesprávné cenové údaje, a/nebo není vystaven 

v souladu s touto Smlouvou, aniž se dostane do prodlení se splatností. Vrácením daňového 

dokladu přestává běžet lhůta splatnosti. Opravený/nový daňový doklad bude opatřen novou 

lhůtou splatnosti v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení nového/opraveného daňového 

dokladu Objednateli. 

Objednatel neposkytuje Dodavateli jakékoliv zálohy na cenu plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 

správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Dodavatel 

zdanitelného plnění je nespolehlivým plátcem ve smyslu§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), nebo má-li být 

platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části 

poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je 

příjemce zdanitelného plnění oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit 

přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet 

Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané 

hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu 

s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění 

poskytnutého dle této Smlouvy. 

Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována 

úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně 

dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele 

požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, 

nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a 

cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit 

uvedený v§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad 

zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba 

splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu s uvedením správného 

bankovního účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně, Objednateli. 

Termín, místo a podmínky plnění 

Licence dle této Smlouvy budou Dodavatelem dodány na základě písemné výzvy Objednatele 

zaslané Dodavateli na e-mail dle čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy, ve které bude uveden termín dodání 
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encí. Dodavatel je povinen termín dodání Licencí nejpozději ve lhůtě 3 pracovní dny

kceptovat.

Ročni podpora dle této Smlouvy bude Dodavateli poskytována na základě písemné výzvy

ObJednatele zaslané Dodavateli na e-mail dle čl. 7 odst. 7.2 Smlouvy, ve které bude uveden

terrnin započetí poskytování Podpory. Dodavatel je povinen termín započetí poskytování

podpory neJpozději ve lhutě 3 pracovní dny akceptovat.

Objednatel se zavazuje zaslat, v souladu s odst. 4.1 a 4.2 Smlouvy, písemnou výzvu Dodavateli

nejpozději do 30.6.2019. 

Mistem plnění je sídlo Objednatele na adrese Praha iO, Kodaňská 1441/46. 

v případě, že Licence a/nebo dokumentace bude Dodavatelem poskytnut řádně a včas bez 

právních a faktických vad, v množství a kvalitě sjednané v této Smlouvě, potvrdí Objednatel 

Jeho převzetí, svým podpisem do Předávacího protokolu. Okamžikem podpisu Předávacího 

protokolu odpovědnými zástupci obou Smluvních stran jsou Licence Objednateli předány. 

Objednatel je oprávněn Licence odmítnout převzít, pokud jsou dodané s vadami. Odmítnutí 

Objednatel potvrdí Dodavateli e-mailem nebo telefonicky na spojení uvedené v článku 7. odst. 

7.2 Smlouvy do tří (3) pracovních dnů od odmítnutí převzetí Licencí. Potvrzením Objednatele o 

odmítnutí převzetí Licencí z důvodu vad, vzniká Dodavateli povinnost poskytnout opětovně 

Licence bez vad, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od provedení potvrzení o odmítnutí 

převzetí Licencí Objednatelem Dodavateli. 

Záruka 

Dodavatel zaručuje Objednateli, že Licence budou plně funkční a způsobilé pro použití ke 

zpracování a vyhodnocování logů, a dále budou 

odpovídat sjednanému rozsahu a specifikaci dle Přílohy č. 1 Smlouvy, 

bez právních vad, 

splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu. 

Dodavatel odpovídá za aktuálnost, správnost a přesnost Licencí dodaného Objednateli dle této 

Smlouvy. 

Licence mají vady, jestliže nebyly dodány tak, jak bylo sjednáno nebo poruší-li Dodavatel svou 

povinnost. Za vady se považují i vady v dokumentech, které se k Licencím vztahují a které je 

Dodavatel dle této Smlouvy povinen předat Objednateli. 

Dodavatel se zavazuje bezplatně odstraňovat veškeré vady Licencí vzniklé a ohlášené 

v záruční době dle podmínek uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy. Vady budou Dodavateli 

oznámeny písemně prostřednictvím e-mailu, nebo jiným dohodnutým způsobem, odpovědnými 

osobami Objednatele na adresu Dodavatele uvedenou v článku 7. odst. 7.2 Smlouvy, a to do 
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30-ti kalendářních dnů od jejich zjištění. Dodavatel je povinen potvrdit příjetí požadavku na

odstranění vady v čase, který je v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem (dle Přílohy č. 

2 Smlouvy) od nahlášení, a to prostřednictvím e-mailu na adresu Objednatele uvedenou 

v článku 7. odst. 7.2 Smlouvy. 

Sankce 

V případě, že Dodavatel je v prodlení s dodáním Licencí v termínu uvedeném v písemné výzvě 

postupem dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Licencí bez DPH. uvedené v článku 2. odst. 2.1 

Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

V případě, že Dodavatel je v prodlení se započetím poskytování Podpory v termínu uvedeném 

v písemné výzvě postupem dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 

od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny bez DPH Podpory uvedené v 

článku 2. odst. 2.1 Smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 Smlouvy, a to za každý započatý den 

prodlení. 

V každém jednotlivém případě porušení povinností Dodavatele vyplývajících z článku 9., 

s výjimkou povinnosti stanovené v 2. odrážce odst. 9.6 a dále v odst. 9.8 písm. d) této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 

000,- Kč. 

V každém jednotlivém případě porušení závazků dle článku 10. této Smlouvy je Dodavatel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody a ušlý 

zisk v celém rozsahu způsobené újmy. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2050 

Občanského zákoníku. 

Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Smluvní pokuta je splatná 

ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování o smluvní pokutě Dodavateli. 

Objednatel je v případě uplatnění smluvní pokuty vůči Dodavateli dle této Smlouvy a v případě 

neuhrazení smluvní pokuty ze strany Dodavatele oprávněn využít institut započtení vzájemných 

pohledávek. 

Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury), má Dodavatel právo žádat 

na Objednateli úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 351 /2013 Sb., kterým se určuje 

výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 

likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 

otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 
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SMLOUVA NA DODÁVKU LICENCÍ A POSKYTNUTÍ 

SLUŽEB PODPORY 

7. Odpovědné osoby

Odpovědnými osobami Dodavatele a Objednatele ve věcech obchodních pro účely

této Smlouvy jsou: 

Za Objednatele:

Za Dodavatele: 

7 2 Odpovědnými osobami Dodavatele a Objednatele ve věcech technických pro účely 

této Smlouvy jsou: 

Za Objednatele: 

Za Dodavatele: 

7.3 Obě Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit odpovědné osoby dle tohoto článku 

Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě, přičemž změna je účinná doručením 

písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně. 

7.4 Pouze odpovědní pracovníci Smluvních stran a/nebo jejich pověření zástupci jsou oprávněni 

vznášet vůči druhé Smluvní straně požadavky související s plněním této Smlouvy a k těmto 

požadavkům se náležitě vyjadřovat. 

8. Nemožnost plnění a vyšší moc

8.1 Jestliže vznikne na straně Dodavatele nemožnost plnění dle ustanovení § 2006 a § 2007 

Občanského zákoníku, Dodavatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

a její příčině Objednatele, jinak odpovídá za újmu tím vzniklou. Za nemožnost plnění se 

nepovažuje, pokud je závazek možné splnit s vyššími náklady, za ztížených podmínek, 

či po určité době. 

Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Dodavatel pokračovat v realizaci 

svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností 

a schopností a bude hledat alternativni prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné 

plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dní, je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ex nunc. 
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SMLOUVA NA DODÁVKU LICENCÍ A POSKYTNUTÍ 

SLUŽEB PODPORY 

8.2 Brání-li některé ze Smluvních stran v plnění povinností ze Smlouvy mimořádná nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 

Občanského zákoníku, je Smluvní strana povinna o vzniku, důsledcích a zániku takové 

překážky druhou Smluvní stranu neprodleně informovat, jinak odpovídá za újmu tím vzniklou. 

Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná Smluvní strana o překážce 

dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky 

povinná Smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé Smluvní straně a učiní vše, 

co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení. 

Pokud překážka nepomine do tří (5) pracovních dnů od doby svého vzniku, je Objednatel 

oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

9. Další závazky Smluvních stran

9.1 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě 

prostřednictvím doporučené pošty nebo e-mailu na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví 

a v článku 7. této Smlouvy. 

9.2 Dodavatel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele a v objektech subjektů určených 

Objednatelem příslušné bezpečnostní předpisy, se kterými byl Dodavatel prokazatelně 

seznámen. 

9.3 Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy 

na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci 

Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

9.4 Dodavatel odpovídá Objednateli za své případné subdodavatele jako za plnění vlastní, 

včetně odpovědnosti za způsobenou újmu. 

9.5 Dodavatel se dále zavazuje: 

• informovat neprodleně Objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění

dle této Smlouvy,

• plnit řádně a ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této Smlouvy,

• požádat včas Objednatele o potřebnou součinnost za účelem řádného plnění této Smlouvy,

• na vyžádání Objednatele se zúčastnít osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o schůzku

nejpozději 3 pracovní dny předem. V mimořádně naléhavých případech je možno

tento termín po dohodě obou Smluvních stran zkrátit.

9.6 Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

9. 7 V případě, že činností, nečinností anebo opomenutím Dodavatele anebo jeho pracovníků 

vznikne Objednateli majetková újma, je Dodavatel povinen ji odčinit. 
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Objednatel vyžaduje zajištění minimálně takové formy licencí k předmětům chráněným 

zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

zrněně některých zákonů (autorský zákon), které budou: 

neomezená územním a rovněž tak neomezená rozsahem užití, zejména neomezená 

počtem uživatelů či mírou využívání, 

udělená na dobu určitou, a to na celou dobu trvání majetkových práv, 

licence nevýhradní, převoditelná a postupitelná, tj. která je udělena s právem udělení 

podlicence či postoupení licence jakékoliv třetí osobě, 

Dodatel prohlašuje a nese odpovědnost za to, že autor/autoři poskytl/i Objednateli souhlas 

Licence upravovat, měnit, začlenit do jiného, spojit s jiným dílem apod., a to jak celek, tak 

jejich jednotlivé částí, a to včetně možnosti využití pro takovou činnost třetí osoby, 

dodavatel zároveň prohlašuje, že užitím Licencí Objednatelem v souladu s touto Smlouvou 

nejsou dotčena autorská ani jiná práva třetích osob. Dodavatel odpovídá Objednateli za 

škodu, která by vznikla Objednateli v dusledku uplatnění práv duševního vlastnictví třetích 

osob vůči Objednateli pro řádné užívání Licencí, k němuž udělil nebo zajistil Objednatel 

licenci či podlicenci na základě tohoto článku Smlouvy. Dodavatel se tímto zavazuje 

poskytnout Objednateli na svůj náklad veškerou účinnou součinnost nutnou pro úspěšnou 

obranu práv Objednatele ve vztahu k uplatnění práv duševního vlastnictví třetích osob. 

Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Dodavateli, že došlo k uplatnění 

nároků třetích osob pro porušování jejich práv duševního vlastnictví v souvislosti s plněním 

dle této Smlouvy. 

Obchodní tajemství, důvěrné informace a osobní údaje 

Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích 

běžně nedostupné skutečnosti související se Smluvními stranami, se kterými Smluvní strany 

při realizaci předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku, 

jsou obchodním tajemstvím. 

Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace a obchodní tajemství druhé Smluvní strany 

jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují 

se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům 

nebo subdodavatelům, kteří jsou pověření plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni 

se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, 

aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. 

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna důvěrnou 

informací sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

Povinnost plnit ustanovení tohoto článku 1 O. Smlouvy se nevztahuje na informace, které: 

• mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy,

• byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny těchto omezení,
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jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné 

ze Smluvních stran, 

• příjemce je zná dříve, než je sdělí Smluvní strana,

• jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem

na základě zákona,

Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi

nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv,

je Objednatel povinen sdělit svému zakladateli,

je Objednatel povinen sdělit jakékoli třetí osobě.

Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení účinnosti této Smlouvy. 

Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem fyzická osoba, 

a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté ve Smlouvě, 

popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Smlouvy, pouze a výhradně 

pro účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání této Smlouvy, resp. pro účely 

vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. 

Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely 

související s plněním Smlouvy Objednateli předává. 

Dodavatel nepředává Objednateli v rámci poskytnutí Předmětu plnění kromě případu 

uvedeného v odst. 10.6 tohoto článku Smlouvy žádné další osobní údaje. V případě, že součástí 

Předmětu plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle příslušných právních 

předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost Objednatele 

předem písemně upozornit a Objednatel je oprávněn dle svého uvážení převzetí osobních údajů 

odmítnout. 

Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k takovým informacím, 

jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisú, je Dodavatel 

oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění 

předmětu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze 

na základě pokynů Objednatele jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, 

zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo 

neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím 

osobám. 

Pokud řádné poskytování služeb vyžaduje zpracování osobních údajů zaměstnanců 

Objednatele, budou osobní údaje zaměstnanců Objednatele Dodavatelem zpracovány 

v rozsahu: 

Jméno, příjmení a titul, 

E-mailová adresa

Telefonní číslo 

Zpracováním osobních údajů ve smyslu tohoto odstavce se rozumí zejména jejich 

shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, blokování 

a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu nezbytném pro 

zajištění řádného poskytování Služeb. 
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osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Služeb. Ukončením této Smlouvy 

nezanikají povinnosti Dodavatele týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů až do 

okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli. 

Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy je 

Již zahrnuta v celkové ceně dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, přičemž Dodavatel nemá nárok na 

náhradu nákladů spojených s plněním této povinnosti. 

Objednatel prohlašuje, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje 

budou odpovídat stanovenému účelu zpracování. 

Objednatel je povinen přijmout vhodná opatření na to, aby poskytl subjektům údajů stručným, 

transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a 

jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") ve spojení se zákonem o zpracování 

osobních údajů. 

Dodavatel je při plnění této povinnosti povinen: 

nezapojit do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 

konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele; 

zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, včetně 

v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; 

zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Objednateli nápomocen pro 

splnění Objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro 

splnění dalších povinností ve smyslu Nařízení; 

zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze 

oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění 

těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto 

osoby; 

zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v 

rozsahu Dodavatelem stanoveném; 

na žádost Objednatele kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se 

zpracování osobních údajů; 

po skončení této Smlouvy protokolárně odevzdat Objednateli nebo nově pověřenému 

zpracovateli všechny osobní údaje zpracované po dobu poskytování Předmětu plnění. 

Smluvní strany jsou při povinny: 

zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, 

aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v 

souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto 
- - - - -

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
info@nakit.cz. +420 234 066 500, www.nakit.cz 

1/ 

11 



NAl{IT 

údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávnenym přenosům, k jejich iiné
neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průbe2.n
revidovat a aktualizovat; 

vést a průběžné revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve 
smyslu Nařízení; 

řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro 
ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu; 

navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění dle tohoto článku; 
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení této Smlouvy; 
postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona o zpracování osobních 

údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační 
povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat 
práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost. 

. Doba trvání Smlouvy 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti po splnění 
zákonné podmínky vyplývající z§ 6 odst. 1 zákona 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. Účinnost této Smlouvy končí splněním Předmětu plnění 
nebo dalšími, níže uvedenými, způsoby. 

Smluvní strany sjednávají, že podmínku zveřejnění Smlouvy v registru smluv splní Objednatel 
neprodleně po podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami. 

Tato Smlouva může být předčasně ukončena: 

písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek; 

odstoupením jedné ze Smluvních stran od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou, za podmínek uvedených v následujících odstavcích 
tohoto článku Smlouvy. 

Za podstatné porušení této Smlouvy, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od 
Smlouvy, se považuje zejména: 

prodlení Dodavatele s plněním jakéhokoliv závazku plynoucího z této Smlouvy, 
déle než třicet (30) kalendářních dnů, 

porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v článku 1 O. této Smlouvy Dodavatelem, 
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je-li Dodavatel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 

že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 

právních předpisů, 

Dodavatel se dopustil vůči Objednateli jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže 

a toto porušení Smlouvy nenapravil ani přes písemnou výzvu Uživatele v přiměřené, k tomu 

stanovené lhůtě. 

Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou 

oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) delším než třicet (30) kalendářních dnů 

od doručení písemného upozornění ze strany Dodavatele. 

Odstupuje-li od Smlouvy kterákoliv ze Smluvních stran, oznámí písemně tuto skutečnost druhé 

Smluvní straně, a to nejpozději do deseti (1 O) kalendářních dnů ode dne, kdy se tato Smluvní 

strana o důvodech zakládajících možnost odstoupení od této Smlouvy dozvěděla. Odstoupení 

je účinné od okamžiku, kdy je doručeno písemné prohlášení jedné Smluvní strany a odstoupení 

od Smlouvy druhé Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně 

vypořádat dosavadní přijaté smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od odstoupení 

od Smlouvy. 

Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti Smluvních stran 

výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 

a Autorského zákona. 

Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, 

že Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, 

že se Dodavatel výslovně vzdává jeho práva ve smyslu ustanovení § 1793 Občanského 

zákoníku a souhlasí s cenou tak, jak byla Smluvními stranami sjednána výše v této Smlouvě. 

Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové 

a právní okolnosti související s uzavřením této Smlouvy a že Dodavatel je v tomto ohledu 

přesvědčen o jeho schopnosti uzavřít tuto Smlouvu, má zájem tuto Smlouvu uzavřít 

a je schopen plnit veškeré závazky z této Smlouvy plynoucí. 

Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 

bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele. 

Smlouvu lze měnit pouze na základě dohody formou písemných vzestupně očíslovaných 

dodatků potvrzených smluvními zástupci obou Smluvních stran. Veškerá oznámení učiněná 

podle Smlouvy budou zasílána na adresy a kontaktní adresy uvedené v článku 7 odst. 7.1 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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této Smlouvy. Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy n
v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí posledni cle
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to 1 

tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučuji 
ustanovení§ 573 Občanského zákoníku. 

Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 
ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této 
Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě 
se obě Smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, 
které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
Smluvní strany své podpisy. 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu plnění 
Příloha č. 2 - Licenční podmínky 
Příloha č. 3 - Seznam KZM 

V Praze dne: ' ·1 5 ·10- 2IN8

Národní agentura pro komunikační 

a informační technologie, s. p. 

V Praze dne: S )ú D:)/g 

S&T CZ s.r.o. 

S&t 
s&rczs.r.o.

,_Mll11111._ Ha Strži 1702/65 
1_40 00 Praha 4 
rc 44846029 íe' 
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info@nakit.cz, +420 234 066 500, www.nakit.cz 

14 



NAl(IT 

Příloha č. 1 - Specifikace Předmětu plnění 

M4D73AAE 
ArcSight Security Data Platform 5 

GB/day Base Software E-LTU 
3 200 512 

1 Y 24X7 SUP PORT pro licenci M4D73AAE 

- Mícro Focus Bussiness Support, ArcSight
3 46 118 

Product Support 24x7 with Content 

Subscription 

ArcSight Security Data Platform Add On 
M4D74AAE 40 72 184 

5 GB/day SW E-L TU 

1 Y 24X7 SUPPORT pro licenci M4D74AAE 

- Micro Focus Bussiness Support, ArcSight
40 16 603 

Product Support 24x7 wíth Content

Subscription

ArcSight Security Data Platform 
M8056AAE 3 140 358 

500GB/day Base HA SW E-L TU 

1 Y 24X7 SUP PORT pro licenci M8Q56AAE 

- Micro Focus Bussiness Support, ArcSight
3 32 283 

Product Support 24x7 with Content 

Subscríptíon 

Celková cena za Předmět plnění 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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Předmětné produkty a služby 

Produkty Dostupné E-L TU nebo Kategorie 

E-Media * neprodukčního 

užití** 

HPE ArcSight Connector Appliance (dříve HP ArcSight Ano Třída 2 

Connector Appliance) 

HPE ArcSight Connector Applíance Software (dříve Ano Třída 2 

HP ArcSight Connector Appliance Software) 

HPE Security ArcSight Connector Hosting Appliance Ano Třída 2 

{dříve HP ArcSight Connector Hosting Appliance) 

HPE Security ArcSight DNS Malware Analytics Ano Třída 3 

Appliance 

HPE ArcSight Enterprise Security Manager (HP Ano Třída 2 

ArcSight Enterprise Security Manager) 

HPE ArcSight ESM Appliance (dříve HP ArcSight ESM Ano Třída 2 

Appliance) 

HPE Security ArcSight ESM Appliance Ano Třída 2 

HPE ArcSight ESM Compliance lnsight Packages (HP Ano Třída 1 

ArcSight ESM Compliance lnsight Packages) 

HPE ArcSight ESM Console (dříve HP ArcSight ESM Ano Třída 1 

Console) 

HPE Security ArcSight ESM Express (dříve HP Ano Třída 2 

ArcSight ESM Express a HP ArcSight Express) 

HPE ArcSight ESM Web (dříve HP ArcSight ESM Web) Ano Třída 1 

HPE ArcSight Enterprise System Connector for HP Ano Třída 2 

Service Manager (dříve HP ArcSight Enterprise 

System Connector for HP Service Manager) 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
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Produkty 

HPE ArcSight Express Virtual Appliance (dříve HP 

ArcSight Express Virtual Appliance) 

HPE ArcSight Flex Connector Kit (dříve HP ArcSight 

Flex Connector Kit) 

HPE ArcSíght ldentítyView (dříve HP ArcSight 

ldentityView) 

HPE ArcSight lnteractive Díscovery (dříve HP 

ArcSíght I nteractíve Discovery) 

HPE Security ArcSíght lnvestigate 

HP ArcSight Logger Compliance lnsight Packages 

(dříve HP ArcSight Logger 

Compliance lnsíght Packages) 

HPE ArcSight Logger Software (dříve HP ArcSight 

Logger) 

HPE ArcSight Management Center (dříve HP ArcSight 

Management Center) 

HPE ArcSight Monitored Desktops (dříve HP ArcSight 

Monitored Desktops) 

HPE ArcSight Monitored Devices (dříve HP ArcSight 

Monítored Devices) 

HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment 

Scans (dříve HP ArcSight Monitored Vulnerabilíty 

Assessment Scans) 

Dostupné E-LTU nebo 

E-Media *

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Ano 

Kategorie 

neprodukčního 

užití** 

Třída 2 

Třída 1 

Třída 1 & třída 

3*** 

Třída 3 

Třída 3 

Třída 1 

Třída 2 

Třída 2 

Třída 1 

Třída 1 

Třída 1 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
info@nakit.cz, +420 234 066 500, www.nakit.cz 

18 



NAl{IT 

Produkty Dostupné E-L TU nebo Kategorie 

E-Media * neprodukčního 

užití** 

HPE ArcSight Network Configuration Manager (dříve Ano Třída 2 

HP ArcSight Network Configuration Manager) 

HP ArcSight Network Configuration Manager Audit Ano Třída 2 

Packages (dříve HP ArcSight Network Configuration 

Manager Audit Packages) 

HPE Security ArcSight Reputation Security Monitor Ano Třída 1 

Plus 

HPE ArcSight Network Synergy Platform (dříve HP Ano Třída 2 

ArcSight Network Synergy Platform) 

HPE Security ArcSight Secure Data Format Preserving Ano Třída 1 

Encryption Add-on for ArcSight 

Data Platform 

HPE Security ArcSight Security Data Platform (dříve Ano Třída 2 

HP ArcSight Security Data Platform) 

HPE ArcSight Standard Connectors (dříve HP Ano Třída 1 

ArcSight Standard Connectors) 

HPE ArcSight Threat Detector (dříve HP ArcSight Ano Třída 1 

Threat Detector a HP ArcSight Pattern Discovery) 

HPE ArcSight Threat Response Manager (dříve HP Ano Třída 2 

ArcSight Threat Response Manager) 

HPE Security ArcSight with Hexadite Automated Ano Třída 3 

Incident Response Solution 

HPE Security ArcSíght User Behavior Analytics Ano Třída 2 **** 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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Produkty 

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics lnsight 

Packs 

Sady 

HPE ArcSight Enterprise Security Manager Suite 

(dříve HP ArcSight Enterprise Security Manager 

Suite) 

HPE ArcSight Security Data Platform Suite (dříve HP 

ArcSight Security Data 

Platform Suite) 

Dostupné E-l TU nebo 

E-Media *

Ano 

Dostuné E-L TU nebo E-

Media* 

Ano 

Ano 

o 

Kategorie 

neprodukčního 

užití** 

Třída 2 

Kategorie 

neprodukčního 

užití** 

Třída 2 

Třída 2 

"'Jakýkoliv produkt prodávaný jako E-LTU nebo E-Media bude dodán elektronicky bez ohledu na jakékoliv 

jiné ustanovení v nákupní objednávce, které by svědčilo o opaku. 

** Případná práva na neprodukční užití lez nalézt na software.microfocus.com/about/software-licensing. 

* ** Licence HPE ArcSight lnteractive Discovery v2 jsou neprodukční licence třídy 3, ostatní licence HPE

ArcSight lnteractive Discovery jsou neprodukční licence třídy 1. 

**** Licence HPE Security ArcSight User Behavior Analytics je rovněž klasifikována jako třída 2. 

Upozornění: Na HPE ArcSight Application View se vztahuje dokument ALA pro HPE Security Fortify. 

Definice 

Pojmy psané velkými písmeny, které nejsou jinak vymezeny v tomto dokumentu ALA, jsou vymezeny ve 

smlouvě, kterou se řídí tento dokument. 

Termín Definice 

Aktivně pasivní vysoká znamená lokální (přímo napojený na produkční instanci) systém hot 

dostupnost (APHA) standby, který využívá replikaci na úrovni disku. Musí být ve stejné 

kapacitě jako produkční instance. 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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Termín Definice 

Aktérem se rozumí osoba, která je monitorována softwarem 

Zařízením (Appl) se rozumí instance softwaru nahraná a předkonfigurovaná na 

Serveru 

Aplikačním serverem se rozumí počítač, na němž běží software, který spouští obchodní 

nebo aplikační logiku, jež je zpřístupněna webovým serverem ke 

zpracování požadavků. Aplikační servery jsou obvykle J2EE 

aplikačními servery nebo .Net aplikačními servery. 

Aktivní položkou se rozumí jedno IT zařízení importované nebo vytvořené v rámci 

softwaru. 

Sběrným modulem se rozumí DNS analytické zařízení malwaru, které zachycuje, filtruje a 

odesílá DNS pakety do cloudu. 

Cold Standby systémem se rozumí standby neprodukční systém, který NENÍ SPUŠTĚN a není v 

chodu. Při poruše produkčního systému, nebo jeho potřebě vyřazení z 

činnosti, musíte přepnout a spustit Cold Standby systém, který 

produkční systém nahradí. 

Současnými uživateli (nebo se rozumí, že software je licencován podle počtu uživatelů, kteří 

CC uživateli) software používají v jakémkoliv okamžiku. Software lze instalovat na 

libovolný počet počítačů za předpokladu, že vlastní užití softwaru 

nepřekročí počet zakoupených licencí. 

Konektorem (Conn) se rozumí integrační prvek k určitému softwaru, formát zařízení 

Device, zařízení Appliance nebo funkce prostřednictvím užitím 

softwarového produktu HP. Onboard konektorem se rozumí software, 

který je umístěn na zařízení HPE ArcSight Appliance, které komunikuje 

s vaším datovým centrem. Vzdáleným konektorem je software, který je 

umístěn ve vašem počítači, který komunikuje se systémem HPE 

ArcSight. 

Jádrem se rozumí část procesoru CPU, která spouští tok jednoho 

kompilovaného instruktážní kódu. 

CPU znamená systém v jednotném integrovaném okruhu s jedním nebo 

několika diskrétními procesními Jádry. 
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Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
info@nakit.cz. +420 234 066 500, www.nakit.cz 

21 



NAl{IT 

Termín 

Zařízením desktop (nebo 

DTDev) 

Vývojovým a testovacím 

systémem 

Zařízením Device (Dev) 

Doménami (Oom nebo D) 

E-L TU a E-Media

EndPoint 

EPS 

Toky za minutu 

GB 

GB/den nebo GB/d 

Vysokou dostupností nebo 

HA 

o 

Definice 

se rozumí jediné Zařízení jako PC, laptop nebo přenosné Zařízení 

se rozumí neprodukční systém, který se používá k a) vývoji 

doplňkových aplikací k přístupu k licencovanému softwaru, b) 

migračnímu testování, c) předprodukčnímu nasazení nebo, d) 

upgradům verzí/konfigurací a k přechodným účelům. 

se rozumí adresovatelná entita, fyzická nebo virtuální, zejména včetně 

směrovače (routeru), přepínače (switche), bridge, hubu, serveru, PC, 

laptopu, přesného zařízení nebo tiskárny, které jsou umístěny v rozpětí 

definovaném pro dotazování a sledování aktivních položek. 

se rozumí samostatně licencované prvky HPE ArcSight ESM, které 

umožňují individualizované datové soubory a pole. 

se rozumí produkty, které se dodávají výhradně elektronicky, a proto 

jakákoliv zmínka o Místě určení FOB nebo způsobu dodání uvedené ve 

vaší nákupní objednávce jsou v souvislosti s těmito produkty E-LTU 

nebo E-Media neplatné od samého počátku. 

znamená síť, úložiště, servery, laptopy, tablety, mobilní zařízení a další 

bezdrátová zařízení připojená na podnikové sítě. 

počet událostí za sekundu 

se rozumí události toků za minutu (např. NetFlow, JFlow, SFlow). 

se rozumí gigabyty, které určují objem fyzické kapacity, který lez 

spravovat 

se rozumí gigabyty, které určují objem fyzické kapacity, kterou lze 

shromáždit za období 24 hodin. 

se rozumí Hot Standby systém 
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Termín 

Hot Stand by systémem 

Dokumentací HPE ArcSight 

Implementací nebo /mp 

nebo /MP 

Instancí 

Klíčovým serverem 

LTU 

MA 

Monitorovanými 

aplikacemi nebo Man App 

Monitorovanými zařízeními 

nebo Man Dev 

Monitorovanými desktopy 

Jmenovaným uživatelem 

nebo Nmd uživatelem 

NFR 

Uzly nebo Nd 

Neprodukčním nebo NP 

-- . . 

Definice 

se rozumí neprodukční systém, který je spuštěn a je v chodu, a je 

připraven nahradit produkční systém pro případ jeho poruchy nebo 

vyřazení z činnosti. 

se rozumějí písemné materiály ohledně specifikací softwaru, 

vývojářských a testovacích procesů, formátů, metodik a praxe, která 

vám HPE předává. 

se rozumí instalace softwaru na jednom Serveru nebo instalovaná na 

clusteru Serverů, které pracují společně jako jedna instalace Softwaru. 

se rozumí implementace aplikace nainstalované na Serveru 

se rozumí softwarové zařízení nakonfigurované tak, aby poskytovalo 

klíčovou správu a klíčové odvozené služby dle konfiguračních zásad. 

se rozumí licence k užití. 

se rozumí softwarový upgrade Zařízení (Appliance). 

se rozumí softwarová aplikace, z níž software shromažďuje logy. 

se rozumí zařízení, z něhož software shromažďuje logy. 

se rozumí Zařízení desktop, z něhož software shromažďuje logy 

se rozumí konkrétní osoba, která je vámi oprávněna k přístupu 

k softwaru, bez ohledu na to, zda software aktivně používá. 

se rozumí licence neurčená k přeprodeji, jejíž užití je omezeno na 

partnery Micro Focus. 

se rozumí soubor síťových rozhraní, které software dokáže 

pragmaticky společně asociovat. 

se rozumí interní užití, které se omezuje na Užití ve vývojářských a 

testovacích systémech. Tato NP licence vyžaduje souběžný nebo 
- - - ,_,,.,_ . ... .,,_. __ , __ ,,, .. ---"'--.... ·-·= ·- -�--.-- .,.,.,,,_ -�-· --·· · -

. .

-
·-
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Termín 

NOLOG 

Špičkový EPS nebo PEPS 

Serverem nebo SVR

Sadou 

Zaznamenanými EPS nebo 

SEPS 

TB 

Licencí k užití nebo Licence

LTU 

Obdobím podpory 

Neomezeným nebo Unl

Uživatelem 

- -- __,..,,,., 

os 

Definice 

předchozí nákup odpovídajících nebo vyšší produkčních licencí. 

Podpora NP licencí se omezuje na období aktuálního stavu odpovídající 

produkční licence. 

znamená, že zařízení Appliance neobsahuje HPE ArSight Logger 

znamená špičkový počet událostí za sekundu (EPS), které vstupují do 

systému, vypočtený jako maximální hodnota událostí za sekundu 

shromážděných v období 24 hodin. 

se rozumí jakýkoliv určený počítačový systém, na němž je instalována 

Instance nebo několik Instancí softwaru. 

se rozumí dva nebo několik softwarových produktů spojený do jedné 

licenční nabídky. Konkrétní softwarový produkt obsažený v Sadě je 

specifikován v níže uvedených Zvláštních licenčních podmínkách pro 

příslušný software. Softwarové produkty obsažené v Sadě se řídí 

jednotlivými oprávněními a omezeními užití spojenými s jednotlivými 

softwarovými produkty. 

se rozumí průměrné zaznamenané události na sekundu měření v 

období 24 hodin. 

se rozumí terabyty, které určují objem fyzické kapacity, kterou lze 

spravovat. 

se rozumí softwarová licence k užití (LTU), která v popisu licence uvádí, 

že licence je platná pro konkrétní období, například Jeden měsíc (lM), 

Jeden rok (1 Y) etc. Licence L TU nejsou časově neomezené. 

se rozumí nabídka pevně stanoveného období podpory, které platí 

pouze po dobu trvání související Licence LTU. 

se podle kontextu rozumí bez omezení, pokud jde o počet systémů, 

zařízení nebo médií. 

se rozumí uživatel, jehož Užití je omezeno na typ licencovaného 

softwaru. 

- - - - - -- - - - .� ·-

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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Termín Definice 

Uloženými daty Vertica se rozumí nekomprimovaná data uložená v databázi HPE Vertica, 

jakoby tato nekomprimovaná data byla exportována z databáze v 

textovém formátu. 

Virtuálním zařízením nebo se rozumí image virtuálního stroje určeného ke spuštění virtualizační 

VA platformy (např- VirtualBox, Xrn, VMware Workstation, Parallels 

Workstation). 

Virtuálním strojem se rozumí počítač, který fyzicky neexistuje, ale simulován jiným 

(virtuálními stroji) nebo VM počítačem 

Zvláštní licenční podmínky pro příslušný software 

Níže jsou uvedeny softwarové produkty se zvláštními licenčními podmínky pro příslušný software. 

Softwarové produkty, na které se vztahuje tento dokument ALA (viz výše) a nejsou uvedeny v tomto oddílu, 

nemají zvláštní licenční podmínky pro příslušný software. 

HPE Security ArcSight Connector Hosting Appliance (dříve HP ArcSight Connector Hosting 

Appliance) 

HPE Security ArcSight Connector Hosting Appliances jsou licencovány v souladu s tabulkou níže: 

Zařízení (Appliance) Obsah nabídky 

HPE Security ArcSight Gen 9 HW s podporou až 25 000 EPS. Spouští software HPE ArcSight 

Management Center (ArcMC) s podporou pro 32 onboard konektorů, 
Connector Hosting 

Vzdálenou správou konektorů a podporou produktů ArcSight. Omezeno 

Appliance (6600 pouze kapacitou HW. 

Server 

HPE Security ArcSight DNS Malware Analytics Appliance 

HPE Security ArcSight DNS Malware Analytics (DMA) Capture Module je licencován podle počtu uživatelů. 

To vyžaduje, aby zákazník měl aktivní předplatné HPE Security ArcSight DNS Malware Analytics SaaS 

Subscription. HPE Security ArcSight DNS Malware Analytics Appliances jsou licencovány dle tabulky níže: 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
info@nakit.cz, +420 234 066 500, www.nakit.cz 
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Zařízení (Appliance) Obsah nabídky 

HPE Securíty ArcSight Gen 9 HW s podporou až 10 000 Uživatelů. 

DNS Malware 

Analytics (DMA) 

Capture Module 

Appliance D3600 -

10 000 uživatelů 

HPE Security ArcSight Gen 9 HW s podporou až 50 000 Uživatelů. 

DNS Malware 

Analytics (DMA) 

Capture Module 

Appliance D8600 -

50 000 uživatelů 

HPE ArcSight Enterprise Security Manager (dříve called HP ArcSight Enterprise Security Manager) 

HPE ArcSíght Enterprise Security Manager (ESM) je buď licencován na Jádro, podle GB/den nebo podle 

SEPS. Následující sady HPE ArcSíght Enterprise Security Manager Suites jsou licencovány podle GB/den: 

Sada 

HPE ArcSight 

Enterprise 

Security Manager 

Suite 20 GB/den 

HPE ArcSight 

Enterprise 

Security Manager 

Suite 50 GB/den 

Obsah nabídky 

• 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager 20 GB/den

• 100 Monitorovaných zařízení HPE ArcSight

• 10 Webových uživatelů HPE ArcSight Enterprise Security Manager
• 2 Uživatelé konzole HPE ArcSight Enterprise Security Manager

• 10,000 Uzlů HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Scans

• 50 Aktérů

• 4 Konektory HPE ArcSight Connector Appliance

• 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager 50 GB/den

• 250 Monitorovaných zařízení HPE ArcSight

• 25 Webových uživatelů HPE ArcSight Enterprise Security Manager

• 3 Uživatelé konzole HPE ArcSight Enterprise Security Manager
• 10 000 Uzlů HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Scans
• 50 Aktérů

• 4 Konektory HPE ArcSight Connector Appliance

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
info@nakit.cz, +420 234 066 500. www.nakit.cz 
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sada Obsah nabídky 

HPE ArcSight • 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager 100 GB/den

Enterprise • 500 Monitorovaných zařízení HPE ArcSight

• 25 Webových uživatelů HPE ArcSight Enterprise Security Manager

Security Manager • 3 Uživatelé konzole HPE ArcSight Enterprise Security Manager

Suite 100 GB/den 
• 10 000 Uzlů HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Scans

• 50 Aktérů

• 4 Konektory HPE ArcSight Connector Appliance

HPE ArcSight • 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager 150 GB/den

Enterprise • 500 Monitorovaných zařízení HPE ArcSight

• 25 Webových uživatelů HPE ArcSíght Enterprise Security Manager

Security Manager • 3 Uživatelé konzole HPE ArcSight Enterprise Security Manager

Suite 150 GB/den 
• 10 000 Uzlů HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Scans

• 50 Aktérů

• 4 Konektory HPE ArcSight Connector Appliance

HPE ArcSight • 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager 250 GB/den

Enterprise • 500 Monitorovaných zařízení HPE ArcSight

• 25 Webových uživatelů HPE ArcSight Enterprise Security Manager

Security Manager • 3 Uživatelé konzole HPE ArcSight Enterprise Security Manager

Suite 250 GB/den 
• 10 000 Uzlů HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Scans

• 50 Aktérů
• 4 Konektory HPE ArcSight Conneclor Appliance

Software HPE ArcSight Enterprise Security Manager lze vylepšit postupným navýšením 5 GB/den v souladu 

s níže uvedeným: 

Licence Obsah nabídky 

Dodatečných 5 • HPE ArcSight Enterprise Security Manager s příjmem dodatečných 5

GB/den GB/den.

Následující produkty HPE ArcSight Enterprise Security Manager jsou licencovány podle SEPS a vyžadují 

souběžné nebo předchozí pořízení HPE ArcSight Security Data Platform nebo HPE Security ArcSight Security 

Data Platform s vhodnou kapacitou v prostředí nasazení: 

Softwarový balíček 

HPE ArcSight ESM 

250 EPS 

HPE ArcSight ESM 

1000 EPS 

- - --�-

Obsah nabídky 

• 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager server omezen na 250 SEPS .

• Neomezená Monitorovaná zařízení, Uživatelé konzole, Weboví

uživatelé, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéři a Aktivní

položky.

• 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager server omezen na 1000

SEPS.

-- - - - - - - -

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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Softwarový balíček Obsah nabídky 
-

• Neomezená Monitorovaná zařízení, Uživatelé konzole, Weboví

uživatelé, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéři a Aktivní

položky

HPE ArcSight ESM • 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager server omezen na 2500

2500 EPS SEPS.

• Neomezená Monitorovaná zařízení, Uživatelé konzole, Weboví

uživatelé, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéři a Aktivní

položky

HPE ArcSight ESM • 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager server omezen na 5000

5000 EPS SEPS.

• Neomezená Monitorovaná zařízení, Uživatelé konzole, Weboví

uživatelé, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéři a Aktivní

položky

HPE ArcSight ESM • 1 HPE ArcSight Enterprise Security Manager server omezen na 10000

10000 EPS SEPS.

• Neomezená Monitorovaná zařízení, Uživatelé konzole, Weboví

uživatelé, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéři a Aktivní

položky

HPE ArcSight Enterprise System Connector for HPE Service Manager (dříve HP ArcSight Enterprise System 

Connector for HP Service Manager) 

HPE ArcSight Enterprise System Connector for HPE Service Manager se poskytuje v rámci licencí HPE 

ArcSight Enterprise Security Manager nebo HPE ArcSight ESM Express. Je určen k usnadnění komunikace 

mezi HPE ArcSight Enterprise Security Manager a HPE Service Manager. 

HPE Security ArcSight ESM Appliance {dříve HP ArcSight ESM Appliance) 

HPE Securíty ArcSight ESM Appliance se prodává jako Zařízení (Appliance) a je licencována podle SEPS a 

vyžaduje souběžné nebo předchozí pořízení HPE ArcSight Security Data Platform nebo HPE Security 

ArcSight Security Data Platform s vhodnou kapacitou prostředí nasazení: 

Zařízení (Appliance) Obsah nabídky 

HPE Security ArcSight • 250 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli konzole,

Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéry a

E7600 Server - 250 Aktivním položkami.

EPS 

HPE Security ArcSight • 1000 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli

konzole, Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti,

Aktéry a Aktivním položkami.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
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Zařízení (Appliance) Obsah nabídky 

E7600 Server - 1000 

EPS 

HPE Security ArcSight • 2500 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli

konzole, Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti,

E7600 Server - 2500 Aktéry a Aktivním položkami.

EPS 

HPE Security ArcSight • 5000 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli

konzole, Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti,

E7600 Server - 5000 Aktéry a Aktivním položkami.

EPS 

HPE Security ArcSight • 10 000 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli

konzole, Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti,

E7600 Server - Aktéry a Aktivním položkami.

10000 EPS 

Kapacitu HPE ArcSight ESM Appliance lze následovně vylepšit postupným navýšením 50 EPS až na 10 000 

EPS na zařízení (appliance): 

Dodatečně Obsah nabídky 

Dodatečných 50 EPS • HPE ArcSight ESM získává dodatečných 50 SEPS.

HPE ArcSight ESM Compliance lnsight Packages (dříve HP ArcSight ESM Compliance lnsight Packages) 

Balíčky HPE ArcSight ESM Compliance lnsight Packages jsou licencovány Implementací HPE ArcSight 

Enterprise Security Manager. 

HPE ArcSight ESM Console, HPE ArcSight ESM Web a HPE ArcSight ESM Viewer (dříve HP ArcSight ESM 

Console, HP ArcSight ESM Web a HP ArScight ESM Viewer) 

HPE ArcSight ESM Console, HPE ArcSight ESM Web a HPE ArcSight ESM Viewer jsou licencovány podle 

počtu Uživatelů stanoveném v příslušné objednávce (příslušných objednávkách) produktů. 

HPE Security ArcSight ESM Express (dříve HP ArcSight ESM Express a HP ArcSight Express) 

HPE Security ArcSight ESM Express se prodává jako Zařízení (Appliance) a licencuje se podle SEPS, až do 

2500 SEPS, s níže popsanými nabídkami: 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 77322 
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Zařízení (Appliance) 

HPE Security ArcSight 

EE7600 Server - 250 

EPS 

HPE Security ArcSight 

EE7600 Server - 1000 

EPS 

HPE Security ArcSight 

EE7600 Server - 2500 

EPS 

Obsah nabídky 

• 250 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli konzole,

Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti, Aktéry a

Aktivním položkami.

• Použití Konektorů a sad Flex Connector

• 1000 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli

konzole, Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti,

Aktéry a Aktivním položkami.

• Použití Konektorů a sad Flex Connector

• 2500 SEPS s Neomezenými monitorovanými zařízeními, Uživateli

konzole, Webovými uživateli, Uzly skenování hodnocení zranitelnosti ,

Aktéry a Aktivním položkami.

• Použití Konektorů a sad Flex Connector

Kapacitu zařízení HPE Sec u rity ArcSight ESM Express lze vylepšit navýšením o 50 EPS až na 2500 SEPS na 

zařízení tak, jak je uvedeno níže: 

Dodatečně 

Dodatečných 50 EPS 

Obsah nabídky 

• HPE ArcSight ESM Express získává dodatečných 50 SEPS.

HPE ArcSight Express Virtual Appliance (dříve HP ArcSight Express Virtual Appliance) 

Pro HPE ArcSight Express Virtual Appliance (AEVA), které obsahuje 250 SEPS dodatečných SEPS lze zakoupit 

maximálně 1250 SEPS. 

Virtuální zařízení 

AE 250 SEPS Add-on 

Software 

Obsah nabídky 

• HPE ArcSight Express Virtual Appliance získává dodatečných 250 SEPS.

HPE ArcSight Flex Connector Kit (dříve HP ArcSight Flex Connector Kit) 

HPE ArcSight Flex Connector Kit je produkt pro vývoj softwaru (,,SDK"), který umožňuje využívat objektový 

kód softwaru ke konfiguraci Konektoru, jež lze pouze využívat k monitoringu zařízení (Device) 

nepodporovaných softwarem HPE ArcSight (,,Flex Connector"). ,,Flex Connector" lze využívat výhradně 

softwarem HPE ArcSight a užití s další softwarem nebo jinou technologií zejména pro účely monitoringu 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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zařizení (Device) je výslovně zakázáno. Vaše licence k užití konektorů Flex Connector pozbývá platnosti při

ukončení nebo vypršení platnosti vaší softwarové licence HPE ArcSight. 

Při pořízení sady HPE ArcSight Flex Connector Kit ve spojení s jedním z následujících produktů HPE 

Operations Analytics Express Edition (dříve HPE Operations Log lntelligence), HPE Operations Analytics 

Premium Edition nebo HPE Operations Analytics Ultimate Edition, musíte vlastnit licenci HPE Operations 

Analytics Express Edition, HPE Operations Analytics Premium Edition nebo HPE Operations Analytics 

Ultimate Edition Node pro každé Zařízení (Device), které bude provozovat konektory Flex Connector 

vytvořené za použití sady HPE ArcSight Flex Connector Kit. Konektory Flex Connectors budou vlastnictvím 

HPE a budou využívány výhradně se softwarem HPE Operat1ons Analytics Express Edition, HPE Operations 

Analytics Prem i um Edition nebo HPE Operatíons Analytics Ultimate Edition a užití s jakýmkoliv jiným 

softwarem nebo jinou technologií k jakýmkoliv účelům, zejména k monitorování Zařízení (Device) je 

výslovně zakázáno. Vaše licence k užití konektorů Flex Connector pozbývá platnosti při ukončení nebo 

vypršení platnosti vaší licence HPE Operations Analytics Express Edition, HPE Operations Analytics Premium 

Edition nebo HPE Operations Analytics Ultimate Edition. Pro jakékoliv Zařízení (Device), které provozuje 

Flex Connector vytvořený za použití sady HPE ArcSight Flex Connector Kit musíte vlastnit buď licenci 

HPE Operations Analytics Express Edition, HPE Operations Analytics Premium Edition nebo HPE Operations 

Analytics Ultimate Edition Node nebo licenci HPE ArcSight Device, nikoliv však obě. 

HPE ArcSight lnteractive Discovery (dříve HP ArcSight lnteractive Discovery) 

HPE ArcSight lnteractive Discovery je licencována podle Instance a obsahuje licenci pro Advizor, jež je 

licencován v souladu s podmínkami HPE a který lze využívat výhradně s HPE ArcSight ESM a HPE ArcSight 

ESM Express a HPE ArcSight Logger. 

HPE Security ArcSight lnvestigate 

HPE Security ArcSight lnvestigate je licencován v souladu s níže uvedeným. 

licence Obsah nabídky 

SGB/d • software HPE Security ArcSight lnvestigate s kapacitou SGB/den
• 2TB Vertikálně uložených dat

HPE Security ArcSight lnvestigate zahrnuje omezenou Licenci k užití (LTU) Vertica Premium Edition, pouze v 

rámci integrace a ve spojení s HPE Security ArcSight lnvestigate. Tato Licence LTU neopravňuje k 

samostatnému užití Vertica Prem i um Edition, zejména například nástrojů třetích osob v oblasti business 

intelligence, nahrávání dat přímo do databáze, nebo provádění ad hoc dotazů nezávisle na HPE Security 

ArcSight lnvestigate. 

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 
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HPE Security ArcSight lnvestigate Data Access Add-on obsahuje omezenou Licenci k užití (LTU) externí 

vizualizaci a reportingového nástroje k analýze schématu ArcSight lnvestigate a dat uložených v integrované 

databázi Vertica Prem i um Edition, výhradně pro zabezpečovací činnost. 

Tato Licence LTU neopravňuje k samostatnému užití Vertica Premium Edition, zejména nahrávání jiných než 

ArcSight dat přímo do databáze Vertica Premium Edition (tj. nikoliv prostřednictvím ArcSight lnvestigate). 

Tato Licence LTU neopravňuje k užití integrované databáze Vertica Premium Edition pro jiné případy užití 

než pro účely zabezpečení, zejména například IT činnost, řízení rizik, marketingové nebo obecné BI analýzy. 

HPE ArcSight Logger (dříve HP ArcSight Logger) 

K dubnu 2014, je HPE ArcSight Logger licencován v souladu s níže uvedeným. 

Licence Obsah nabídky 

5GB/d • HPE ArcSight Logger shromažďující až 5GB/den .

Dodatečných • HPE ArcSight Logger shromažďující až dalších dodatečných 5 GB/den

SGB/den (do maximální celkové výše 500 GB/den na Instanci Logger).

U nákupů do dubna 2014 je software HPE ArcSight Logger licencován podle GB/den a podle Za řízní (Device) 

v souladu s níže uvedeným. 

Licence Obsah nabídky 

5 GB/d, 50 Dev • HPE ArcSight Logger shromažďující až 5GB/den z maximálně 50 zařízení,

celkem prohledatelného prostoru 250 GB na Instanci.

30 GB/d, 200 Dev • HPE ArcSight Logger shromažďující až 30 GB/den z maximálně 200

zařízení, celkem prohledatelného prostoru 800 GB na Instanci.

80 GB/d, 500 Dev • HPE ArcSight Logger shromažďující až 80 GB/den z maximálně 500

zařízení, celkem prohledatelného prostoru 4.2 TB na Instanci.

160 GB/d, • HPE ArcSight Logger shromažďující až 160 GB/den z neomezeného

neomezená Dev počtu zařízení, celkem prohledatelného prostoru 4.2 TB na Instanci.

250 GB/d, • HPE ArcSight Logger shromažďující až 250 GB/den z neomezeného

neomezená Dev počtu zařízení, celkem prohledatelného prostoru 4.2 TB na Instanci.

HPE ArcSight Logger Compliance lnsight Packages (dříve HP ArcSight Logger Compliance lnsight Packages) 

HPE ArcSight Logger Compliance lnsight Packages jsou licencovány Implementací HPE ArcSight Logger. 
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HPE ArcSight Management Center (dříve HP ArcSight Management Center)

HPE ArcSight Management Center je licencováno Konektorem a je omezeno na užití s produktem HPE 

ArcSíght Product. 

HPE ArcSight Monitored Application User (dříve HP ArcSight Monitored Application User) 

HPE ArcSight Monitored Application Users je úhrnným počtem Uživatelů na aplikaci stanoveným v příslušné 

objednávce (příslušných objednávkách) produktů. 

HPE ArcSight Monitored Devices (dříve HP ArcSight Monitored Devices) 

HPE ArcSight Monitored Devices je licencován výhradně podle Monitorovaných zařízení (a) ke 

shromažďování údajů z celkového počtu síťových, zabezpečovacích a serverových Zařízení, a (b) výhradně s 

celkovým počtem Uživatelů na aplikaci. 

HPE ArcSight Monitored Desktops (dříve HP ArcSight Monitored Desktops) 

HPE ArcSight Monitored Desktops jsou licencovány na Zařízení desktop. 

HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Scans (dříve HP ArcSight Monitored 

Vulnerability Assessment Scans) 

HPE ArcSight Monitored Vulnerability Assessment Sean je licencován podle Uzlu a je výhradně využíván ke 

shromažďování dat z celkového počtu Zařízení (Device) stanoveném v příslušné objednávce produktů. 

HPE Security ArcSight Reputation Security Monitor Plus 

HPE Security ArcSight Reputation Security Monitor Plus je licencován Implementací. 

HPE Security ArcSight Security Data Platform (dříve HP ArcSight Security Data Platform) 

Sofftware HPE Security ArcSight Security Data Platform je licencován podle přijatých GB/den. 

Sada Obsah nabídky 

HPE ArcSight Security • 5 GB/den příjmu do konektorů

Data • 1 Serverová licence softwaru HPE ArcSight Logger

1 Serverová licence se Vzdálenou správou pro Konektory softwaru HPE

Platform SGB/den ArcSight Management Center a podporované produkty ArcSight

omezené pouze kapacitou HW

Chytré konektory

• Sada HPE ArcSight Flex Connector Kit

Licence k předání 5 GB/den do softwaru třetí osoby .
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Software HPE Security ArcSight Security Data Platform lze vylepšit postupným navyšováním S GB/den, na 

500 GB/den na server v souladu s níže uvedeným: 

Licence Obsah nabídky 

Dodatečných 5GB/d • 5 GB/den dodatečné kapacity k příjmu do konektorů .

• Licence na předání dodatečných S GB/den do softwaru třetích osob .

HPE Security ArcSight Security Data Platform Appliances jsou licence uvedené v tabulce níže: 

Zařízení (Appliance) Obsah nabídky 

HPE Security ArcSight • 1 HPE ArcSight Logger L7600 s příjmem 5 GB/den do Konektorů .

Dodatečnou kapacitu GB/den si lze zakoupit samostatně až do výše 250

Security Data GB/den na Zařízení (Appliance).

Platform • 1 Serverová licence softwaru HPE ArcSight Logger.

• 1 Serverová licence softwaru HPE ArcSight Management Center se

L7600 Appliance vzdálenou správou pro Konektory a podporované produkty ArcSight

omezené pouze kapacitou HW.

• Chytré konektory

• Sada HPE ArcSight Flex Connector Kit

• Licence na předání 5 GB/den do softwaru třetích osob

Upozornění: Výše uvedená omezení licence se vztahují i na verze HA, NP, NFR těchto aplikací 

a softwarových produktů. Kapacita Zabezpečené datové platformy výhradně vychází z produkčního uzlu. 

Kapacita pro jednotlivá zařízení a softwarové produkty HA, NP, NFR se nepoužije. 

HPE Security ArcSight Security Data Platform Appliances lze vylepšit postupným navyšováním o 5 GB/den 

v souladu s výše uvedeným: 

Licence Obsah nabídky 

Dodatečných • 5 GB/den dodatečné kapacity do maximální výše 250 GB/den na zařízení

SGB/den L7600 HPE Security ArcSight Security Data Platform L7600 Appliance.

• Licence na předání 5 GB/den do softwaru třetích osob

HPE ArcSight Standard Connectors (previously called HP ArcSight Standard Connectors) 

HPE ArcSight Standard Connectors jsou softwarové moduly poskytované v rámci HPE ArcSight ESM (jsou-li 

licencovány podle GB/den nebo jader CPU, Express nebo licencí ArcSight Security Data Platform nebo 

Logger. Standardní konktory (Standard Connectors) jsou určeny k získání dat ze Serverů nebo dalších zdrojů 

událostí v zákaznických prostředích, normalizaci těchto dat, a jejich načtení do dalších produktů HPE 

ArcSight, pokud nejsou součástí licence ArcSight Security Data Platform, konektory nelze využívat k načítání 

dat událostí do jakýchkoliv jiných než produktů HPE ArcSight. 
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1-f PE ArcSight Threat Detector (previously called HP ArcSight Threat Detector and HP ArcSight Pattern 

Discovery) 

HPE ArcSight Threat Detector je softwarový doplněk pro HPE ArcSight Enterprise Security Manager. HPE 

ArcSight Threat Detector je licencován podle Jádra ESM, podle GB/den nebo podle EPS (licencování závisí 

na tom, k jakému produktu nebo Sadě se doplňuje). 

HPE ArcSight Threat Response Manager (dříve HP ArcSight Threat Response Manager) 

HPE ArcSight Threat Response Manager je licencován podle Zařízení (Device) na Virtuální zařízení. 

HPE Security ArcSight with Hexadite Automated Incident Response Solution 

HPE Seucrity ArcSight with Hexadite Automated Incident Response Solution je licencován podle Koncového 

místa (EndPoint). 

HPE Security ArcSight Secure Data Format Preserving Encryption Add-On for ArcSight Data Platform 

HPE ArcSight Secure Data Format Preserving Encryption Add-On for ArcSight Data Platform jsou licencovány 

v souladu s níže uvedenou tabulkou. To vyžaduje, aby zákazníci měli stejný objem GB/den jako platforma 

HPE Secure Data FPE for ArcSight Data Platform (ADP). 

Licence Obsah nabídky 

HPE Security ArcSight • Licencováno k užití jedné instance HPE Secure Data Key Server pro

každých SGB/den základu ArcSight Secure Data Format Preserving

Secure Data Format Encryption Add-On for ArcSight Data Platform.

• Licence na předání S GB/den softwaru třetích osob

Preserving 

Encryption 

Dodatečně pro 

Základ ADP SGB/den 

Software ArcSight Secure Data Format Preserving Encryption Add-On for ArcSight Data Platform lze 

vylepšit postupným navyšováním v souladu s níže uvedeným: 

Licence Obsah nabídky 

Dodatečných SGB/den • Doplněk HPE Security Arcsight Secure Data Format Preserving

Encryption Dodatečně pro ADP S GB/den

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics 
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HPE Securíty ArcSíght User Behavior Analytics Foundation a HPE Securíty ArcSight User Behavior Analytics 

Premium Solutions jsou licencovány na Aktéra s následujícím odstupňováním: 1000 Aktérů, 5,000 Aktérů, 

10 000 Aktérů, 30 000 Aktérů, 50 000 Aktérů a 100 000 Aktérů. Dodatečné Aktéry si lze zakoupit v

navýšeních po 1000 Aktérech, které lze vyžít pro rozšíření kapacity licence. 

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Foundation vyžaduje alespoň jedno z následujících Řešení 

pro stejné úrovně Základu. Úroveň Řešení a počet Aktérů musejí odpovídat úrovni Základu a počtu Aktérů. 

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Foundation zahrnuje HPE Securíty ArcSíght User Behavior 

Analytics Lieberman a Cyber Are lnsight Pack. 

• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics High Privílege Accounts
• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Access
• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Data Exfiltration
• HPE Securíty ArcSight User Behavior Analytícs Entity

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Premium Solutions zahrnuje HPE Security ArcSight User 

Behavior Analytics Foundation a všechna čtyři Řešení výše. 

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics lnsight Packs 

HPE Security ArcSight User Behavior Analytics lnsight Packs jsou volitelné doplňky pro řešení HPE Security 

ArcSight User Behavior Analytics Foundation a HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Premium 

Solutions. HPE Security ArcSight User Behavior Analytics lnsight Packs jsou licencovány podle Instance. 

Stejné instance lnsight Pack nelze nasadit na různých instancích Základních nebo Prémiových řešeních. 

Jeden nebo několik balíčků lnsight Pack lze využít se stejnými instancemi HPE Security ArcSíght User 

Behavior Analytics Foundation a HPE Security ArcSight User Behavior Analytícs Premium Solutions Instance. 

• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics AWS lnsight Pack Instance
• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Box lnsight Pack Instance
• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics Cerner lnsight Pack Instance
• HPE Security ArcSight User Behavior Analytics EPIC lnsight Pack Instance
• HPE Security ArcSíght User Behavior Analytics Google Apps lnsight Pack Instance

Dodatečné licenční podmínky 

Termín 

A. Úplný produkt Software budete instalovat a užívat v souladu s oprávněním v příslušné 
smlouvě a tomto dokumentu ALA výhradně jako úplný produkt a nesmíte 
samostatně využívat části tohoto softwaru odděleně od úplného softwaru 
nebo samostatně od Serveru, pokud je dodán jako Zařízení (Appliance), není-

li výslovně v Materiálech podpory, specifikacích nebo příslušné smlouvě 
uvedeno jinak. 
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B. Dodatečné Nebudete přistupovat k integrované databázi Oracle nebo jakémukoliv 
softwarové produktu třetí osoby integrovaného do softwaru HPE ArcSight 
licenční podmínky prostřednictvím jiných aplikací než softwaru HPE ArcSight. 

C. Údaje o výkonu Nebudete (ani v této souvislosti udělovat pokyny, oprávnění ani třetí osobě
neumožníte) veřejně šířit jakékoliv údaje o výkonu nebo analýzy (zejména 
včetně srovnávacích testů nebo testů výkonu) z jakéhokoliv zdroje 
souvisejícího se softwarem). 

D. Zabezpečení Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že software (i) shromažďuje a uspořádá 
sítě a povrzení bezpečnostní informace, které by v nesprávných rukách mohly sloužit jako 

plán vaše zabezpečovacího systému a jeho zranitelností že jakékoliv 
zpřístupnění těchto údajů by mohlo mít za následek významnou újmu

způsobenou vám nebo jiným subjektům. Budete výhradně odpovídat za 
jakékoliv zpřístupnění informací; a (ii) je navržen, aby uživateli poskytl 
nouzovou kontrolu na úrovni administrátora nad počítačovou sítí se 
schopností dynamicky překonfigurovat nebo vypnout zařízení síťové 
infrastruktury, změnit topologii sítě a vyloučit přístup do sítě. Tyto síťové 
produkty by měly být používány pouze uživateli, kteří byly proškoleni v jejich 
použití. Nesprávné použití těchto síťových prvků může mít za následek 
významné poškození sítě nebo prostoje. Berete na sebe veškerá rizika 
spojená s provozem těchto síťových prvků. 

E. Dodatečné Nebudete (an i v této souvislosti udělovat pokyny, oprávnění ani třetí osobě 
podmínky třetích neumožníte) vytvářet, upravovat, ani pozměňovat chování tříd, rozhraní 
osob nebo podbalíčků, které jsou jakýmkoliv způsobem označeny jako „java", 

„sun" nebo obdobnou konvencí stanovenou společností Oracle v jakémkoli 
určení pojmenovávacího úzu. Pokud vytvoříte dodatečné APi, které: (a) 
rozšiřuje funkcionalitu prostředí Java; a (b) je otevřené softwarovým 
vývojářům třetích osob pro účely vývoje dalších softwaru, které se odvolává 
na toto APi, jste povinni neprodleně zveřejnit vyčerpávající přesnou 
specifikaci tohoto APi k volnému užití všemi vývojáři. Ochranné známky a 
loga Oracle a Java. Nejste oprávněni využívat jméno, ochrannou známku, 
servisní známku, logo nebo ikonu společnosti Oracle America, Inc. Berete na 
vědomí, že společnost Oracle vlastní ochranou známku Java a veškeré 
ochranné známky. Loga a ikony související s Java včetně Coffee Cup a Duke 
(,,Známky Java") a zavazujte se: (a) dodržovat Směrnice pro ochranné 
známky Java na htt1:rLLwww.oracle.comLhtmlL312art�.html; (b) nedopouštět 
se ničeho škodlivého nebo co by bylo v rozporu s právy společnosti Oracle k 
Známkám Java; a (c) poskytnout společnosti Oracle součinnost při ochraně 
těchto práv; včetně postoupení jakýchkoliv vámi nabytých práv k Známkám 
Java na společnost Oracle. Zdrojový kód. Software může obsahovat zdrojový 
kód, který, není-li výslovně licencován pro jiné účely, se poskytuje výhradně 
pro referenční účely v souladu s podmínkami vaší licence. Není-li v 
podmínkách licence výslovně uvedeno jinak, zdrojový kód nelze dále šířit. 
Kód třetích osob. Další výhrady autorských práv a licenční podmínky platné 
pro části softwaru jsou uvedeny ve Výhradách autorských práv a licenčních 
podmínkách třetích osob a tam obsaženém v souboru 
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THIRDPARTYLICENSEREADME.txt, k němuž lze přistupovat ze souboru 

ancillary.txt nebo uživatelské dokumentace. 

F. Dodatečné Software, Dokumentace HPE ArSight a technické údaje nebo jiný kód nebo 

podmínky data jakéhokoliv druhu poskytnuté HPE (nebo jejími zástupci), jsou 

o důvěrnosti Důvěrnými informacemi HPE nebo důvěrnými informacemi třetích osob bez 

informací nutnosti takového nebo dalšího označení ("Důvěrné informace"). Bez 

výslovného svolení ve Smlouvě a tomto dokumentu ALA budete jakékoliv 

Důvěrné informace vést v důvěrnosti a nebude je využívat ani zpřístupňovat. 

Váš závazek mlčenlivosti se nevztahuje na informace, u nichž můžete 

prokázat, že: (i) byly právoplatně v držení nebo vám byly známy před 

převzetím Důvěrných informací; (ii) jsou nebo se staly veřejně známými bez 

vašeho zavinění; (iii) byly vámi právoplatně získány od třetí osoby bez 

porušení závazku mlčenlivosti; nebo (iv) byly nezávisle vyvinuty vašimi 

zaměstnanci nebo dodavateli, kteří k těmto informacím neměli přístup. 

Kromě vlastních zaměstnanců a dodavatelů, kteří tyto Důvěrné informace 

potřebují znát pro účely Užití softwaru, Důvěrné informace nezpřístupníte 

žádné třetí osobě, s tím, že každý zaměstnanec a dodavatel podléhají 

písemnému ujednání, které bude obsahovat závazná omezení, pokud 

jde o užití a zpřístupnění, které uplatňují alespoň stejnou míru ochrany jako 

zde uvedená ustanovení. Vyvinete veškeré přiměřené úsilí k zachování 

důvěrnosti veškerých Důvěrných informací ve vašem držení nebo moci, 

v žádném případě však menší úsilí, než jaké obvykle vyvíjíte v souvislosti 

s vašimi zákonem chráněnými informacemi obdobné povahy a důležitosti. 

Výše uvedené závazky vás neomezují ve zpřístupnění Důvěrných informací 

druhé strany: (i) na základě příkazu nebo výzvy soudu, správního orgánu 

nebo senátu nebo jiného orgánu státní správy, pokud strana, která je 

povinna tyto informace zpřístupnit podá druhé straně přiměřenou písemné 

vyrozumění k vyjádření námitek k tomuto požadavku; a (ii) na základě 

důvěrnosti, svým právním nebo finančním poradcům. 

G. Zálohy Logger Archivační funkcionalita HPE ArcSight Logger musí být zapnuta, aby produkt 

mohl provádět denní zálohy dat. V případě nepředvídatelné události, kdy 

dojde k poškození dat, vám zálohy pomohou v obnově dat pro účely 

vyhledávání a výkaznictví. 

H. Omezení Poskytovatelé licence HPE v žádném případě neodpovídají za jakoukoliv 

odpovědnosti a nahodilou, nepřímou, zvláštní nebo následnou škodu nebo náklady jakékoliv 

nápravná opatření druhu nebo za náklady na prostoje; ušlou obchodní zakázku, ušlý zisk nebo 

ztrátu příjmu; nedosažení očekávaných úspor; ztrátu nedostupnost nebo 

poškození dat; nebo obnovu softwaru bez ohledu na to, zda o možnosti 

vzniku těchto nákladů, výdajů nebo škod tato strana věděla nebo měla vědět. 

Společnost Orade dále neodpovídá za přímou škodu způsobenou svým 

databázovým softwarem. HPE se zříká odpovědnosti za jakoukoliv ztrátu dat 

v případ selhání hardwaru. Hardware musí být neustále sledován k co 
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nejčasnějšímu zjištění bezprostředně hrozícího selhání disku a umožnění 

přijetí vhodných opatření k minimalizace pravděpodobnosti ztráty dat. 

I. Dodatečné Ustanovení zákona Uniform Computer lnformation Transactions Act se na 

podmínky v oblasti licence produktů HPE ArcSight nevztahují. 

rozhodného práva

software. m icrofocus.com/ a bout/ softwa re-licensing 

Aktuální verze softwarových licenčních dokumentů 

© Copyright 2011-2017 Ent!T Software LLC, společnost koncernu Micro Focus. Zde obsažené informace 

podléhají bez dalšího změnám. Výhradní záruky na produkty a služby společnosti Seattle SpinCo, Inc. a 

jejích dceřiných společností (,,Seattle") jsou uvedeny ve výslovných záručních prohlášeních k těmto 

produktům a službám. Žádnou zde uvedenou skutečnost nelze vykládat tak, že by zakládal další záruku. 

Seattle neodpovídá za zde obsažené technické nebo redakční chyby nebo opomenutí. Zde obsažené 

informace podléhají bez dalšího změnám. 

5200-1620, prosinec 2017; nahrazuje 5200-0755 (31. srpna 2017) 

MICRO FOCUS 
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Příloha č. 3 - Seznam KZM 

• 

2989030494 Licence ArcSight 
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