
 

 

 
 

 

 
SMLOUVA O DÍLO 

Zajištění zátěžového testu zaměřeného na kybernetickou 
bezpečnost rezortu MF 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek “) 
(dále jen „Smlouva“) 

 
Smluvní strany: 

 
Česká republika - Ministerstvo financí 

Sídlo: Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
Za niž jedná: Ing. Tomáš Bauer, vedoucí samostatného oddělení 9003 
Bankovní spojení:  Česká národní banka, Praha 1 
Č. účtu: 3328001/0710 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

T-SOFT a.s. 

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka 
IČ: 40766314 
DIČ: CZ40766314 
Společnost zapsaná v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 15233 
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Pejčochem, předsedou představenstva 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Č. účtu:  1010251000/2700 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. Účel Smlouvy 
 

Účelem této Smlouvy je metodické a organizační zajištění zátěžového testu 
zaměřeného na  kybernetickou bezpečnost rezortu Ministerstva financí. 

2. Předmět Smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést dílo, 

Číslo Smlouvy MF 

9009/111/2016 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

spočívající v nastavení scénáře pro simulaci kybernetického útoku a způsobu 
obrany vůči němu včetně organizačního a metodického řízení průběhu 
vlastního zátěžového testu způsobem v této Smlouvě stanoveným (dále jen 
„Dílo“).  
 

Výstup: 
˗ Komplexní zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích zátěžového testu 

zaměřeného na  kybernetickou bezpečnost v rezortu Ministerstva financí 
(dále jen Komplexní zpráva). 

 
2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou 

pro realizaci Díla minimálně v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této 
Smlouvy a uhradit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy. 

3. Doba plnění 
 

3.1 Termín provedení Díla je stanoven v Příloze č. 2 této Smlouvy v rámci 
sjednaného harmonogramu plnění. 

3.2 V případě prodlení Objednatele s placením jakékoliv částky splatné dle této 
Smlouvy nebo prodlení s řádným a včasným poskytováním součinnosti 
je Zhotovitel oprávněn, bez ohledu na další nároky, přerušit svá plnění 
dle této Smlouvy (úplně či částečně), a to do doby, než dojde ze strany 
Objednatele k úplné nápravě s tím, že Zhotovitel na tuto možnost Objednatele 
písemně upozorní nejméně čtrnáct (14) dní předtím, než plnění přeruší. 
V případě přerušení plnění se cena Díla zvyšuje o náklady a výdaje 
(kalkulované na základě platných sazeb Zhotovitele) vynaložené Zhotovitelem 
v souvislosti s přerušením a následným obnovením plnění a termíny plnění 
této Smlouvy se prodlužují o dobu přerušení plnění a o další přiměřenou dobu 
potřebnou k znovuobnovení prací. V případě přerušení plnění dle tohoto 
ustanovení není Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. 

4. Místo plnění 
 

4.1 Místem plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele: Letenská 525/15, 
118 10 Praha 1 (dále jen „Místo plnění“).  

5. Způsob provedení Díla 
 

5.1 Rozsah a způsob provedení Díla budou specifikovány v dokumentu „Kontrolní 
specifikace“, který vypracuje Zhotovitel na základě analýzy současného stavu 
prostředí Objednatele a požadavků Objednatele stanovených v této Smlouvě 
(dále jen „Kontrolní specifikace“) a stane se jedinou závaznou specifikací 
Díla. Kontrolní specifikace bude vypracována v termínu uvedeném v Příloze 
č. 2 Smlouvy. Jestliže bude v průběhu zpracování Kontrolní specifikace 
Objednatel požadovat přiměřené rozšíření nebo úpravy Díla, budou taková 
rozšíření nebo úpravy do Kontrolní specifikace zapracovány. Uvedené úpravy 
však nebudou mít vliv na Cenu uvedenou v čl. 8. Odst. 8.1. Smlouvy.   

5.2 Cílem Kontrolní specifikace je specifikovat rozsah Díla, další průběh jeho 
provedení, upřesnění jednotlivých částí Díla, stejně jako 
stanovení akceptačních kritérií pro převzetí Díla. Vypracování Kontrolní 
specifikace se považuje za součást Díla dle této Smlouvy. Akceptací 
Kontrolní specifikace se Kontrolní specifikace stává nedílnou součástí této 



 

 

Smlouvy. Kontrolní specifikace je specifikací smluvních podmínek, přičemž 
pro účely specifikace plnění dle této Smlouvy, akceptaci Díla a posuzování 
případných vad Díla se použije specifikace obsažená v akceptované Kontrolní 
specifikaci. 

5.3 Zhotovitel vytvoří Kontrolní specifikaci za součinnosti Objednatele a odevzdá 
ji Objednateli ke schválení ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Akceptačním 
kritériem pro akceptaci Kontrolní specifikace je její soulad s touto Smlouvou. 

5.4 Objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení Kontrolní 
specifikace ke schválení předložit Zhotoviteli veškeré své připomínky 
ke Kontrolní specifikaci a případné jiné rozpory s touto Smlouvou. Zhotovitel 
se zavazuje odůvodněné připomínky Objednatele zapracovat do Kontrolní 
specifikace bez zbytečného odkladu a předložit Kontrolní specifikaci 
Objednateli k ověření jejich řádného zapracování. 

5.5 V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě dle předcházejícího odst. 5.4 
nepředloží, má se za to, že s předloženou Kontrolní specifikací souhlasí 
a Kontrolní specifikace se tak považuje za akceptovanou. Předložil-li 
Objednatel ke Kontrolní specifikaci své odůvodněné připomínky, považuje 
se Kontrolní specifikace za schválenou okamžikem, kdy byla Kontrolní 
specifikace s řádně zapracovanými připomínkami Objednatele doručena 
Objednateli. O akceptaci Kontrolní specifikace jsou smluvní strany povinny 
bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, sepsat akceptační 
protokol. Akceptační protokol Kontrolní specifikace musí být za každou 
smluvní stranu podepsán oprávněnou osobou.  

6. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
 

6.1 Zhotovitel je povinen:  
6.1.1 provést Dílo v rozsahu dle této Smlouvy a jejích příloh řádně, včas, 

s potřebnou odbornou péčí a prostřednictvím odborně kvalifikovaných 
osob uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy – Pracovní tým; 

6.1.2 dbát provozních potřeb Objednatele a jeho vnitřních předpisů, s nimiž 
byl prokazatelně řádně předem seznámen; 

6.1.3 informovat Objednatele o všech důležitých skutečnostech pro plnění 
Smlouvy včetně možných překážek plnění; 

6.1.4 dodržovat předpisy k zajištění ochrany bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, požární předpisy a další předpisy, kterými je Objednatel 
vázán a s nimiž byl Zhotovitel prokazatelně řádně předem seznámen; 

6.1.5 chránit práva duševního vlastnictví náležející Objednateli jakož i práva 
třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena; 

6.1.6 postupovat v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a dat; 
6.1.7 na své vlastní náklady odškodnit Objednatele v plné výši za nároky 

jakýchkoli třetích osob vzniklé z toho, že jakékoli plnění poskytnuté 
Zhotovitelem dle této Smlouvy porušuje patent, autorské právo nebo 
jiná práva k duševnímu vlastnictví nebo neoprávněně využívá 
zákonem chráněné obchodní tajemství. Podmínkou tohoto 
odškodnění je, že Objednatel (a) předá Zhotoviteli neprodleně 
oznámení o jakémkoli nároku, o němž se dozví, (b) umožní Zhotoviteli 
účinnou obranu proti těmto nárokům nebo možnost je vypořádat a (c) 
poskytne Zhotoviteli veškerou přiměřenou pomoc při obhajobě nebo 
vypořádání těchto nároků. 

6.2 Zhotovitel je oprávněn: 
6.2.1 požadovat na Objednateli potřebnou součinnost vyplývající z této 

Smlouvy. 
6.3 Objednatel je povinen: 



 

 

6.3.1 umožnit Zhotoviteli plnění dle této Smlouvy, spolupracovat 
se Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, zejména mu poskytnout vždy 
v dostatečném předstihu potřebnou součinnost, úplné, pravdivé 
a včasné informace potřebné pro řádné plnění závazků Zhotovitele; 

6.3.2 zaplatit cenu za Dílo v souladu s touto Smlouvou. 
6.4 Objednatel je oprávněn: 

6.4.1 požadovat na Zhotoviteli řádné a včasné plnění závazků vyplývajících 
z této Smlouvy. 

7. Předání a převzetí díla 
 

7.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat v termínech uvedených v Příloze č. 2 
této Smlouvy. Podrobná kritéria akceptace Objednatelem jsou uvedena 
v Kontrolní specifikaci / Příloze č. 5 této Smlouvy – Akceptační kritéria.  

7.2 Předpokladem pro řádné předání Díla Zhotovitelem a převzetí tohoto Díla 
Objednatelem, a to formou akceptačního protokolu podepsaného 
oprávněnými osobami obou smluvních stran v souladu s odst. 7.3 této 
Smlouvy, je skutečnost, že Dílo splní akceptační kritéria uvedená v Kontrolní 
specifikaci / Příloze č. 5 této Smlouvy.  

7.3 Objednatel potvrdí předání a převzetí Díla podpisem akceptačního protokolu, 
a to bezodkladně po úspěšném ukončení procesu akceptace Díla. Tento 
Objednatelem potvrzený akceptační protokol je podkladem pro fakturaci ceny 
dle článku 8 této Smlouvy. Předáním a převzetím Díla strany stvrzují, že Dílo 
bylo provedeno řádně a závazek Zhotovitele provést Dílo zanikl jeho řádným 
splněním.  

8. Cena a platební podmínky 
 

8.1 Cena 

8.1.1 Za řádné a včasné poskytnutí Díla se Objednatel zavazuje zaplatit 
Zhotoviteli Cenu za provedení Díla, která byla sjednána dohodou 
smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, která je konečná a nepřekročitelná, a která 
zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu 
Smlouvy (tj. např. náklady na dopravu atd.). Smluvní cena byla 
dohodou Smluvních stran stanovena ve výši  800 000,- Kč (slovy: osm 
set tisíc korun českých) bez DPH, což činí částku 968 000,- Kč (slovy: 
devět set šedesát osm tisíc korun českých) včetně DPH. 

8.2 Úhrada ceny 

8.2.1 Cena bude Objednatelem uhrazena ve dvou splátkách. 
První splátka ve výši 300 000 Kč (slovy tři sta  tisíc korun českých) 
bez DPH bude uhrazena po akceptaci Kontrolní specifikace. 
Druhá splátka ve výši 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) 
bez DPH bude uhrazena po akceptaci Komplexní zprávy na základě 
faktur vystavených Zhotovitelem (dále jen „faktura“). 

8.2.2 Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. 
Doručování faktury se řídí článkem 12 Smlouvy.  

8.2.3 Faktura musí obsahovat: 
˗ Přesnou identifikaci Díla,  
˗ Cenu a datum její splatnosti, 
˗ evidenční číslo Smlouvy Objednatele, uvedené v záhlaví, které 

slouží jako identifikátor platby, 
˗ úplné bankovní spojení Zhotovitele, 



 

 

˗ veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

˗ informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě 
§ 435 Občanského zákoníku. 

8.2.4 Přílohou faktury musí být Objednatelem potvrzený akceptační 
protokol. Pokud nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo 
v ní nebudou správně uvedené potřebné údaje, je Objednatel 
oprávněn vrátit ji Zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího doručení 
Objednateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů. V takovém případě se ruší původní doba splatnosti a nová 
lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objednateli; 
v případě, že Objednatel fakturu vrátí, přestože faktura byla vystavena 
řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta se nestaví a pokud 
Objednatel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, 
je v prodlení.  

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

8.2.6 V případě uvedení odlišných bankovních údajů na faktuře mají 
přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy, a to až do doby 
řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této 
Smlouvy. 

8.2.7 Peněžitá částka se považuje za zaplacenou připsáním příslušné 
částky ve prospěch bankovního účtu oprávněné strany. 

9. Vlastnické právo a práva užití 
 

9.1 Vlastnické právo k hmotným součástem Díla přechází na Objednatele dnem 
zaplacení ceny Díla. 

9.2 Vznikne-li výsledkem činnosti Zhotovitele prováděné dle této Smlouvy buď 
samostatně, nebo společně s Objednatelem předmět požívající ochrany 
autorského díla podle autorského zákona, je Objednatel na základě této 
Smlouvy oprávněn užít toto dílo v rozsahu dle odst. 9.3 této Smlouvy. 

9.3 S účinností ke dni zaplacení ceny Díla poskytuje Zhotovitel Objednateli k Dílu 
jako celku i k jeho jednotlivým částem oprávnění k výkonu práva jej užít 
(Licenci) všemi způsoby nezbytnými pro splnění účelu podle této Smlouvy 
a to ode dne jeho předání Objednateli. Objednatel není povinen Licenci 
využít. Objednatel je oprávněn užít i veškerá technická řešení, koncepce, 
know-how, postupy či metody zpracování dat, analytické nástroje, pracovní 
dokumentaci, diagramy, schémata a koncepty, pokud jsou vyvinuty 
Zhotovitelem pro plnění této Smlouvy, které nemají charakter autorského díla. 
Objednatel není oprávněn do Díla nebo jeho části zasahovat nad rámec 
nezbytný pro zachování jeho řádné funkcionality dle této Smlouvy a není 
oprávněn Dílo nebo jeho části zpřístupňovat třetím osobám (s výjimkou svých 
zaměstnanců). Licence je udělena jako licence výhradní ve smyslu § 2360 
Občanského zákoníku na dobu neurčitou. Odměna za poskytnutí Licence dle 
tohoto článku je zahrnuta v Ceně dle čl. 9. této Smlouvy. 

10. Ochrana informací 
 

10.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že podepsaná Smlouva (kromě Kontrolní 
specifikace), jakož i její text, může být v elektronické podobě zveřejněn v 
registru smluv, na internetových stránkách Objednatele, na profilu 
Objednatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v 



 

 

souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez 
časového omezení. Objednatel se zavazuje, že Smlouvu v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní v registru smluv. 

10.2 Žádná ze smluvních stran nesmí zpřístupnit třetí osobě důvěrné informace, 
které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany. To neplatí, 
mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné informace zpřístupněny 
zaměstnancům, orgánům nebo jejich členům Zhotovitele podílejících 
se na plnění dle této Smlouvy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny 
smluvním stranám v tomto článku 9, a to jen v rozsahu nezbytně nutném 
pro řádné plnění této Smlouvy. 

10.3 Obě Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a znepřístupnit 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. 

10.4 Ochrana informací se nevztahuje na případy, kdy 
10.4.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž 

by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana; 
10.4.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před 

datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu 
se zákonem; 

10.4.3 může smluvní strana získat bezúplatně tuto informaci od třetí osoby, 
která není omezena v jejím zpřístupnění; 

10.4.4 obdrží smluvní strana od zpřístupňující strany písemný souhlas 
zpřístupňovat danou informaci; nebo 

10.4.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. 

10.5 Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy stranami považovány veškeré 
informace vzájemně poskytnuté v ústní, písemné nebo elektronické formě, 
zejména informace, které se strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou, 
jakož i know-how, jímž se rozumí veškeré poznatky obchodní, výrobní, 
technické či ekonomické povahy související s činností smluvní strany, které 
mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou 
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny. 
Za důvěrné informace jsou dále dle této Smlouvy považovány software, 
diagnostika, dokumentace včetně manuálů a veškeré další informace, které 
jsou písemně označeny jako důvěrné informace Zhotovitele, poskytovatelů 
jejich licencí nebo Objednatele a jakékoliv osobní údaje dle § 4 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

10.6 Smluvní strany se zavazují, že nebudou důvěrné informace poskytnuté 
druhou stranou v listinné podobě kopírovat jako celek, ani zčásti; tato 
povinnost se nevztahuje na případy, kdy je to nezbytné k opravě, generování 
nebo modifikování důvěrných informací pro jejich oprávněné užití ve smyslu 
této Smlouvy. 

10.7 Obě smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim 
byly poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním 
této Smlouvy, jako s obchodním tajemstvím, zejména uchovávat je v tajnosti 
a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití 
či prozrazení.  

10.8 Smluvní strany se zavazují, že poučí své zaměstnance, statutární orgány, 
jejich členy, kterým jsou zpřístupněny důvěrné informace o povinnosti utajovat 
důvěrné informace ve smyslu tohoto článku 10.  

10.9 Obě smluvní strany se zavazují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zachovat 
mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních (včetně těch, 



 

 

které jim byly oznámeny druhou smluvní stranou), jejichž zveřejnění 
by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i v době po ukončení Smlouvy. 

10.10 Povinnost utajovat důvěrné informace uvedené v tomto článku 10 trvá 
pro obě smluvní strany až do doby, kdy se z důvěrných informací stanou 

informace obecně známé, a to za předpokladu, že se tak nestane porušením 
povinností uvedených v tomto článku 10. 

10.11 Smluvní strana, která poruší povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně 
ochrany důvěrných informací, je povinna zaplatit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) 
za každé nikoliv nepodstatné porušení takové povinnosti, a to do třiceti (30) 
dnů ode dne doručení faktury vystavené na její uhrazení. Tím není dotčen ani 
omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

10.12 Žádné ustanovení této Smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje Zhotovitele 
ve zveřejnění, obchodním využití nebo ve využití v jeho marketingových 
aktivitách jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné 
povahy, kterou získal při plnění této Smlouvy. 

10.13 Žádné ustanovení této Smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje Objednatele 
ke zveřejnění této Smlouvy. 

11. Oprávněné osoby 
 

11.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat 
jako zástupci stran. Oprávněné osoby zastupují smluvní stranu ve smluvních 
a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy, zejména 
podávají a přijímají informace. 

11.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro smluvní 
strany ve vztahu k této Smlouvě v rámci své pravomoci. 

11.3 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy – 
Oprávněné osoby, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Smluvní strany 
jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby bez nutnosti uzavření 
dodatku ke Smlouvě. Na tuto změnu jsou povinny druhou smluvní stranu 
písemně upozornit. Změna je vůči druhé smluvní straně účinná ode dne 
doručení oznámení o změně. 

11.4 Všechny dokumenty mající vztah k plnění Smlouvy a zápisy z jednání musí 
být podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran nebo jejich 
zástupci, jsou-li určeni. 

11.5 Dokumenty mající vliv na účinnost této Smlouvy a/nebo na rozsah, dobu 
a/nebo cenu plnění dle této Smlouvy, musí být za každou smluvní stranu 
podepsány osobou (osobami) oprávněnou jednat jménem smluvní strany 
z titulu jejího členství ve statutárním orgánu smluvní strany, nebo osobou, 
kterou k tomu smluvní strana výslovně písemně zmocnila. Pokud toto 
zmocnění není součástí této Smlouvy, musí být druhé smluvní straně 
poskytnuto spolu s takovýmto dokumentem. 

12. Doručování 
 

12.1 Doručování mezi smluvními stranami se uskutečňuje na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy. Smluvní strana má povinnost oznámit do čtrnácti (14) 
dnů druhé smluvní straně změnu svého sídla nebo jiné kontaktní adresy, 
popř. jiných údajů bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. Vůči druhé 
smluvní straně je změna účinná, až když se o ní dozví. 

12.2 Neoznámí-li strana řádně změnu sídla, považuje se zásilka doručená 
na původní adresu za doručenou marným pokusem o doručení. 



 

 

12.3 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, včetně návrhů, žádostí 
či informací, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, musí být učiněna v písemné 
formě a doručena druhé smluvní straně buď osobně, formou registrovaného 
poštovního styku nebo prostřednictvím datové schránky. Pokud bylo 
oznámení o odstoupení od Smlouvy nebo výzva k nápravě porušování 
Smlouvy zasláno elektronicky musí být do tří (3) dnů potvrzeno oznámením 
v listinné podobě. Jiná ujednání jsou neplatná. 

12.4 Oznámení se považují za doručená datem přijetí příslušné zásilky. Vrátí-li 
se oznámení některé ze smluvních stran druhé smluvní straně jako 
nedoručitelné, považuje se pro účely této Smlouvy za den doručení poštovní 
zásilky třetí (3.) den po jejím uložení na poště, i když se adresát o tomto 
uložení nedozvěděl. Bylo-li doručováno elektronickou poštou, považuje se 
oznámení za doručené dnem potvrzení jeho doručení druhou smluvní stranou 
v elektronické formě, jinak doručením oznámení v listinné podobě. 

12.5 Za den doručení se též považuje den, kdy adresát převzetí zásilky odmítl. 
 

13. Odpovědnost za škodu 
 
13.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. 
13.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 

škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 
13.3 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku 

věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé 
smluvní strany. V případě, že strana o nesprávnosti obdrženého zadání 
věděla nebo měla vědět, se odpovědnosti zprostí jen, pokud na nesprávnost 
takového zadání druhou stranu písemně předem upozornila. 

13.4 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.  

13.5 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení 
způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany. 

13.6 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení 
způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 2913 občanského 
zákoníku). 

13.7 Nahrazuje se skutečně vzniklá škoda a ušlý zisk a to penězích.  
13.8 Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody 

se nepřipouští. 

14. Sankce 
 

14.1 V případě prodlení s plněním peněžitého závazku Objednatelem je Zhotovitel 
oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními 
předpisy.  

14.2 V případě prodlení s provedením Díla dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
zaplatit druhé straně smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla uvedené odst. 8.1.1 
této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

14.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotyčnou Smluvní stranu povinnosti 
splnit závazek utvrzený smluvní pokutou. 



 

 

15. Vzájemné zaměstnávání zaměstnanců 
 

15.1 Každá smluvní strana se zavazuje, že během doby platnosti této Smlouvy 
a jeden (1) rok po jejím ukončení nezaměstná zaměstnance druhé smluvní 
strany, ani s nimi nebude nijak spolupracovat, vyjma spolupráce nezbytné 
pro plnění této Smlouvy a vyjma případů, kdy s tím druhá smluvní strana 
bude výslovně písemně souhlasit. Za porušení tohoto závazku se pokládá 
i zaměstnání takové osoby ovládající nebo ovládanou osobou druhé smluvní 
strany. Za tímto účelem se zaměstnancem rozumí kterákoli osoba, kterou 
smluvní strana pověří tím, aby se odborně podílela na plnění jejího závazku 
dle této Smlouvy bez ohledu na to, zda taková osoba je nebo není 
zaměstnancem dané smluvní strany. 

16. Řešení sporů 
 

16.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech touto 
Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí 
Občanským zákoníkem, a to zejména ustanoveními § 2586 a násl. 
Občanského zákoníku, upravujícími smlouvu o dílo. 

16.2  Vztahy týkající se částí díla naplňujících znaky autorského díla se řídí 
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících 
s autorským právem, ve znění pozdějších předpisů. 

16.3 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 
sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou 
a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo 
jiných osob oprávněných za strany jednat. 

16.4 Veškeré případné spory mezi Smluvními stranami, které by v budoucnu 
vyplynuly z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány 
obecnými soudy České republiky. 

17. Změny Smlouvy a odstoupení od Smlouvy 
 

17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

17.2 Účinnost této Smlouvy lze předčasně ukončit písemnou dohodou smluvních 
stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek. 

17.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího 
podstatného porušení Zhotovitelem. Za toto podstatné porušení se považuje 
prodlení Zhotovitele s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, a to pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů od doručení písemného 
oznámení Objednatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

17.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení Objednatelem. Za toto podstatné porušení se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny Díla nebo s plněním jiných závazků dle této 
Smlouvy, a to pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do třiceti (30) dnů 
od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí 
o jeho nápravu. 

17.5 Pokud se kterákoli smluvní strana ocitne v platební neschopnosti nebo 
na ni bude prohlášen konkurs nebo zahájeno insolvenční řízení nebo řízení 
o její likvidaci nebo zrušení nebo nad ní bude ustanoven nucený správce, 
insolvenční správce nebo jiná podobná osoba, nebo pokud uzavře dohodu 



 

 

o prodloužení splatnosti nebo úpravě splátkového kalendáře všech nebo 
podstatné části svých závazků, je druhá smluvní strana oprávněna okamžitě 
písemně odstoupit od této Smlouvy. 

17.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé straně v souladu s čl. 12 Smlouvy a účinnost Smlouvy 
zaniká dnem doručení takového oznámení. Nezanikají však ustanovení, která 
mají podle zákona nebo této Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. 

18. Závěrečná ustanovení 
 

18.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 
Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran, a to ústní 
i písemná, není-li v ní stanoveno něco jiného. Pokud by se kterékoliv 
ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu 
s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato 
skutečnost nepůsobí neplatnost než onoho konkrétního ustanovení, pokud 
je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu 
takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních 
ustanovení právních předpisů. 

18.2 Nestanoví-li tato Smlouva něco jiného, je možné ji měnit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy. 
Podpisy osob oprávněných Smlouvu za obě smluvní strany měnit musí být 
na téže listině. Jiná ujednání jsou neplatná. 

18.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud 
to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních 
stran. 

18.4 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Součinnost Objednatele 
Příloha č. 2: Harmonogram plnění 
Příloha č. 3: Pracovní tým 
Příloha č. 4: Oprávněné osoby 
Příloha č. 5: 
Příloha č. 6: 

Kontrolní specifikace – Akceptační kritéria 
Akceptační protokol – vzor 

18.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana 
obdrží po jednom (1) stejnopise. 

 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 
 

Objednatel: 
 

V____________ dne ___.___.______ 
 

Zhotovitel: 
 

V____________ dne ___.___.______ 
 

 
 

.............................................................. 
Česká republika - Ministerstvo financí 

Ing. Tomáš Bauer 
vedoucí samostatného oddělení 9003  

 
 

............................................................ 
T-SOFT a.s. 

Ing. Jaroslav Pejčoch,  

předseda představenstva 

 



 

 

Příloha č. 1 
Součinnost Objednatele 

 

1. Objednatel poskytne na svůj náklad veškerou oprávněně požadovanou podporu 
Zhotoviteli při realizaci plnění, zejména plynulé předávání potřebných informací. 

2. Zejména se jedná o relevantní informace k realizaci Díla, vyžádané Zhotovitelem, 
o současných postupech, procesech a organizačních opatřeních Objednatele 
potřebných pro realizaci Díla. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, 
pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému průběhu realizace Díla a zavazuje se 
předávat Zhotoviteli potřebné podklady dohodnuté příslušnými oprávněnými osobami, 
a to v dohodnutých termínech. 

3. Objednatel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Zhotovitele o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků vyplývajících z uzavřených 
smluv, zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování 
Zhotovitele týkající se Díla. 

4. Nezbytnou součástí součinnosti je aktivní účast vedoucích pracovníků Objednatele 
na realizaci Díla, zejména na kontrolních procedurách. 

5. Objednatel je povinen plnit řádně a včas úkoly, které pro něj vyplynou z jednání 
příslušných oprávněných osob. Úkolem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení 
nějaké činnosti nebo poskytnutí informace, kdy tento úkol bude vždy podrobněji 
specifikován v protokolu (zápisu) o jednání orgánů řízení Díla spolu se stanovením 
rozsahu úkolu, se závazným termínem splnění úkolu a zodpovědnou osobou. 

6. Pokud bude realizace Díla prováděna v sídle Objednatele či v jiném objektu 
Objednatele, zajistí Objednatel na svůj náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné 
plnění Předmětu Smlouvy Zhotovitelem. 

7. Nedohodnou-li se obě strany jinak, k zaškolení dojde v sídle Objednatele 
na prostředcích Objednatele (např. školicí místnost pro koncové uživatele, PC). 

8. Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků (pracovníků 
s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi) do týmů, dle potřeb je bude uvolňovat 
pro práci týmů a zajistí dostatečné pravomoci vedoucímu pracovního týmu ze strany 
Objednatele. Objednatel zajistí potřebné složení týmů za Objednatele v průběhu celé 
realizace Díla. 

9. V rámci plnění podle této Smlouvy se nepředpokládá jakákoli realizace vazeb 
na aplikace třetích stran nebo realizace vazeb na informační systémy. 

10. Při provádění prací v sídle Objednatele jsou zaměstnanci Zhotovitele povinni dodržovat 
obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany, 
hygieny práce a životního prostředí, a dále jsou povinni respektovat veškeré interní 
předpisy Objednatele, které budou Objednatelem předány příslušným oprávněným 
osobám Zhotovitele. 



 

 

Příloha č. 2 
Harmonogram plnění 

 
Všechny uvedené termíny jsou v počtu pracovních dní od podepsání Smlouvy. 
 
Harmonogram realizace Díla je následující: 
 

Etapa / Předmět dodávky Termín dodávky/realizace  

Etapa I. – Příprava zátěžového testu  T + 30 pracovních dnů 

Etape II. – Realizace zátěžového testu T + 35 pracovních dnů 

Etapa III. – Vyhodnocení zátěžového testu T + 55 pracovních dnů 

 
 
(T = podepsání smlouvy oběma smluvními stranami) 



 

 

Příloha č. 3 
Pracovní tým 

 
 

Za Objednatele: 
Jméno a příjmení: Tomáš Bauer (vedoucí pracovního týmu) 
E-mail: tomas.bauer@mfcr.cz 
Tel.:   257 042 311  

 
Jméno a příjmení: Pavel Kříž  
E-mail: pavel.kriz@mfcr.cz 
Tel.:   257 042 766 

 
Jméno a příjmení: Alexander Minář  
E-mail: alexander.minar@mfcr.cz 
Tel.:   257 042 476 

 
 
Za Zhotovitele: 
   

Jméno a příjmení: Mgr. Tomáš Fröhlich (vedoucí pracovního týmu) 
E-mail: frohlich@tsoft.cz 
Tel.:   261 710  561  
 
 
Jméno a příjmení: Ing. Monika Kudrlová  
E-mail: kudrlova@tsoft.cz 
Tel.:   261 710  561  
 
 
Jméno a příjmení: Ing. Ivan Hanuš  
E-mail: hanus@tsoft.cz 
Tel.:   261 710  561  
 
 
Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Kopecký  
E-mail: kopecky@tsoft.cz 
Tel.:   261 710  561  
 
 
Jméno a příjmení: Ing. Filip Pergler   
E-mail: pergler@tsoft.cz 
Tel.:   261 710  561  

mailto:tomas.bauer@mfcr.cz
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Příloha č. 4 
Oprávněné osoby 

 

Oprávněné osoby Objednatele: 

Oprávněná osoba zastupující Objednatele ve smluvních a obchodních záležitostech: 

 
Jméno a příjmení: Tomáš Bauer (osoba oprávněná jednat jménem smluvní 
strany) 
E-mail: tomas.bauer@mfcr.cz 
Tel.:   257 042 311  

Oprávněná osoba zastupující Objednatele v technických záležitostech: 

 
Jméno a příjmení: Pavel Kříž  
E-mail: pavel.kriz@mfcr.cz 
Tel.:   257 042 766 

 

 

Oprávněné osoby Zhotovitele: 

Oprávněná osoba zastupující Zhotovitele ve smluvních a obchodních záležitostech: 

(osoby oprávněné jednat jménem smluvní strany) 

 

Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Pejčoch, předseda představenstva,  

E-mail: email: pejcoch@tsoft.cz 

Tel. 261 710 561, 

 

nebo  

 

Jméno a příjmení: Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, místopředseda 

představenstva,  

E-mail: vanecek@tsoft.cz 

  Tel.: 261 710 561,  

 

Oprávněná osoba zastupující Zhotovitele v technických záležitostech: 

   
Jméno a příjmení: Mgr- Tomáš Fröhlich  
E-mail: tsoft.czfrohlich@mfcr.cz 
Tel.:   261 710 561 

mailto:tomas.bauer@mfcr.cz
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Příloha č. 5 
Akceptační kritéria 

 

Podmínkou akceptace plnění je, že Dílo nevykazuje chyby bránící v užití Díla, přičemž 

v Akceptačním protokolu musí být uveden způsob a termín odstranění těchto chyb. Akceptaci 

plnění schvaluje pracovní tým na základě předloženého akceptačního protokolu. Nedílnou 

součástí tohoto akceptačního protokolu je komplexní zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích 

zátěžového testu zaměřeného na  kybernetickou bezpečnost v rezortu Ministerstva financí. 

 

Kritérium Popis splnění kritéria 

1. Úplnost 
provedení Díla 

Byly provedeny všechny úkony dle položek Předmětu plnění 
dle požadavku Objednatele.  

2. Výstupy 
z plnění Díla  

Komplexní zpráva o přípravě, průběhu a výsledcích zátěžového testu 
zaměřeného na kybernetickou bezpečnost v rezortu Ministerstva financí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha č. 6 

Akceptační protokol – vzor 
 
 

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL 
 

 
Vyhrazeno pro záznam MF ČR    

 

 

 

 

Datum vystavení: …………………    Celkový počet stran: 

 

 

Předmět akceptace: 

 

Akceptační protokol je vyhotoven ve třech vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a dva 

pro Zhotovitele. 

 

Datum akceptace: ………………… 

 

     

Zhotovitel Objednatel 

 

 

 

………………………………. 

 

 

 

………………………………. 

 

Objednatel: 

Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 

118 10 Praha 1 

  

Zhotovitel: 

  

Předmětem předání je Dílo vytvořené podle Smlouvy č. …  
 

V rámci vytvoření Díla bylo Zhotovitelem  předáno Dílo spočívající v: 

……………………………………………………………………………………….…………….. 

  

  

  

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění __________ („název úkolu“) dle Smlouvy č. …, 

bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele. 

Č. j.:  


