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ČESKÁ REPUBLIKA 
MINISTERSTVO FINANCÍ  
Letenská 15, P. O. BOX  77 
118 10 Praha 1 
    
 

 

V Praze dne 4. července 2014 
PID: MFCR4XGLHU 
Č. j.: MF-37332/2014/9001/Se  

 
Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku v souladu 

s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) 

  
Referent: Mgr. Oldřich Sekyra,  257043051 
Přílohy: Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona 
Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek 
Příloha č. 4 – Služba nadstandardní péče 
Příloha č. 5 – Seznam HW.xls 

  
  
ANECT a.s. 
Vídeňská 125 
619 00 Brno 

 

 
 

 V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto 
zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku:   

                                                                   

„Poskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury“ 

 
 
I. Informace o předmětu veřejné zakázky  

Předmětem plnění veřejné zakázky je správa, servis a technická podpora, která zahrnuje 
dohledovou činnost, podporu dohledových systémů, servisní činnost a správu ICT prostředků 
zadavatele.  
 
Bezpečnostní infrastruktura tvoří klíčové části komunikační (KI) a systémové (SI) 
infrastruktury (resortní DNS, Govbone, Firewall ASA, Firewall Check Point, správa přístupů 
k aktivním prvkům, přístupy do sítě MF přes VPN, vnější adresářové služby, realizace 
bezpečnostních záplat pro prvky komunikační infrastruktury). 
 
Specifikace požadovaných služeb (z úrovně bezpečnostní infrastruktury): 
a) Servis KI IS zadavatele s definovanou dobou opravy (dále jen servis KI). 
b) Servis SI IS zadavatele s definovanou dobou zásahu (dále jen servis SI). 
c) Dohled KI IS zadavatele s definovanou dobou zásahu (dále jen dohled KI). 
d) Preventivní technické ošetření (profylaxe) servisovaných zařízení KI a SI v IS zadavatele. 
e) Správa Elektronické provozní dokumentace servisovaných zařízení KI a SI IS zadavatele. 
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f) Odborné konzultace a poradenská činnost při údržbě a rozvoji KI a SI v IS zadavatele 
s garantovanou dobou zásahu.  

g) Služba nadstandardní péče pro zadavatele jako významného zákazníka, způsobem 
popsaným v Příloze č. 4 – Služba nadstandardní péče této výzvy. 
 

Zadavatel požaduje dostupnost sítí MF dle typu propojení: 
FINet-WAN 99,825% 
FINet-MAN 99,925% 
FINet-MPLS 99,925% 
 
V rámci nabídky musí být kromě popisu rozsahu a způsobu poskytování servisních služeb i 
provedena komplexní detailní cenová kalkulace dle jednotlivých funkčních částí těchto 
služeb.  
Rozsah a parametry požadovaných služeb, popsaných v nabídce uchazeče, budou vycházet ze 
smlouvy č. 332/158/2012, resp. smlouvy č. 3302/058/2013 aktualizované dle posledního stavu 
a se zohledněním již realizovaných projektů a veřejných zakázek MF, které mají dopad na 
poskytování služeb dle této výzvy. 

 
 
II. Informace o druhu a klasifikaci veřejné zakázky 

a) Veřejná zakázka na služby 
b) CPV: 72315000-6  

 
                                                                                                        

III. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
a) Doba plnění: předpokládané zahájení plnění od uzavření smlouvy do 31. prosince 2015 

s možností předčasného ukončení výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou.  
b) Místo plnění: Ministerstvo financí – Česká republika, Letenská 15, Praha 1- včetně 

ostatních objektů spadajících pod Ministerstvo financí v Praze, Finanční ředitelství pro hl. 
m. Prahu, Finanční ředitelství v Praze, Generální finanční ředitelství. 

 
IV. Splnění kvalifikace 

Uchazeč předloží kopii dokladu o oprávnění k podnikání, včetně kopie výpisu z Obchodního 
rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč podle zvláštních 
předpisů zapsán (součást nabídky). 

 
V. Obchodní a platební podmínky 

Návrh obchodních a platebních podmínek, včetně náležitostí, které musí být obsaženy 
v návrhu smlouvy, jsou uvedeny v Příloze č. 3 - – Návrh obchodních a platebních 
podmínek.  
V návrhu smlouvy musí být, mimo jiné, uvedeno že smlouva musí v souladu s § 147a odst. 4 
a odst. 5 zákona obsahovat povinnost dodavatele předložit zadavateli MF -  osobě jednající 
jménem MF v rámci předmětné VZ seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění VZ, a to 
do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, 
že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

 
 
VI.  Identifikační údaje zadavatele  

Obchodní firma:    Česká republika – Ministerstvo financí 
Sídlo:   Letenská 15, Praha 1 
PSČ:   118 10 
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IČ/DIČ:   00006947/ CZ00006947    
Zastoupený:  Ing. Jaroslav Ulrcih, ředitel odboru 33 - Řízení a provoz ICT resortu.   

 
 

VII. Místo, den a hodina konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude 
jednáno  
Jednání s Ing. Jaroslavem Ulrichem (telefon 257042827) se uskuteční po předběžné domluvě 
v kanceláři č. 264 Ministerstva financí, Voctářova 9, Praha 8 dne 9. července 2014 v 10,00 
hodin a předmět uvedené veřejné zakázky bude projednán v jazyce českém. 
 

 
VIII. Termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání 

nabídek  
Termín posledního možného jednání s Ing. Jaroslavem Ulrichem je možné uskutečnit na 
základě předběžné domluvy na výše uvedeném místě dne 16. července 2014 v 10,00 hodin. 

 
IX. Obsah a uspořádání nabídky 

Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1 – Krycí list nabídky) 
v následujícím členění (nějaké věci, služby apod.) dle specifikace: 

  Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
  Samostatně DPH 
  Nabídková cena včetně DPH 

 
Součástí nabídky musí být: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro 
podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

Výše uvedené je obsaženo v Příloze č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona Výzvy. 
 
Nabídka bude uspořádána v následujícím pořadí: 

1. Krycí list nabídky 
2. Prohlášení dle § 68, odst. 3 zákona vyplněné a podepsané oprávněnou osobou  
3. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou  
4. Služba nadstandardní péče 
5. Seznam HW.xls 
 
 

X.   Lhůta a místo pro podání nabídky  
Nabídku v řádně uzavřené obálce, opatřené obchodní firmou nebo názvem a adresou uchazeče 
a na přední straně označené „Jednací řízení bez uveřejnění - NEOTEVÍRAT – Poskytování 
servisu, správy a technické podpory bezpečnostní infrastruktury – samostatné odd. 
9001/Se“ zašlete doporučeně poštou nebo předejte osobně v podatelně na adrese zadavatele: 
Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O. BOX 77, 118 10 Praha 1. 

 
Nabídku doručte na adresu zadavatele osobně, nebo doporučeně poštou, nejpozději do 16:00 
hodin dne 21. července 2014 (po dohodě, resp. po ukončení posledního jednání). 
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XI. Zadávací lhůta 

Konec zadávací lhůty je stanoven datem 15. září 2015. 
 
 

XII. Zrušení zadávacího řízení (dle § 84 odst. 4 zákona) 
Zadavatel je oprávněn zrušit veřejnou zakázku do doby uzavření smlouvy. 
 
 

XIII. Další podmínky 
Podáním nabídky uchazeč akceptuje, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na dobu neurčitou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ........................................................... 
zadavatel 

JUDr. Miluše Stloukalová 
vedoucí samostatného oddělení  

Veřejné zakázky a centrální nákup 
 
 
 
 



Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 
 

KRYCÍ  LIST  NABÍDKY 

1. Veřejná zakázka 
Jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) 

Název: 
„Poskytování servisu, správy a technické podpory 
bezpečnostní infrastruktury” 

2. Základní identifikační údaje uchazeče 

Název:  

Sídlo/místo podnikání:  

IČ/DIČ:  

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za uchazeče: 

 

Kontaktní osoba:  

Tel./fax:  

E-mail:  

3. Nabídková cena v Kč 

Cena celkem bez DPH Samostatně DPH Cena celkem včetně DPH 

 
 
 

 
 

4. Seznam subdodavatelů 

Subdodavatel IČ/DIČ % plnění 

   

5. Prohlášení 
Prohlašujeme, že akceptujeme zadávací podmínky této zakázky. 
Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé a jsou pro nás závazné.  

6. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče 

Datum podpisu: 
 
 

Podpis osoby oprávněné 
jednat jménem 
či za uchazeče: 

 
 

Titul, jméno, příjmení: 
(tiskací písmo) 

 
 

Funkce: 
 
 

 



Příloha č. 2 – Čestné prohlášení dle § 68 zákona 
 

Čestné prohlášení 
dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění  

 
k VZ „Poskytování servisu, správy a technické podpory bezpečnostní 
infrastruktury“ 

 
 

I. Dodavatel předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, 
kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli 
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele 

 
1. ………………………………………………………(jméno a příjmení)  

 
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 

 

3. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
 

V případě potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen 
statutárního orgánu u zadavatele nepracoval – proškrtněte. 

 

II. Dodavatel:  
a) nemá formu akciové společnosti*) 
b) má formu akciové společnosti*), tudíž předkládá aktuální seznam vlastníků 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu  

 
1. ………………………………………………………(jméno a příjmení)  
 
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
 

3. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
  

        V případě potřeby seznam rozšiřte. *) Nehodící se škrtněte 
 

III. Dodavatel prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle 
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

 

V ………………..dne …………………….. 

 
 

……………………………………………………………….……………………..       
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele               Podpis  

 



Příloha č. 3 – Návrh obchodních a platebních podmínek 

OBCHODNÍ PODMÍNKY  
Ministerstva financí  

pro oblast ICT 
platné a účinné od  1.1.2014 

 
 

Zelený text =  komentář pro uchazeče, * text který do smlouvy nepatří !  
 

*Obchodní podmínky požaduje Zadavatel  zapracovat  do uzavíraných smluvních 
vztahů, resp. do Nabídky.   

                                                                                                                      

1. Platební část  
 
Cena, platební podmínky a fakturace  
 
1. Celková cena bez DPH uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění 
smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa 
plnění apod. 
 

2. Celková dohodnutá smluvní cena za předmět plnění za celé období trvání smlouvy činí: 

bez DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  . .  % ……………….,- Kč, 
*v platné výši         slovy (……………………………………………..), 

včetně DPH ……………….,- Kč, 

slovy (……………………………………………..), 

      
  Celková dohodnutá smluvní cena za roční plnění činí: 

bez DPH ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

DPH  . .  % ……………….,- Kč, 
*v platné výši         slovy (……………………………………………..), 

včetně DPH ……………….,- Kč, 

slovy (……………………………………………..), 

 

3. Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje následující části: 
 Kalkulační tabulka 

(1) úhrada za  […] Kč bez DPH
(2) úhrada za  […] Kč bez DPH
(3) úhrada za  […] Kč bez DPH



(4) úhrada za  […] Kč bez DPH
(5) úhrada za  […] Kč bez DPH
*Pozn.: V případě většího množství položek lze Kalkulační tabulku uvést v příloze návrhu smlouvy, a to 
včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

 
4. Cena předmětu plnění uvedená v odstavci 2. tohoto článku bude uhrazena dle 

následujícího harmonogramu plateb:  
*Pozn.: Harmonogram plateb bude uveden v případě plateb v nepravidelných intervalech nebo 
v případě různé výše plateb v průběhu období trvání smlouvy 

 Harmonogram plateb 
(1)  […] Kč bez 

DPH
termín

(2)  […] Kč bez 
DPH

termín

(3)  […] Kč bez 
DPH

termín

(4)  […] Kč bez 
DPH

termín

(5)  […] Kč bez 
DPH

termín

*Pozn.: V případě většího množství položek lze Harmonogram plateb uvést v příloze návrhu smlouvy, a 
to včetně dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

5. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plnění (tedy vystavit fakturu – daňový 
doklad) následující den po převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků a potvrzení 
„dodacího dokladu“ (dodací list, předávací /přejímací protokol, akceptační protokol 
apod.) o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění a to 
nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění 
plnění.  

 
6. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 

a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
c) zakázkové číslo smlouvy,  
d) úplné bankovní spojení dodavatele, 
e) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, 
f) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“), 
*Pozn.: Následující písmeno g) se uvede pouze v případě, že předmětem dodávky jsou plnění 
poskytovaná v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona o dani z přidané hodnoty 
(stavební a montážní práce – číselné kódy klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43) 

g) v případě, že předmětem dodávky jsou plnění poskytovaná v režimu přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, nebude daňový doklad obsahovat výši daně z přidané 
hodnoty a musí obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

7. Společně s fakturou – daňovým dokladem je Zhotovitel povinen předložit dodací doklad, 
který musí obsahovat jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných 
názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla a u 
nehmotného majetku čísla licencí. Dodací doklad připojený k faktuře musí být s přede-



psanými jmény zástupců obou smluvních stran a musí být těmito zástupci vlastnoručně 
čitelně podepsán. 

8. Cena plnění je splatná do třiceti (30) dnů od doručení řádně vystavené faktury – 
daňového dokladu  Objednateli. 

9. V roce, v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena Objednateli 
nejpozději do 15. 12., nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.  

10. Splatnost ceny plnění nenastane, pokud faktura nebude odpovídat této smlouvě, pokud 
nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy či na faktuře budou uvedeny 
nesprávné údaje nebo pokud k faktuře nebude přiložen originál dodacího dokladu. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu Zhotoviteli 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce třiceti 
(30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury – daňového dokladu 
Objednateli. 

11. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

12. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v této měně. 

 
Inflační doložka 
13. Je-li smlouva ujednána na dobu neurčitou nebo na dobu určitou přesahující tři (3) roky 

a je-li současně předmětem smlouvy opakovaná činnost nebo opakované plnění, je 
Zhotovitel oprávněn zvýšit cenu plnění s účinností od 1.dubna každého kalendářního 
roku následujícího po roce, v němž uplynou tři (3) roky od uzavření smlouvy, o 
přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace“) 
vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. 

 
14. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu podle předchozího odstavce pouze v případě, že míra 

inflace přesáhne 2 % (slovy: dvě procenta). Zhotovitel je v každém roce oprávněn zvýšit 
cenu podle předchozího odstavce nejvýše o 5 % (slovy: pět procent); to platí i v případě, 
že míra inflace za předcházející kalendářní rok bude vyšší. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje. 

15. Zvýšení ceny podle předchozích odstavců je platné  od okamžiku doručení písemného 
oznámení Zhotovitele o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení musí obsahovat míru 
inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení 
ceny doručeno Objednateli do 31. března kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení 
ceny v daném kalendářním roce zanikne. 

 

2. Obchodní  část  
 
Dodání předmětu plnění smlouvy 

1. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, je místem plnění sídlo Objednatele a veškerá 
další pracoviště Objednatele, která Objednatel jako místo plnění určí. 



2. Předmět plnění musí být nový, nepoužívaný, věcně a právně bezvadný a musí odpovídat 
právním předpisům a závazným i doporučujícím technickým normám platným v České 
republice. 

3. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, lze předmět plnění považovat za dokončený 
pouze v případě, že: 

a) nemá žádné vady; 
b) je způsobilý k účelu, který vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

smlouvy, dokumentů předaných Zhotoviteli či Zhotoviteli známých; 
c) předmět plnění má vlastnosti ujednané ve smlouvě a vlastnosti, které Objednatel 

očekává s ohledem na povahu předmětu plnění. 

4. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé 
u obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 
Objednatele v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií. 

5. V případě, že předmět plnění zahrnuje poskytnutí služby, použijí se předcházející 
ustanovení přiměřeně; služby musí splňovat výše stanovené požadavky po celou dobu, 
po kterou mají být podle smlouvy poskytovány. 

6. Před předáním předmětu plnění bude Zhotovitel prokazatelně informovat oprávněného 
zástupce Objednatele uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání. Datum předání 
musí být stanoveno po projednání se zástupcem Objednatele tak, aby mezi doručením 
oznámení o dokončení a datem předání uplynulo nejméně pět (5) pracovních dní. 

7. Nebude-li ve smlouvě sjednáno něco jiného, musí být předmět plnění předán jako celek; 
předání a převzetí předmětu plnění po částech je vyloučeno. V případě, že smlouva 
připouští předání a převzetí předmětu plnění po částech, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
cenu předmětu plnění až po předání a převzetí poslední části předmětu plnění, nebude-li 
ve smlouvě uvedeno něco jiného.  

8. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu 
celku přiloženy doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návod k použití a případná další 
nezbytná dokumentace (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity 
materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o 
respektování environmentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy). 
Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce. 

9. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným 
zástupcem Objednatele v místě plnění. 

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli i ty části předmětu plnění, která nejsou hmotnou 
věcí. Ustanovení o předání se vztahují i na nehmotné části předmětu plnění.  

 

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 
 
1. Objednatel se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění dnem převzetí předmětu 

plnění Objednatelem, nebude-li ve smlouvě dohodnuto, že Objednatel se stává vlastníkem 
hmotných částí předmětu plnění dnem uhrazení ceny plnění.  

 



2. Objednatel nabývá práva k užívání předmětu plnění (například licenci k užití 
počítačového programu) dnem převzetí předmětu plnění Objednatelem. 

 
3. Objednatel je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho převzetí, které bude potvrzeno 

dodacím dokladem  o dodávce či službě oprávněným zástupcem Objednatele v místě 
plnění a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Objednatele převzetím tohoto 
plnění. Je-li podle smlouvy přípustné předání a převzetí předmětu plnění po částech, je 
Objednatel oprávněn užívat jednotlivé části předmětu plnění od data převzetí takových 
částí, nebezpečí škody na předmětu plnění však přechází na Objednatele až převzetím 
poslední části předmětu plnění. Za užití předmětu plnění podle první věty se však 
nepovažuje jeho ověřování a testování. 

 
 

Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
 
1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy 

či právních předpisů má Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny předmětu plnění včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

*Pozn.: V případě smlouvy na dobu neurčitou či smlouvy s opakujícím se plněním je 
nutné formulaci upravit – například „z celkové roční ceny předmětu plnění včetně 
DPH“ 

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k úhradě. 

3. Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští. 

4. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 

5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu 
Objednatelem je Zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 
(Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroku 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, v platném znění.) 

 
6. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 
 
7. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení svých závazků v rozsahu, v jakém 

je prodlení způsobeno prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany, zejména 
v případě neposkytnutí požadované součinnosti vymezené ve smlouvě.  

 
8. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený 

smluvní pokutou.  
 
 

Náhrada škody 
 



1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 
povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Zhotovitel odpovídá zejména 
za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným 
protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vad plnění.  

 
2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští. 
 
3. Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští. 

 
Ochrana informací 
 
1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude v elektronické 

podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí a dle zákona o 
veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezení.  

2. Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není 
tímto ustanovením dotčena. 

3. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: 

a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto 
smlouvou; 

b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 
Objednatele; 

c) veškeré další informace, které budou Objednatelem označeny jako důvěrné ve 
smyslu ustanovení § 152 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace: 

a) které je Objednatel povinen poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele; 

c) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy ještě před přijetím těchto 
informací od Objednatele, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace 
nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů; 

d) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti 
třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána; 

e) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5. Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 3 
výše, i když byly získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele a dále veškeré 
informace získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají Objednatele či plnění této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace 
druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny 



nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré 
důvěrné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. 
Jiná použití nejsou bez předchozího písemného svolení Objednatele přípustná. 

8. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno následovně: 

a) v případě smluv, jejichž předmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení 
smluvního vztahu; 

b) v případě smluv s jednorázovým plněním po dobu 5 let od skončení záruční doby. 

10. Závazky vyplývající z tohoto článku včetně závazů vyplývajících z odst. 1 není 
Zhotovitel oprávněn vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit. 

11. V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou z povinností vyplývajících 
z tohoto článku, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úhradu smluvní pokuty ve 
výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení. 

 

Ukončení smluvního vztahu  
 

*PRO SMLOUVY NA DOBU URČITOU 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to: 

 od data podpisu smlouvy  do  31. prosince 2015.  

2. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy skončí uplynutím doby uvedené v odst. 1 
tohoto článku. Uplynutím doby trvání smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí 
na dobu neurčitou, práva z vadného plnění, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení 
smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit před uplynutím doby uvedené 
v odstavci 1 tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby 
stanovenými právními předpisy. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této 
smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení 
smlouvy.  

5. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 
b) Zhotovitel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o úpadku 

Zhotovitele nebo bude ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými 
účinky; 

c) zhotovitel bude odsouzen za úmyslný trestný čin. 



6. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy 
ze strany Objednatele, se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více jak 30 kalendářních dní po 
termínu plnění; 

b) porušení povinnosti Zhotovitele odstranit vady předmětu plnění ve lhůtě 30 
kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

c) realizace předmětu smlouvy v rozporu se smlouvou či právními předpisy;  
d) nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů Zhotovitelem (zejména 

předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární bezpečnost 
apod.);  

e) jiné porušení povinností Zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 
kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. 

7. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy 
ze strany Zhotovitele, se považuje: 

a) prodlení Objednatele s úhradou faktury – daňového dokladu o více jak 30 
kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen; 

b) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dní od 
prokazatelného doručení písemné výzvy Zhotovitele.  

8. V případě odstoupení podle odst. 6 písm. a), b), d) či e) tohoto článku je po marném 
uplynutí příslušné 30denní lhůty Objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.  

9. Odstoupení je možné i v případě, že Zhotovitel již smlouvu částečně splnil. Objednatel je 
v případě odstoupení od této smlouvy oprávněn podle své volby buď odstoupit od 
smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části smlouvy, která bude v době 
odstoupení nesplněna. V případě částečného odstoupení od smlouvy se cena předmětu 
plnění snižuje o částky připadající na plnění, která v důsledku odstoupení Zhotovitel není 
povinen provést či poskytnout. V případě úplného či částečného odstoupení do smlouvy 
je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli cenu předmětu plnění (byla-li již uhrazena) 
sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením. 

10. Objednatel má v případě odstoupení Objednatele od smlouvy (kromě jiného) nárok na 
náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se 
zajištěním náhradního plnění. 

11. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na 
ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy 
odstoupit. 

12. V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti 
ohledně těch částí předmětu plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.  

13. V případě částečného odstoupení od této smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen do 
5 pracovních dnů od prokazatelného doručení oznámení o odstoupení předat Objednateli 
ty části předmětu plnění, které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných 
zdrojových kódů a dalších podkladů nezbytných k dokončení předmětu plnění 
Objednatelem či třetími osobami.  



14. V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit předmět  
plnění sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem 
veškeré části předmětu plnění , které nebyly dotčeny odstoupením. 

15. Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 

16. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou se nedotýká  práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání o 
mlčenlivosti a ochraně informací ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.  

 

Práva duševního vlastnictví  

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění dle této smlouvy byl bez právních vad, 
zejména aby nebyl zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele 
vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany nebo která by 
jakkoliv omezovala užití předmětu plnění. V případě, že bude dodávaný software již 
nainstalován na kupovaném hardware, doloží Zhotovitel své oprávnění jej instalovat. 
V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné 
následky takového porušení, přičemž právo Objednatele na případnou náhradu škody a 
smluvní pokutu zůstává nedotčeno.  

2. Jsou-li součástí předmětu plnění podle této smlouvy počítačové programy či jiné 
výsledky činnosti chráněné právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
(dále jen „Licencované materiály“), platí pro jejich užití následující ustanovení tohoto 
článku. 

3. V případě, že součástí Licencovaných materiálů jsou standardní produkty Zhotovitele 
nebo třetích stran, poskytuje Zhotovitel Objednateli k užití takových produktů 
nevýhradní licenci. 

4. K částem Licencovaných materiálů, které byly Zhotovitelem vytvořeny či upraveny na 
objednávku Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli výhradní licenci. Objednatel 
je oprávněn tyto části Licencovaných materiálů upravovat, a to případně i 
prostřednictvím třetích osob. 

5. V případě, že předmět plnění podle této smlouvy nebude Zhotovitelem dokončen nebo 
předán Objednateli včas nebo dojde k částečnému odstoupení od smlouvy ze strany 
Objednatele, je Objednatel oprávněn předmět plnění dokončit, a to i prostřednictvím 
třetích osob.  

6. Licence podle výše uvedených ustanovení se uděluje pro všechny způsoby užití, 
Objednatel však není povinen licenci využít. 

7. Územní ani časový rozsah licence není omezen. Ukončení podpory či jiných služeb 
poskytovaných Objednateli Zhotovitelem nemá na trvání licence vliv. 

8. Objednatel je oprávněn umožnit užívání předmětu plnění podle této smlouvy včetně 
Licencovaných materiálů organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím 



v působnosti Objednatele a v tomto rozsahu poskytnout podlicenci. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena omezení rozsahu licence na základě počtu oprávněných uživatelů či 
současných přístupů stanovená v této smlouvě. 

9. Cena předmětu plnění podle této smlouvy zahrnuje i odměnu za poskytnutí licence k užití 
Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí. 

10. Je-li k užití předmětu plnění dle této smlouvy nezbytná instalace volně šiřitelného 
software (tzv. freeware), platí následující ujednání: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději při předání předmětu plnění Objednateli 
zpracovat a předložit Objednateli přehled volně šiřitelného software 
s uvedením autora (poskytovatele), licenčního modelu a případných omezení, 
která se na užívání takového software vztahují. Přehled podle předchozí věty 
musí být přiložen k předávacímu protokolu.  

b) Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění včetně volně šiřitelného software 
stejně, jako by volně šiřitelný software dodával Zhotovitel. Zhotovitel zejména 
odpovídá za funkčnost předmětu plnění jako celku a použitelnost předmětu 
plnění jako celku pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh. 

c) Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu trvání licence k Licencovaným 
materiálům bude Objednatel oprávněn bezplatně užívat volně šiřitelný 
software v rozsahu nezbytném k plnému využití předmětu plnění dle této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody a náklady, 
které by mohly vzniknout v důsledku uplatnění práv třetích osob souvisejících 
s volně šiřitelným software, který je nezbytný k užití předmětu plnění dle této 
smlouvy. 

11. Pokud je součástí předmětu plnění dle této smlouvy dodávka software, který je dodáván 
společně s hardware, například firmware nebo tzv. OEM software, platí následující 
ujednání: 

a) Zhotovitel poskytuje Objednateli licenci k užití software dodávaného spolu 
s hardware ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel poskytuje licenci 
k vlastním standardním produktům nebo samostatně dodávaným produktům 
třetích stran. Odměna za poskytnutí licence je v takovém případě součástí ceny 
hardware, se kterým je software dodáván. 

b) Zhotovitel odpovídá za vady software dodávaného spolu s hardware ve 
stejném rozsahu, v jakém odpovídá za vady předmětu plnění jako celku.  

c) Zhotovitel odpovídá za to, že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci k 
software dodávanému spolu s hardware.  

12. V případě, že bude dodávaný software již nainstalován na kupovaném hardware, doloží 
Zhotovitel jeho plnou kompatibilitu s hardwarem Objednatele uvedeným a 
specifikovaným v Zadávací dokumentaci. 

 

Rozhodné právo, řešení sporů 
 



1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího 
porušení, ukončení nebo neplatnosti budou rozhodovány obecnými soudy České 
republiky. 

 

Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu 
plnění 
 
1. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve smlouvě záruku za jakost 

v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne předání dokončeného a funkčního 
předmětu plnění Objednateli. Vyplývá-li ze smlouvy či prohlášení o záruce delší záruční 
doba, platí taková delší záruční doba. Předcházející věta platí i v případě, že delší záruční 
doba vyplývá z prohlášení či sdělení výrobce či dodavatele předmětu plnění.  

2. Jsou-li součástí předmětu plnění služby, běží záruční doba ve vztahu ke službám ode dne 
poskytnutí takových služeb. 

3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do …. 
15, 10, 5 …. dnů *(konkrétní lhůta bude upravena dle požadavku objednatele) od 
prokazatelného nahlášení vady. Zhotovitel je povinen vady odstranit opravou, výměnou 
nebo opětovným provedením vadné části předmětu plnění nebo jiným způsobem 
stanoveným právními předpisy podle volby Objednatele.  

4. V případě prodlení Zhotovitele s plněním práv Objednatele z vad předmětu plnění je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou v odst. 1 článku […] 
(Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení).  

5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel 
oprávněn uplatnit práva stanovená zákonem nebo podle své volby odstranit vady nebo 
zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po Zhotoviteli úhradu 
nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad. Uplatněním práva podle 
tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od smlouvy.  

6. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že předmět plnění bude v souladu s touto 
smlouvou a podmínkami stanovenými právními předpisy. Zhotovitel zejména odpovídá 
za shodu funkčního chování a vlastností předmětu plnění s dodanou dokumentací 
a akceptačním (nebo dle oboustranné dohody jiným) protokolem a za použitelnost 
předmětu plnění pro účely vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené následujícími vnějšími událostmi: 

a) nevhodnými zásahy do předmětu plnění provedenými Objednatelem či třetí stranou 
nad rámec úprav schválených Zhotovitelem či uvedených v dokumentaci předmětu 
plnění; 

b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí předmětu 
plnění, s výjimkou případů, kdy Zhotovitel takové změny schválil nebo kdy takové 
změny byly uvedeny v dokumentaci předmětu plnění; 

c) obsluhou ze strany Objednatele či třetích osob, která je v rozporu s dokumentací 
předmětu plnění; 



d) užitím předmětu plnění, které je v rozporu s dokumentací předmětu plnění. 

8. Pro uplatnění vad předmětu plnění  neplatí § 2618NOZ. Objednatel je oprávněn uplatnit 
vady předmětu plnění u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy 
Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, 
že akceptací předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo Objednatele uplatňovat 
práva z vad předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny nebyly, v průběhu 
akceptace. 

9. Pokud Objednatel nemůže předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se 
záruční doba o dobu od oznámení vad Zhotoviteli do jejich úplného odstranění 
Zhotovitelem. 

10. Na díly vyměněné v rámci záruky se vztahuje nová záruka v délce dle odstavce 1. tohoto 
článku.  

11. Právy vyplývající z tohoto článku smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva 
Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů. 

 
Změny smlouvy  
 

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

 

 
Zvláštní podmínky 
 
(uložené Usnesením vlády č.465/2010- Metodika pro nákup kancelářské výpočetní 
techniky) 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě požadavku Objednatele zajistí technickou podporu po 

uplynutí záruční doby a to minimálně 2 roky od jejího skončení.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje k zajištění sběru a likvidace použitého elektrozařízení nebo jeho 

dalšího použití a to nejen poptávaného elektrozařízení, ale i elektrozařízení, které je touto 
veřejnou zakázkou nahrazováno. 

 
Osobní počítače, notebooky a monitory 
3. Zhotovitel se zavazuje, že u notebooků musí být zaručena dostupnost kompatibilních 

baterií a napájecích zdrojů a rovněž klávesnice a jejích součástí po dobu nejméně tří let od 
okamžiku ukončení výroby. 

Tiskárny, kopírky multifunkční zařízení, skenery 
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nákupu tiskáren, kopírek, multifunkční zařízení, 

skenerů se musí uchazeč zaručit za dostupnost náhradních dílů po dobu nejméně tří let od 
okamžiku zastavení výroby. 

 
 

Závěrečná ustanovení 



 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
2. Podpisy smlouvy mohou být učiněny elektronickými prostředky u obou smluvních stran 

s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle jiného právního předpisu. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že smlouva může být podepsána oboustranně 
v listinné podobě nebo oboustranně v elektronické podobě. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či 

v souvislosti s touto smlouvou ani tuto smlouvu jako celek, převést povinnosti vyplývající 
z této smlouvy na třetí osobu ani učinit jakékoliv právní jednání, v důsledku něhož by 
došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
4. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či 

neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným 
ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného 
ustanovení. 

 
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha 1 ….. 
Příloha 2 ….. 

 
6. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy. 
 
7. Zhotovitel je povinen dle §147a odst. 4 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), předkládat Objednateli podle 
§147a odst. 1 písm. c) ZVZ seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 
za plnění subdodávky uhradil více než 10 % nebo v případě významné veřejné zakázky 
více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky 
uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné 
zakázky přesahuje 1 rok, a to 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího 
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

 
8. Zhotovitel je dále povinen dodat jako přílohu uvedenou v předchozím odstavci seznam 

vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  
 
10. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů, 

které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející ujednání a dohody v této předmětné 
věci, ať už ústní či písemné. 

 



Příloha č. 4 – Služba nadstandardní péče 
 

Předmětem této veřejné zakázky je správa, servis a technická podpora, která zahrnuje 
dohledovou činnost, podporu dohledových systémů, servisní činnost a správa ICT prostředků 
zadavatele. Rozsah a parametry požadovaných služeb vycházejí ze smlouvy č. 
3302/058/2013, aktualizované dle posledního stavu a se zohledněním již realizovaných 
projektů a veřejných zakázek MF, které mají dopad na poskytování služeb dle této výzvy 
(aktualizovaný seznam servisně podporovaných HW komponent je současně odeslán 
elektronickou cestou na e-mail adresu martina.liebova@anect.com – jako soubor s názvem 
„Příloha č. 5 – Seznam HW.xls“). 
Požadované činnosti správy, servisu, dohledu a technické podpory musí zajistit kromě správy 
a servisu podporovaných HW komponent zejména následující oblasti včetně specifikovaných 
činností: 

DNS resortní 

 tvorba a rušení DNS záznamů 

 údržba dopředných a reverzních domén 

 údržba delegací v rámci jmenného prostoru MFCR a GOVBONE 

 podpora při úpravách u registrátorů domén 

 analýza logů 

 zálohování konfigurací  

 údržba aktuálnosti operačního systému: 

o aplikace patchů 

o pravidelný upgrade operačního systému 

Govbone 

 tvorba a rušení DNS záznamů 

 údržba dopředných, reverzních a kořenových domén 

 údržba delegací v rámci jmenného prostoru GOVBONE 

 zálohování konfigurací  

 přidělování jmenného prostoru novým subjektům 

 údržba aktuálnosti operačního systému: 

o aplikace patchů 

o pravidelný upgrade operačního systému 

Firewall ASA 

 správa přístupů pro vzdálené uživatele 

 údžba a záplatování operačního systému 

 nastavování komunikačních pravidel 



Firewall Check Point 

 kontrola a udržování funkčnosti FW soustavy 

o Sledování výkonu 

o Sledování logů 

 sledování bezpečnostní situace a aplikace bezpečnostních záplat 

 konzultační podpora při požadavcích na povolení komunikace ohledně bezpečnostní 
relevance 

 řešení chybových stavů 

Přístup na aktivní prvky KI 

 udržování databáze uživatelů pro přístup na aktivní prvky KI 

 aktualizace operačního systému 

 zálohování databáze 

 zálohování logů 

 zakládání a rušení uživatelů 

Přístup do sítě MF přes VPN 

 správa přístupů pro vzdálené uživatele 

 údržba aktuálnosti operačního systému 

o Aplikace patchů 

 nastavování komunikačních pravidel 

Vnější adresářové služby 

 udržování databáze uživatelů přistupujících přes VPN koncentrátor 

 kontrola běhu služeb serveru 

 zakládání a rušení uživatelů 

Bezpečnostní  záplaty pro prvky KI 

 sledování bezpečnostních hrozeb pro použité platformy 

 aplikace záplat  

 aplikace nových IOS 

 



Serial Number PartNumber Description KS Expozitura SLA Dohled SLA Servis SLA Odborná podpora

FOC1226Z0XA WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 FŘ Lazarská Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0X3 WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 FŘ Lazarská Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0WZ WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 FŘ Lazarská Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0VZ WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 FŘ Lazarská Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1133Y0NJ WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS12420U3S GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1133Y0LB WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
OPA10205982 GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS12420U4D GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1028Z5VK WS‐C3560G‐48TS‐S Catalyst 3560 48 10/100/1000T+4 SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
AGM121711S1 GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1028Z5PG WS‐C3560G‐48TS‐S Catalyst 3560 48 10/100/1000T+4 SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
H18H657 GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS12420UHT GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FCZ0940717W CISCO2821‐SEC/K9 2821 Security Bundle,Adv Security,64F/256/ 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
33954146 VWIC‐1MFT‐E1= 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC093508ZP HWIC‐4ESW= Four port 10/100 Ethernet switch interface card 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC123324J2 NM‐1CE1T1‐PRI 1‐Port Channelized E1/T1/ISDN‐PRI Network Module 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1028Z5PA WS‐C3560G‐48TS‐S Catalyst 3560 48 10/100/1000T+4 SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS123909SX GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0VP WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1028Y26K WS‐C3560G‐48TS‐S Catalyst 3560 48 10/100/1000T+4 SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS12420UKY GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0WW WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS12210SVG GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0WB WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
H36H289 GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
AGM121711RW GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS12420UL0 GLC‐SX‐MM 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC0735X450 WS‐C2950G‐48‐EI Catalyst 2950, 48 10/100 with 2 GBIC slots, Enhanced Image 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
AGS07280Q0V WS‐G5484 1000BASE‐SX 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
78001292 CISCO7201 Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS113913QD SFP‐GE‐S= 1000BASE‐SX SFP (DOM) 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JAE1142ZY27 NPE‐G2 7200 series NPE‐G2 engine with 3 GE/FE/E ports 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

MEM‐NPE‐G1‐FLD256 Cisco 7200 Compact Flash Disk for NPE‐G1, 256 MB Option 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
PWR‐7201‐AC= Cisco 7201 AC Power Supply Only 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
PWR‐7201‐AC= Cisco 7201 AC Power Supply Only 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

78005533 CISCO7201 Cisco 7201 Chassis, 1GB Memory, Dual P/S, 256MB Flash 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS1139159Y SFP‐GE‐S= 1000BASE‐SX SFP (DOM) 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JAE1142ZY2J NPE‐G2 7200 series NPE‐G2 engine with 3 GE/FE/E ports 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

MEM‐NPE‐G1‐FLD256 Cisco 7200 Compact Flash Disk for NPE‐G1, 256 MB Option 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
PWR‐7201‐AC= Cisco 7201 AC Power Supply Only 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
PWR‐7201‐AC= Cisco 7201 AC Power Supply Only 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8



JMX1236L19E ASA5540‐BUN‐K9 ASA 5540 Appliance w/SW,5000 VPN Peers,4GE+1FE 3DES/AES 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JMX1236L19F ASA5540‐BUN‐K9 ASA 5540 Appliance w/SW,5000 VPN Peers,4GE+1FE 3DES/AES 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JMX1119L0SN ASA5550‐BUN‐K9 ASA 5550 Appliance with SW,HA,8GE+1FE,3DES/AES 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JMX1119L0SP ASA5550‐BUN‐K9 ASA 5550 Appliance with SW,HA,8GE+1FE,3DES/AES 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JMX0730L5EU CISCO3725 Cisco 3700 Series 2‐slot Multiservice Access Router 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
925146940 AIM‐VPN/EP DES/3DES VPN Encryption Module for 2600/3725 Enhanced Perf 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC07240X4X AIM‐VPN/EPII DES/3DES/AES VPN Encryption/Compression Module for 2691/3725 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

PWR‐3745‐AC= AC Power Supply Spare for the Cisco 3745 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JMX0727L36E CISCO3725 Cisco 3700 Series 2‐slot Multiservice Access Router 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JAD072606A4 AIM‐VPN/EP DES/3DES VPN Encryption Module for 2600/3725 Enhanced Perf 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

PWR‐3745‐AC= AC Power Supply Spare for the Cisco 3745 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JAB035285SX CISCO3661‐AC 10/100 E Cisco 3660 6‐slot Modular Router‐AC with IP SW 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JAD06450A3S NM‐1FE2W 1 10/100 Ethernet 2 WAN Card Slot Network Module 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC12311MT5 NM‐1CE1T1‐PRI 1‐Port Channelized E1/T1/ISDN‐PRI Network Module 1 Letenská 15 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
CAM02404201 CVPN3005‐E/FE VPN 3005 Concentrator w/2 10/100 Ethernets; 100users@4Mbps 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
JMX1309L1ZZ ASA5540‐BUN‐K9 ASA 5540 Appliance w/SW,5000 VPN Peers,4GE+1FE 3DES/AES 1 Letenská 15 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
807422057 PIX‐501‐BUN‐K9 PIX 501 3DES Bundle (Chassis, SW, 10 Users, 3DES) 1 Letenská 9 Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1218W1YK WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Voctářova Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1226Z0VH WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Voctářova Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAL08486HPX WS‐C6506 Catalyst 6506 Chassis 1 Voctářova Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAL091597VQ WS‐X6748‐GE‐TX Cat6500 48‐port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled RJ‐45 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAD090601ZW WS‐SUP720 Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3A 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAD0851063X WS‐SUP720 Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3A 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

WS‐C6K‐6SLOT‐FAN2 High Speed Fan Tray, Spare, for Catalyst 6506 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS0909H1DB WS‐G5487= 1000Base‐ZX extended reach GBIC(singlemode) 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS0911D0LB WS‐G5487= 1000Base‐ZX extended reach GBIC(singlemode) 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
ART0915E0MA WS‐CAC‐2500W Catalyst 6000 2500W AC Power Supply 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
ART0915E0M9 WS‐CAC‐2500W Catalyst 6000 2500W AC Power Supply 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAL08486HQ8 WS‐C6506 Catalyst 6506 Chassis 1 Voctářova Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAL1013HAQN WS‐X6748‐GE‐TX Cat6500 48‐port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled RJ‐45 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAD090704WV WS‐SUP720 Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3A 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
SAD0907089C WS‐SUP720 Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3A 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8

WS‐C6K‐6SLOT‐FAN2 High Speed Fan Tray, Spare, for Catalyst 6506 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS0909H1D4 WS‐G5487= 1000Base‐ZX extended reach GBIC(singlemode) 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FNS0911D0L7 WS‐G5487= 1000Base‐ZX extended reach GBIC(singlemode) 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
ART0915E0MQ WS‐CAC‐2500W Catalyst 6000 2500W AC Power Supply 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
ART0915E0MP WS‐CAC‐2500W Catalyst 6000 2500W AC Power Supply 1 Voctářova Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
FOC1225W5KN WS‐C3560G‐24TS‐S Catalyst 3560 24 10/100/1000T+4SFP Standard Image 1 Voctářova Pd30 ‐ 7x24 Do4 ‐ 7x24 OpNPD ‐ 5x8
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