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ANECT a .•• CeskA republika - Ministerstvo financl 

tlslo smlouvy MF 

3302/08212013 
Toto &lD uv6.dějte pnfalcturaci 

Smlouva 

o "Poskytování Služby bezpečného síťového rozhraní 
v lokalitách Finanční správy a Ministerstva financí" 

uzavfená podle ustanoveni § 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodn! zákonlk, ve zněnl 
pozdějifch predpisú a v souladu se zákonem 13712006 Sb., o vefejných zakázkách, ve zněnl 

pozdějtich pl'edpisú Jako nadlimitnl vefejná zakázka na sluZby zadané Y otevi'eném zadávsclm flzenl 

1. Objednatel: 

2. Poskytovatel: 

č .j .: MF-10721412013/23-2302ID 

ev. t.: ANECT/MF/1306/1306 
(dále jen Smlouva) 

mezi: 

Článek 1: Smluvní strany 
ČesU republika - Ministerstvo flnancf 
sesldlem Letenská 15, P.O.BQX n , 118 10 Praha I, 
jež zastupuje: Ing. Wagenknecht Luká&, I. náměstek ministra 
It: 00006947 
Olt: CZ00006947 
bankovnl spojenf: tNB, Praha I, č. ú. 3328-001 /0710 
(dále y této Smlouvě označováno jen jako ~Objednater nebo .zákaznfk") 

ANECT •••. 
se sídlem Vlder"lská 125, 619 00 Bmo, 
již zastupuji p.Ladislav Herynek, prokurista 
a p.Pavel Srnka, prokurista 
It: 25313029 
Olt: CZ25313029 
bankovnl spojeni: Komerčni banka, 8.S., pobočka Brno, 
č. Očlu: 27-666759023710100 
zapsanil u rejstNkového soudu v Bmě pod sp. zn. B. 2113 
(dale v teto Smlouvě oznatovana jen Jako .Poskytova1er nebo .ANECr) 

Článek 2: Předmět Smlouvy 
1. Pfedmětem plněni této Smlouvy je poskytovénf služeb bezpečného sfťového rozhranl, zejména 

pak provozu použlvaných technologii (směrovačů) v lokalitách Ministerstva financl a Finančnl 
sp~vy (dále jen FS), včetně implementace, správy, dohledu a servisu těchto technologii. 
Součast! pf'edmětu je i implementačnl projekt zavedeni služeb (d~le také .Služba"). Pl'edmět 
plněnI je zaj~fován i pro Finančnl správu na základě Zápisu o bezúplatném poskytovilnl sfu1:eb 
servisu, sprévy a údržby komunikaenr infrastruktury finančnl správy uzavl'eným mezi 
Ministerstvem financl a Generálnlm finančnlm l'editelstvrm pod č . 201-GFJ!u130J2013 a č. MF 
3302114812013 dne 19.12.2013. 

Smlouv. 1 
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2. Pfedmětem Smlouvy je dodévka projektově Nzené komplexnl služby bezpečného siťového 
rozhranl, které v sobě zahrnuje: 

Sestaveni pracovnlho týmu a organizaci projektu. 
lmplementačnl projekt, který bude obsahovat: 

• detailnl harmonogram implementace a zahájeni poskytovánr Služby, 
• névrh Mrovánl datové komunikace, 
• akceptační testy, 
• névaznosti na stá,vajlcl služby, 
• návaznost na provozované aplikace, QoS, 
• névaznost na stévaJlcí dohled a sprévu prvků. 

VlastnI implementaci tachnok)gil Poskytovatele ve Wech Iokalitach MF a Finantnl sprévy, v 
celkovém počtu 202 lokalit na územl Ceské republice, bez preruAenl provozu (provoz musl b9t 
bezv9padkově zajittěn v pracovnl dny od 7:00 do 17:00). 
Správu technologii. 
Dohled zarlzenl a stavu sitě v režimu 7x24. 
Součástf dohledu bude I provoz elektronické provoznl dokumentace {déle .ten .EPO"} k 
dodaným prvkům a konfiguraclm se zajištěním vzdáleného pflstupu k systému elektronické 
provoznl dokumentace zaměstnanCům Objednatele, pflpadně k tomu pověrených externfch 
spolupracovnfků PoskytovatE*e. POČet účtů v systému EPD pro V'ý$e uvedené uživatele 
nebude omezen. 
Realizaci titrováni komunikace na základě Objednatelem schváleného projektu pN zajiAtěnl 
šifrováni v souladu s nejlepšl praxí {Best practices - viz mezinárodnl standardy kvality a 
flzenl, jako napr. ISO 9000 a ISO 14001 dále publikované napr. mezinérodnf koordina~nl 
skupinou IETF - tzn. poskytovatel bude uplatflovat pn poskytováni služby ty nejlepšl známé 
zkuAenosti, které jediné vedou k zvyiováni efektivity, omezováni rizik spojených s 
bezpečnostnlmi úniky a prOniky, atd.} a v prípadě požadavku na zvýAenl úrovně lifrovéni v 
důsledku nalezené zranitelnosti y Aifrovacich aigoribnech či nedostatečnostf délky lifrovadch 
kiltů I změny lifrováni po dobu trvánf platnosti Smlouvy. 
Zajiltěnf obnoveni Služby v plném rozsahu dle platných StA 
Poskytováni Služby y souladu s nejleptl praxi (Best practices) a zajlltěnf provozu technologii 

v souladu s právnfm fádem teské republiky, obecně platn9mi normami (nspr. ISO 9001 , ISO 
27000, ISO 20000) a pokyny vyrobce. 
V pNpadě kompatibility dodan9Ch technologii s již porlzenými néstroji Objednatele pro dohled 
a správu, zajistit součinnost pti začleněni těchto technologif rovněž do těchto nástrojů 
Objeanatele (napf. MRTG, CIC, etc.). 
Zajiltěn f flexlbilny Služby s ohledem na změny topologie komunikačnl infrastruktury (dále jen 
Kl), napr. v důsledku změn organlzačnf struktury. 
Spolupráce se správci LAN sili. 
Nastaveni, správa a průběžné aktualizace QoS na směrovačlch dle požadavků Objednatele 
a v soulaau s katalogovými lisly KlVS pro služby do CMS i pro komodilnl slutby, (podpora 
QoS dle PROF 5) . 
Správa a podpora Access listů - "zenl sfťového pHstupu v rc'tmci WAN, predpoklédaný počet 
pravidel uvedených v Access listech na jednom směrovati v rámci Služby se pohybuje v rádu 
desltek. 
Spolupréce se sprévci WAN sltě FINe\, tretfch stran (správci LAN, poskytovatelé datových a 
hlasových služeb). 

v rozsahu a za podmlnek stanovených v prrlohách Smlouvy. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout plněni v souladu s touto Smlouvou. 

3. Objednatel se zavazuje 

Smlo"", 

a) v pHpadě l'ádně poskytnutého plněni pfedmět Smlouvy pfevzlt a platit za něj dohodnutou 
cenu, 

b) poskytovat Poskytovateli pN plněni pfedmětu Smlouvy nezbytnou součinnost, uvedenou 
ve Smlouvě nebo v Prrloze Č.S. 
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Článek 3: Specifikace místa a způsobu plnění předmětu Smlouvy 
1. Místem plněni je Ministerstvo financl - Letenská 15. 118 10 Praha 1 a dislokovaná pracoviště, 

jejichž soupis je uveden v Prfloze Č. 1 této Smlouvy a Generáln! finančnl reditelstvf - Lazarské 
15/7, 117 22 Praha 1 a jemu podffzená územn! pracoviště, jejichž soupis je uveden v Pl'floze Č. 1 
této Smlouvy. 

2. K jednén! ve vújemném styku smluvnfch stran ve věcech organizačnrch a technických podle této 
Smlouvy jsou oprévněni: 

za Poskytovatele: p. Michal Mejzr 
nebo p. Martina Uebové 
za Objednatele p. Jaroslav Ulrich 
nebo p. Jan Kalach 

3. Způsob plněnI predmětu Smlouvy 

tei.: +420 271 100 208 
tei.: +420 271100 300 
tel.: +420257041 111 
tel.: +420257041 111 

3.1. Poskytováni Služby bude na dobu neurčitou s možnosti pl'edeasného ukončeni na základě 
plsemné výpovědi s 6-ti měsičnf výpovědnl lhůtou . 

3.2. Obecné podmlnky servisn! podpory Poskytovatele jsou uvedeny v prfloza Č. 3 - Obecné 
podmlnky technické podpory ANECT SUPPOR1" teto Smlouvy. 

3.3. Jerlnotlivé sMby, jejich rozsah, podmlnky SLA a odpovědnos1i jsou defonovány v PNloze e. 2 
- Technická a servisn' specifikace služeb této Smlouvy. 

3.4. Elektronická provoznl dokumentace bude pNstupna ulteným pracovnlkClm Objednatele 
prosttednictvlm systému EPD v dohodnuté struktura infonnacl. 

Článek 4: Cena 
1. Celková cena bez DPH uvedená ve Smlouvě je sjednána dohodou smluvnlch stran podle zákona 

č.526/1990 Sb. , o cenéch. ve zněnl pozdějf;lch pfedpisů a je cenou konečnou a neprekročitelnou , 
která zahrnuje ve§keré náklady souvisej lel s komplexnlm zabezpeeenlm plněni pl'edmětu 
Smlouvy (nájemné, poji!těnl , celnl poplall<y, skladováni. doprava, servis , astatnl služby apod.). 

2. Celková dohodnuiA smluvn' cena za roenl plniní Smlouvy je stanovena dohodou smluvnlch 
stran ve V9ii: 

bez DPH 3.911.988.~ Kf (slovy: tti-miliony-devět-set-jedenáct-tisfc-devět-set-osmdesát-osm korun 
českých) , DPH 821 .517,48 Kč (slovy: osm-set-dvacet-jedna-tislc-pět-set-sedmnáct korun českých 
etyl'icet-osm haJérťJ ), včetně DPH čin i 4.733.505,48 Ke (slovy: čtyfi-miliony-sedm-set-tncet-tl'i-tisfc
pět-set-pět korun českých čtyricet osm halél'íl) pfi v současnosti platné sazbě DPH 21%. 

3. Celková dohodnuta smluvn! cena dle odst. 2. tohoto článku bude rozložena do měslěnlch úhrad: 
ve výAi bez DPH 326.999,- Kč (slovy: tri-sta-Ovacet-pět-tislexlevět ..... t.oevadesát-oevět korun 
eeských), DPH 68A59,79 Ke (slovy: Aedesat-osm-tislc-čtyf.sla-padesát-devět korun českých 
sedmdesát-oevěl halélíJ), vl'.e1ně DPH činl 394.458,79 Ke (slovy: tri-sta.oevadesát~f.tisIcXtyfi
sta-padesát-osm korun I'.eských serlmdesat-devět haIéIU) pii v soueasnosti platné sazbě DPH 
21%. 

4. Dan z pfidané hodnoty bude !lčtována v souladu se zákonem č.23512004 Sb., o dani z pfídané 
hodnoty, ve zněnf pozdějěfch pl'edpisO, ke dni uskutečněni zdaniteiného plněni. V pripadě změny 
zákonné sazby DPH bude Poskytovatel fakturovat DPH v sazbě platné v den zdanitelného plněni. 
Taková. změna sjednané ceny nebude smluvnimi stranami považována za podstatnou změnu této 
Smlouvy a nebude tedy vyžadovat uzavrenl dodatku ke Smlouvě. 

Článek 5: Platební podmínky 
1. Datem uskutečněni zdanitelného plněn i ve vztahu upraveném touto Smlouvou je vždy poslednl 

den měsice, v němž je poskytována komplexnl služba bezpečného siťového rozhranl. 

2. Právo fakturovat predmět plněni vzniká po jeho prevzeti, což Poskytovatel bude deklarovat 
pfípojenlm Objednatelem potvrzeného Měslčniho výkazu poskytováni Služby bezpečného 
slťového rozhranl (vzor je uveden v Prfloze č. 3) podepsaným oprévněným zástupcem 
Objednatele k faktul'e. 

Smlouva 3 
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3. Vystavený daflový doIdadl faktura musl obsahovat 
a) rozepsáni položek predmětu plněni presně dle Smlouvy, 
b) uvedeni jejich Jednotkových cen, 
c) zakázkové člslo Smlouvy. 
d) úplné bankovnf spojeni Poskytovatele včetné zejména člsla účtu Poskytovatele, 
e) vetkeré náležitosti dle § 28, odstavec 2, zákona č. 23512004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve 

znAnl pozděj!lch pfedpisů, 
f) náležitosti obchodnl listiny ve smyslu ustanoveni § 13a obchodnlho zákonlku. 

4. Společně s fak1uroo - daflovým _m je Poskytovatel povinen pIed\ožít Měsltnl výkaz 
Originál Měslčnlho výkazu plipojeny k fakture musl bj't s predepsanými jmény zástupců obou 
smluvnfch stran a musl být těmito zástupci vlastnoručně čitelně podepsán. 

5. Splatnost fádně vystaveného daňového dokladu - faktury činl 21 dnů ode dne doručeni 
Objednateli. 

6. V roce, v němž je uskutečňováno pln6nl, musl být faktum doručena nejpozději do 15.12., 
nedohOdnou - li se smluvm strany jinak 

7. Objednatel mě prěvc daňový doklad - fakruru Poskytovateli pred uplynutlm Ihrrty splat110sti vráti~ 
aniž by doAlo k prodlenl s jeho úhradou, obsahuje-Ii nesprávné Cldaje, nesprávné náležitosti 
požadované ve Smlouvě, chybl-Ii na daňovém dokladu - fakture něktem z nálej.itostl, chybl-Ii 
originál Měslčnlho výkazu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo j iný druh či množstvf pfedmětu 
ptněnl než dohodnuté ve Smiouvě. Nové Ihlrta splatnosti v détce 21 dnó počne ptynout ode dne 
dol1JČenl opravené faktury - da"ového dokladu Objednateli. 

8. Platby budou problhat výhradně v korunách českých a rovněž veAkeré cenové Cldaje budou 
uvedeny v této měně. 

Článek 6: Sankce a náhrada škody 
1. v prlpadě prodlenl Poskytovatele s plněnfm jakékoliv povinnosti v terminu vyplýYajlclm z této 

Smlouvy či právnlch ptedpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Poskytovatelovi smluvn! pokutu 
ve výti 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ročn! ceny pi'edmětu plněni včetně DPH za 
~dý I započatý dan pradlen!. 

2. pn nedodrženi termínu splatnosti fádně vystavené faktury Objednatelem je Poskytovatel oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlenr. Výle úroku z prodlenf se bude I'fdit narlzenlm vlády č. 
35112013 Sb. , kterým se určuje výAe úroku z prodlenl a nákladů spojených s uplatněnfm 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačnlho správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravuji některé otázky Obchodnfho věstnlku a vei'ejnjch rejstNkťJ 
pněvníckýcl1 a fyzických osob, v platném zněnl .. 

3. Vyúčtováni smluvnlch pokut resp. úrokO z prodlenl dle odst. 1. a 2. tohoto článku bude provedeno 
vždy v rámci nejblitšl následné měsrčnr platby za plněni Smlouvy, jaka samostatná položka 
plislulného daflového dokladu (faktury). 

4 . Jakékoliv omezováni výše pNpadnych sankci se nepl'ipoultr. 

5. Žádné ze smluvnlch stran nenl odpovědna za pradlen! svých závazkÍl v rozsahu, v jakém Je 
prodlen! zp(Jsobeno prodlenlm s plněnfm zivazkÍl druhé smluvnl strany, zejména v prípadě 
neposkytnut! požadované součinnosti vymezené ve Smlouvě. 

6. Zaplaceni smluvnl pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit u\vazek stanovený touto 
Smlouvou. 

7. Okolnoslí vylučujlcl odpovědnost podle § 374 Obchodnlho zákonlku nemajl v souladu s § 300 
Obchodnfho zákonlku vliv na povinnost platit smluvnl pokutu. 

8. Zaplacenlm jakékoliv smluvnl pokuty uvedené v této Smlouvě nenl dotčeno právo smluvnlch stran 
na něhradu zpCJsobené ~kody v plné ~. 

9. Poskytovatel odpovldá za vaikeré Akody způsobené Objednateli porušenlm svých povinnosti, 
poruAenlm ustanoveni této Smlouvy nebo jiným protiprávnlm jednánfm a za Akody vzniklé v 
důsledku vad plněni, a to v plné vý$i. O náhradě Akody piatr ob~ ustanoveni obchodnlho 
zákonlku. 

Smlouva 4 
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10. Jakékoliv ustanovení týkajfcl se omezeni výAe l:i druhu néhrady škody se nepl'ipouštf. 

Článek 7: Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Poskytovatel se zavazuje, že pl'edmět plněni bude věcně a prévně bezvadný a odpovldajlcl 

právnlm pi'edpisům a zévazným i doporul:ujlclm normém platným v Ceské republice. 

2. Pl'edmět plněni musl vyhovovat bezpečnostnlm standardům , jejichž použiti je obvyklé 
u obdobných produktů , a musl svou technickou Orovní odpovldat zadévaclm podmlnkám 
Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informal:nlch a komunikal:nlch technologif. 

3. pred uskutečněnlm pl'edánl predmětu plněni (zahájeni poskytováni Služby) bude Poskytovatel 
prokazatelně informovat oprávněného zástupce Objednatele uvedeného ve Smlouvě o 
pl'ipravenosti k predánl. Datum pi'evzetr musf být stanoveno po projednáni se zástupcem 
Objednatele tak, aby mezi doruoonlm oznámeni a datem pi'evzetl uplynulo nejméně pět (5) 
pracovnrch dni. 

4. Pokud to nenl v rozporu s povahou pfedmětu plněni, mus! být ke každému funkl:nlmu celku 
p"loženy doklady nutné k jeho pfevzetf a užlvánl, návod k použiti a pNpadná dalšl nezbytná 
dokumentace (napr. prohlášeni o shodě , atesty, prohlášeni, že byly použity materiály a 
technologie v souladu s prlslušnými zákony a pfedpisy, prohlášeni o respektováni 
enviromentálnlch požadavků daných platnými závaznými pi'edpisy). VeAkeré dokumenty uvedené 
v pfedchozl větě mus! být v {:eském jazyce. 

5. Predá.nl pi'edmětu plněni bude doloženo Měslčn fm výkazem poskytováni Služby bezpečného 
slfového roznranl, podepsanym opravněným zástupcem Objednatele. 

6. V prlpadě neposkytnuti nezbytné sou{:innosti Objednatele lze po vzájemné dohodě prodloužit 
termln plněni Smlouvy Dohoda podle pfedchozl věty musl být plsemná a musl mlt formu dodatku 
k této Smlouvě. 

7. Objednatel nab9Vá práva k užlvánl predmětu plněni (napi'íklad licenci, dokumentaci ) dnem 
pfevzetí pi'edmětu plněni Objednatelem. 

8. Objednatel Je oprávněn uživat pfedmět plnění od data jeho protokolámlho pfevzetl a nebezpečl 
škody na pfedmětu plněni pfecházl na Objednatele pfevzetlm tohoto plněni. Za užiti pi'edmětu 
plněni podle pfedchozl věty se VŠak nepovažuje jeho ověfovánl a testováni. 

9. Objednatel umožni zaměstnancům Poskytovatele prlstup: 

a) do objektů, mfstnostr a k zarlzenlm v rozsahu nezbytném pro plněni této Smlouvy, 

b) k informaclm nutným pro splněni pi'edmětu Smlouvy. 

10. Objednatel a Poskytovatel se zavazuji vzájemné spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potfebné pro fádné plněni svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou smluvnl stranu o 
veškerých skutečnostech , které jsou nebo mohou být důležité pro fádné plněni této Smlouvy. 

11. Objednatel se zavazuje vyvinout takovou soul:innost, která může být Poskytovatelem oprávněně 
požadována k umožněni l'ádného plněni Smlouvy, a kromě závazků uvedených v pfedchozlch 
odstavclch je zejména zavázán zajistit potfebnou účast odpovědných osob Objednatele a jeho 
dodavatelů a dostatečné pracovnl prostredl pro zaměstnance Poskytovatele podflejlcl se na 
plněni Smlouvy v objektech Objednatele. Bráni-ii Objednateli jakákoliv okolnost v plněni 
požadované součinnosti , oznaml to Poskytovateli pisemně a bez zbytečného odkladu. 

12. Poskytovatel v pfedstihu 5 pracovnfch dnů pfedá Objednateli závazné terminy a konkrétnl 
požadavky na soul:innost pl'i realizaci Služby v dané lokalitě Objednatele. Poskytovatel se 
zavazuje pro naplněni pfedmětu Smlouvy spolupracovat s dodavateli Objednatele, zejména ve 
vztahu k integraci směrova{:e do sltí LAN a WAN (IP/MPLS) Objednatele. 

13. Poskytovatel ve spolupráci s Objednatelem se zavazuje realizovat změny počtu směroval:O 
a lokalit GF~ nebo pracovišť Auditnlho orgánu MF s piihlédnutrm ke všem okolnostem v co 
nejkraíšfm možném l:ase. 
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Článek 8: Zvláštní ujednání 
1. Poskytovatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou pfi plněni této Smlouvy dodržovat vetkeré 

obecně závazné české právnl pl'edpisy vztahuJfcl se k vykonávané činnosti, zejména pfedpisy 
o bezpečnosti práce a o požámf bezpečnosti, dále Internl pl'edpisy Objednatele, pfedpisy o vstupu 
do objektů Objednatele a o bezpečnosti systémů, a budou se rldit organizačnlmi pokyny 
odpovědných zaměstnanců Objednatele. Poskytovatel navrhne s odsouhlasenfm Objednatele 
systém fyzického pl'fstupu pracovnlků Poskytovatele a prokazováni tototnosti s oprávněnlm 
pNsrupu do objektů Objednatele VOetně aktuálnlho stavu servisnlch pracovnnro zvetejněných 
napr. na servis Desk, tJ. jejich pntomnost, dovolenou pNpadně datAI stavy. 

Článek 9: Odpovědnost 
1. Poskytovatel odpovldá za fádné, kvalitnl, bezvadné a včasné provádění svých závazků podle této 

Smlouvy a za to, .ta pfedmět těchto závazků bude proveden v souladu s prlslušnými platnými 
normami (napr. ISO 9001 , ISO 27000, ISO 20000) a právnlmi pfedpisy. 

Článek 10: Vyšší moc 
1. Pro účely této Smlouvy . vyMl moc· znamená udtllos~ která je mimo kontrolu smluvnlch stran, 

nastala po podpisu Smlouvy, ke které do$lo bez zaviněni Smluvnlch stran a které vtak nezahrnuje 
chybu či nedbalost jedné ze stran. Takovými událostmi se rozumf zejména války a revoluce, 
prlrodnf katastrofy, epidemie, karanténn ! omezeni, dopravn! embarga, vyhlá§ené generálnl stávky 
v pfíslušných průmyslových odvěMch . Jestliže vznikne situace zaviněná události vyMl moci, 
dotčená strana okamžitě uvědoml druhou smluvnl stranu plsemně o takových podmlnkách a jejich 
prl{:iné. Pokud nenl jinak stanoveno plsemně ze strany dotčené, bude druh:' smluvnl strana 
pokračovat v realizaci svých závazků podle Smlouvy tak, jak je to možné a bude hledat veAkeré 
rozumné alternativo! prosttedky pro realizaci čásU, kde nebráni vyMl moc. 

2. Trvá-Ii vy"1 moc déle než 3 měslce, smluvnl strany mohou odstoupit od Smlouvy okamžitě. 

Článek 11: Ochrana informací 
1. Obě smluvnl strany berou na vědomí, že onginál podepsané Smlouvy bude v elektronické podobě 

zvefejněn na intemetový'ch stránkách Objednatele a dle zákona o vefejných zakázkách na profilu 
Zadavatele (Objednatele), a to bez {:esového omezenI. 

2. Obě smluvn! strany se zavazuji udržovat v tajnosti a nezpNstupnit tretlm osobám důvěrné 
informace (jak jsou vymezeny nlže). Povinnost poskytovat informace podle zékona č . 106/1999 
Sb., o svobodném pNstupu k informaclm, ve zněnl pozdějšlch pred.pisů nenl Umto ustanovenlm 
doteena. 

3. Za dClvěmé informace se považuji veškeré následujlct infonnace: 
al ve§keré informace poskytnuté Objednate~m Poskytovateli v souvislosti s touto Smlouvou; 
b) informace, na která se vztahUje zakonem uložené povinnost mlčenlivosti Objednatele; 
c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve smyslu 
ustanovenI § 152 zakona č. 13712006 Sb., o vefejných zakázkách, ve zněnl pozdějAlch pfedpisů. 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedené v tomto článku se nevztahuje na informace: 
a) které je Objednatel povinen poskytnout tfetlm osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném prlstupu k informaclm, ve zněnf pozdějšlch predpisů 
b) které jsou nebo se stanou všeobecně a vefejně pNstupnými jinak, než poruienlm prtlvnlch 

povinnosti ze strany Poskytovatele; 
c) u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy je!tě pfed pl'íje1fm těchto 

informaci od Objednatele, svlak pouze za podmlnky, že se na tyto Informace nevztahuje 
povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

d) které budou Poskytovateli po uzavi'enl této Smlouvy sděleny bez za,vazku mlčenlivosti trati 
stranou,l9Ž rovněž nenl ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sdělenI se vyžaduje ze zákona. 
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5. Důvěrné informace zahmujl rovněž veikeré infonnac:e zlskané náhodně nebo bez vědomi 
Objednatele a dále ve~keré informace zlskané od jakékoliv tretl strany, které se týkajl 
Objednatele či plněni této Smlouvy. 

6. Smluvnl strany se zavazuJI, že nezpffstupnf jakékoliv ttetl osobě důvěrné informace druhé strany 
bez jejfho souhlasu, a to v jakékoliv formě , a te podniknou vtechny nezbytné kroky k 
zabezpečeni těchto InformacL Poskytovatel je povinen zabezpečit veskere důvěrné informace 
Objednatele proti odcizeni nebo jinému zneužiti. 

7. Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plněni této Smlouvy. Jiná 
použiti nejsou bez pfsemného svoleni Objednatele pNpustná 

8. Poskytovatel je povinen svého pNpadného subdodavatele zavéZat povinnosti mičenlivosti a 
respektoYán!m prév Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zaVéZén sém. 

e. Trván! povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od ukom~en! 
smluvnfho vztahu. 

10. Závazky vyplývajlcf z tohoto článku včetně závazků vyplývajlclch z odst. 1 ne,,! Poskytovatel 
oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukonM. 

11 . V prlpadě, že některá ze smluvnlch stran poruš! některou z povinnosti vyplývajlc!ch z tohoto 
elánku, je druhá strana oprávněna po1:adovat ůhradu smluvnl pokuty ve Výti 100.000 Kč (slovy: 
jedno sto ulc ko"m českých) za každý pNpad poruAenf. 

Článek 12: Práva duševního vlastnictví 
1. Poskytovatel je povinen zajistit, aby pl'edmět pln~nf dle této Smlouvy byl bez právnfch vad, 

zejména aby nebyl zatržen žádnými právy tfetfch osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 
jakýkoliv finančor nebo jiný závazek ve prospěch tretl strany nebo která by jakkoliv omezovala 
užit( pfedmětu plněnI. V pNpadě poruien! tohoto závazku je Poskytovatel v plném rozsahu 
odpovědný za pflpadné následky takového peNlen!, pl'ičemž pravo Objednatele na pNpadnou 
náhradu škody a smluvn! pokutu zůstává nedotčeno. 

Článek 13: Rozhodné právo 
1. Tato Smlouva se "dl prévnlm fédem Ceské republiky 

2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodnlho zákonlku smluvnl strany sjednávaJI, že závazkový' vztah 
založený touto Smlouvou se Nd! obchodnlm zékonfkem. 

3. Veikeré spory mezi smluvnlmi stranami vyplj'vajfcl z této Smiouvy nebO z jej!ho poruAen!, 
ukončen! nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy Ceské republiky. 

4. Smluvnl strany podle § 89a občanského soudnlho rádu určuji jako mlstně pfísluAný soud 
Obvodn! soud pro Prahu 1; v pffpadě , že podle procesních pfedpisQ je k rozhodováni věci 
pNs[u!ny krajský soud, určUjí smluvnl strany jako mlstně pNsluAný soud Městský soud v Praze. 

Článek 14: Ukončení Smlouvy 
1. Smlouva se uzav!rá na dobu neurčitou. 

2. Ukončenlm Smlouvy neJsou dotčena práva povinnost mlčenlivosti a dalA! ustanoveni Smlouvy, 
která podle svého obsahu maj! trvat i po zéniku smluvnlho vztahu. 

3. Smluv"f vztah vznlkl)t na Základě této Smlouvy může být ukončen i pred uplynutfm doby uvedené 
v odstavci 1. tohoto článku výpovědi , plsemnou dohodou obou smtuvnfch stran a dalilmi 
způsoby stanovenými pravnlmi pl'edpisy. 

4. Smluvní vztah vzniklj' na základě této Smlouvy může byt ukončen plsemnou výpovědi kterékoliv 
smluvnl strany i bez udáni důvodu s 6- ti měslčnl Výpovědni lhůtou . V p/'tpadě vypovědi zaniká 
smluvnl vztah založený touto Smlouvou uplynutlm 6. měslce následuj!clho po měslei , ve kterém 
byla plsemná výpověď doručena druhé smluvnl straně. 

5. Smluvnf strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále 
z důvodů uvedených v zákoně, zejména v prfpadě podstatného poru!enf Smlouvy ve smyslu 
ustanoveni § 345 obchodnlho zákonlku. pokud podstatné peruisn! Smlouvy, které je důvodem 
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pro odstoupeni od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujíclmi odpovědnost dle 
ustanoveni § 374 obchodnlho zákonlku. 

6. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujlclch prrpadech: 
a} bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 
b) Poskytovatel podá insolvenčnl návrh jako dlužnfk, insolvenčnf návrh podaný proti 

Poskytovateli bude zamltnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku 
Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovatelovi vydáno jiné rozhodnuti s obdobnými 
účinky; 

c) Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin . 

7. Za podstatné porušeni Smlouvy Poskytovatelem, které je dClvodem pro odstoupeni Smlouvy ze 
strany Objednatele, se považuje zejména: 
a) prodlenr Poskytovatele s dodánlm pi'edmětu plněni o vice jak 30 kaiendál'nlch dni po 

terminu plněni; 
b) porušeni povinnosti Poskytovatele odstranit vady predmětu plněni ve IhUtě 30 kalendárnlch 

dni od jejich oznllmení Objednatelem; 
c) realizace pi'edmětu Smlouvy v rozporu se Smlouvou či právnlmi pl'edpisy; 
d) nedodržovllnl jiných závazných dokumentů či pl'edpisů Poskytovatelem (zejména pl'edpisů 

upravujlcích bezpečnost a ochranu zdrav! pN práci, požllml bezpečnost apod.); 
e) jiné porušeni povinnosti Poskytovatele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendlll'nlch dni 

od doručeni výzvy Objednatele. 

8. Za podstatné porušeni Smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupeni Smlouvy ze 
strany Poskytovatele, se považuje: 
a) pradlen I Objednatele s úhradou faktury - daňového dokladu o vice jak 30 kalendlll'ních dni, 

pi'ičemž nárok na úrok z prodlen! nenl tlmto ustanovenlm dotčen; 
b) pradlen I Objednatele s poskytnutfm součinnosti o vice než 30 kalendáfnlch dni od 

prokazatelného doručeni prsemné výzvy Poskytovatele. 

9. V pMpadě odstoupeni podle odst. 6 plsm. a), bl, d) či e) tohoto článku je po marném uplynuti 
pfrslušné 30dennl lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankci ze strany Poskytovatele. 

10. Objednatel je v pflpadě odstoupeni od této Smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od 
Smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části Smlouvy, která bude v době odstoupeni 
nesplněna . V pfrpadě čéstečného odstoupeni od Smlouvy se cena dlla snižuje o čéstky 
pl'ipadajlcl na plněni, která v důsledku odstoupeni Poskytovatel nenl povinen provést či 
poskytnout. V pflpadě úplného či částeCného odstoupení do Smlouvy je Poskytovatel povinen 
vrátit Objednateli cenu dna (byla-Ii již uhrazena) snrženou o hodnotu plněni, která nejsou dotčena 
odstoupen lm. 

11 . Objednatel má v pMpadě odstoupeni od Smlouvy (kromě jiného) nárok na náhradu škody 
spočlvajlcl v náhradě prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěnlm 
náhradnlho plněni . 

12. Odstoupeni od této Smlouvy musl být plsemné a musl v něm být uveden odkaz na ustanoveni 
této Smlouvy či pravnlch pi'edpisů, které zakládá oprávněni od Smlouvy odstoupit. 

13. Práva smluvnlch stran vzniklá pi'ed platným odstoupenim od Smlouvy nejsou odstoupenlm 
dotčena. 

14. V pflpadě čéstetného odstoupeni od této Smlouvy zůstévá mto Smlouva v platnosti ohledně těch 
čéstl dlla, které nejsou dotčeny odstoupen lm. 

15. V prlpadě částečného odstoupeni od této Smlouvy Objednatelem je Poskytovatel povinen do 5 
pracovnich dnů od prokazatelného doručeni oznámeni c odstoupení pl'edat Objednateli ty části 
dna, které nebyly dotčeny odstoupenfm, včetně prrpadných zdrojových kódů a dalšlch podkladů 
nezbytných k dokončeni dna Objednatelem či tl'etimi osobami. 

16. V pflpadě částečného odstoupeni od této Smlouvy má Objednatel právo dokončit dno sám nebo 
prostrednictvrm jim určené osoby a je oprávněn použit za Umto účelem veškeré části dna, které 
nebyly dotčeny odstoupenrm. 
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17. Smluvnl vztah skonči dnem doručeni oznamenl o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvnl straně , 
nebo dnem uvedeným voznémenf. 

18. Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukončeni smluvnlho vztahu založeného touto Smlouvou se 
nedoijká nAroku na náhradu !kody, smtuvnfch pckut, ochrany dťlvěmých informaci. zaj i~těnl 
pohledávky kterékotiv ze stran, fešenl sporu a ustanoveni týkajlcl se těch práV a povinnostf, z 
jejich! povahy loto vyply.a. 

Článek 15: Oddělitelnost 
v prlpadě , že by některé ustanoveni této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, 
nezpósobuje tato skutečnost MP'Stnost ani netlelnnost ostatnlch části Smiouvy. Smluvnl strany se 
zavazuji nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanoveni jiným ustanovenfm, bllžlclm se svým 
obsahem nejvlce Cieelu neplatného či neúčinného ustanoveni. 

'-' Článek 16: Záruka za jakost 
1. Poskytovatel poskytuje na pledmět plněni specifikovaný ve smlouvě záruku v délce trvéni 12 

měsfců ode dne pi'evzetl dokončeného a funkčnlho pfedmětu plnění Objednatelem a ve vztahu 
ke službám běží zaručrlr doba ode dne poskytnutr takových služeb, pokud to povaha pi'edmětu 
plněni Smlouvy umotnuJ • . 

2. Poskytovatel se zavazuje v zéručnl dobl! bezplatně odstranit vady predmětu plněnI do druhého 
pracovnlho dne od prokazatelného nahlcflAenI vady. lhůta stanovená v predchozf větě platl, 
pokud nenl v prnohach této Smkluvy stanovena lhůta kratjl. Poskytovatel je povinen vady 
odstranit opravou, výměnou nebo opětovn'fm provedenlm vadné části pfedmětu piněnl nebo 
jiným způsobem stanoveným právnfmi pfedplsy podle volby Objednatele. 

3. V pMpedě prodlenl Poskytovatele s odstraněnlm vady pfedmětu plněni nebo nahrazenfm 
vadného pfedmětu plněni shodným pr'edmětem plněni novým, bezvadným ve lhůtě dle pfflohy č . 
2 je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvnl pokutu uvedenou v č~nku 6 (Sankce a 
nánrada Akody). 

4. Pokud Poskytovatel vady neodstranI ve IhÍll! uvedené v prfloze č. 2, je Objednatel oprávněn 
odstranit vady nebo zajistit služby sém nebo prostrednictvlm tretích osob a požadovat po 
Poskytovateli úhradu nákladCl účelně vynaložených v souvislosti s odstral'lovéním vad. 
Uplatnénlm práva podle tohoto článku nenl dotčeno právo Objednatele na odstoupeni od 
Smlouvy. 

5. Poskytovatel v rámci zéf\lky odpovldá za to, že ptedměl plněni bude v souladu s IDt1to Smlouvou 
a podmfnkami stanovenými platnými právnlml ptedpisy. Poskytovatel zejména odpovldá za 
shodu funkčnlho chováni a vlastnosti pr&dmětu plněni s dodanou dokumentaci a akceptačnlm 
(nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost pfedmětu plněni pro účely 
vyplýVajlcl z této Smlouvy a jejich pffloh. 

6. Poskytovatel neodpovldA za vady způsobené noflsleduj lclml okolnostmi: 

a) nevhodnými dsahy do predmětu ptněnl provedenými Objednatelem ft Itetl stranou nad 
rámec úprav schválených Poskytovatelem č i uvedených v dokumentaci predmětu plněni ; 

b} vlivy změn technického a programového vybaveni, které nenl součásti predmětu plněni , s 
výjimkou pffpadů , kdy Poskytovatel takové změny schválil nebo kdy takové změny byly 
uvedeny v dokumentaci predmětu plněnI ; 

c) obsluhou ze strany Objednatele či tfetrch osob, kteffi je v rozporu s dokumentaci pl'edmětu 
plněni ; 

d) užrtlm p/edmětu plněni . kte~ je v rozporu s dokumentaci pledmětu plněni . 
e) vady vzniklé mechanickým poškozen lm nebo neprlpustným zásahem do vnitfn l struktury 

dodaného zaflzenl (směrovače). 
f) za vady vzniklé provozem zaffzenl (směrovače) v prostredl s nevyhovuJlcfmi provoznlml 

podmlnkami (Poskytovatelem definovanými v p1'lslušné projektové či jiné dokumentaci) 
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g) za vady zaprlčiněné vyMl moci. 

Tyto zavady Poskytovatel odstranl za úplatu. Právy vyplyvajle! z tohoto článku Smlouvy nejsou 
dotčena ani omezena práva Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývajle! z právnlch pi'edpisů . 

Článek 17: Závěrečntl ustanovení 
1. Tato Smlouva nabýVa ~tnosti a účtnnosti dnem jejlho podpisu oběma smluvnlmi stranami. 

2. Smkruvu lze měnit a doplflovat v prOběhu trvánl této Smlouvy pouze dohodou smluvnleh stran, a 
to pfsemnjmi dodatky takto označovanjmi 8 elslovanými vzestupnou radou, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvnfeh stran. Jiné ujednáni jsou neplatná. 

3. V prlpadě rozporu mezi ustanoven!mi jednotlivých prnoh a ustanovenfmi Smlouvy majl v.f:dy 
prednost ustanoveni Smlouvy. 

4 . Nedllnou součást[ této Smlouvy jsou jejl nésledujlcl pfflohy: 
Prfloha č. 1 - Specifikace mlsta plněni, 
Pflloha Č. 2 - Technická a servisnl specifikace sluteb, 
PNloha č. 3 - ObllCl1é podmlnky technické podpory ANECT SUPPOR~ verze 2.1 . 
PNloha č. 4 - Dostupnost Služby 
PNloha č. 5 - Požadované součinnost 

5. Dojde-Ii v průběhu trvlmi této Smlouvy k aktualizaci údajů obsažen~h v PNloze č. 4, které 
nebudou mit vliv na cenu pfedmětu plněni , nepovažujI se tyto změny za změnu Smlouvy. 

6. Poskytovatel mé povinnost pi'edložit Objednateli (osobě jednajfcf jménem MF v rámci 
predmětné vefejné zakázky) v souladu s § 1478 odsl 5 zěkona seznam subdodavatelQ, kter! se 
podfle~ na plněn i Smlouvy, a to do 28. února něsteduj lclho kalendál'nfho roku . 

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platnosti origlnělu, z nichž každá ze 
smluvnleh stran obdr.!1 po jednom (1) stejnopise. 

8. Tato Smlouva pi'edstavuje úplnou dohodu smluvnJch stran oh~ně vzájemných vztahiJ, které 
upravuje, a nahrazuje ve!keré pi'edeházejlcf ujednéni a dohody v této pl'edmětné věci, ať už ústnl 
či plsemně. 
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