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Veřejná zakázka  
 
 
 

„Zajištění antivirové a antispamové ochrany 
 Ministerstva financí a Daňové správy“ 

 
 
 
 
Identifikace zadavatele: Česká republika – Ministerstvo financí 

Letenská 15 
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Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:  
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Preambule: 
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§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“).  
 
Oznámení o zakázce bylo uveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek – Uveřejňovacím 
subsystému dne 27.2.2012 pod evidenčním číslem 7202011008399. 
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Část A. 
Pokyny pro dodavatele 
 

 
1. Předmět veřejné  

zakázky: 
 
 
 

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komplexního  Systému 
antivirové ochrany MF a DS spočívající v pořízení SW včetně projektu, 
implementace a správy pro antivirovou a antispamovou ochranu formou 
jednotlivých multilicencí pro Ministerstvo financí a Daňovou správu (součástí 
dodávky musí být centrální správa) pro 19.690 pracovních stanic (PC) 
a serverů v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3  této zadávací dokumentace.   
 

2. Místo plnění 
veřejné zakázky: 

 

Česká republika - Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, finanční 
ředitelství a finanční úřady  
 

3. Doba plnění 
veřejné zakázky: 

 

Od  data účinnosti smlouvy na 24 měsíců. 
 

4. Předložení 
nabídky: 

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Jednu nabídku může podat i více 
dodavatelů  společně. Nabídky se podávají v listinné podobě, v řádně uzavřené 
obálce, označené 
„Veřejná zakázka– Zajištění antivirové a antispamové ochrany 
Ministerstva financí a Daňové správy –NEOTVÍRAT–odd. 232/T.“. 
Na obálce musí být uvedena obchodní firma/název a adresa dodavatele. 
 

5. Obsah nabídky: V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele: obchodní firma 
nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud 
jde o právnickou osobu,  
a obchodní firma, nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě trvalého 
pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.  
 

Dále dodavatel uvede: jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu, IČ, 
bankovní spojení, kontaktní osobu, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailovou 
adresu. Tyto údaje a údaje o nabídkové ceně budou uvedeny na krycím listě 
nabídky (v příloze č. 1. zadávací dokumentace), který bude podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem či za  dodavatele.  
 

Součástí nabídky musí být návrh smlouvy, rovněž podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Smlouva musí obsahovat 
podmínky uvedené v Příloze č. 3 – Specifikace předmětu veřejné zakázky, 
dále podmínky uvedené v článku 8. části A. Zadávací dokumentace, včetně 
podmínek uvedených v Příloze č. 4. 
 

Nabídka musí být  podána v českém jazyce. 
 

Předkládá-li nabídku dodavatel se sídlem mimo území České republiky, musí 
předložit doklady v původním jazyce s úředním překladem do jazyka českého. 
 
Zadávací lhůta začíná běžet dnem 10.4.2012 a končí  10.7.2012. 
 

 
Dodavatel předloží nabídku v písemné formě ve dvou vyhotoveních 
(1x originál a 1x kopie); nabídku je též nutné předložit v elektronické podobě 
ve formátu .rtf nebo .doc na datovém nosiči CD nebo DVD, které bude 
součástí předložené nabídky. Na datovém nosiči bude rovněž návrh smlouvy 
ve formátu .rtf nebo .doc. 
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Dodavateli nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v této 
veřejné zakázce. 
Jednotlivé listy nabídky včetně příloh  (kromě dokladu o složení jistoty) budou 
řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou, seřazeny podle  osnovy  
(uvedené v části B. Zadávací dokumentace)  a pevně svázané tak, aby nemohlo 
dojít k neoprávněné manipulaci. 
 

6. Dodatečné 
informace  

 a prohlídka 
 místa plnění: 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace 
k zadávací dokumentaci dle § 49 zákona. Kontaktní místo: Ministerstvo 
financí, Letenská 9, 118 10 Praha 1; referent: Jitka Thámová, e-mail: 
jitka.thamova@mfcr.cz, tel. 257042590 (v době nepřítomnosti: Ing. Jana 
Dušánková, e-mail: jana.dusankova@mfcr.cz, tel.257043446)   
Zadavatel bude případné dodatečné informace průběžně uveřejňovat 
způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci (webové stránky 
Ministerstva financí).   
 
Prohlídka místa plnění se bude konat dne 14.3.2012 v 10:00 hodin v budově 
Ministerstva financí, Letenská 15, 118  10 Praha 1. Sraz účastníků u recepce. 
 

7. Způsob 
zpracování 
nabídkové ceny: 

 
 
 

Nabídková cena v  Kč bez DPH, DPH  a včetně DPH bude doplněna  
do krycího listu nabídky (příloha č. 1) v tomto členění: 
a) Nabídková cena celkem za celou dobu trvání zakázky. 
b) Podrobné členění dle následujících položek: 

 Zpracování Implementačního projektu 
 Implementace, provozní dokumentace 
 Software na 24 měsíců 
 Školení 
 Servisní podpora na 24 měsíců 

 
 

8. Platební a 
obchodní 
podmínky: 

S vybraným dodavatelem  bude uzavřena „Smlouva o zajištění antivirové 
a antispamové ochrany Ministerstva financí a Daňové správy“ na dobu 
trvání 24 měsíců v souladu s § 82 zákona a dále v požadovaných 
podrobnostech  
 

8.1. Předmětem plnění budou všechny produkty a služby definované 
v zadávací dokumentaci a v nabídce vybraného uchazeče. V příloze 
smlouvy bude předmět plnění podrobně specifikován včetně uvedení 
podmínek a způsobu využití podpory školení administrátorů, stejně tak 
jako podmínky práv k užívání software . 

8.2. Nedílnou součástí smlouvy bude podrobná cenová kalkulace obsahující 
ceny dílčích položek, zvláště pak rozlišení software, podpora a školení 
administrátorů a to z důvodů účetních a vnitřních předpisů týkajících se 
hospodaření s majetkem. 

8.3. Smlouva musí obsahovat souhlas uchazeče s platební podmínkou úhrady 
uživatelských licencí ve dvou ročních splátkách. 

8.4. Smluvní strany ve smlouvě jmenují odpovědné zástupce.  
 
Platební a obchodní podmínky – viz Příloha č. 4. 
 
 



 

 4

 
9. Místo a lhůta pro 

podání nabídky: 
Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo předána osobně v podatelně 
zadavatele: 
 
Česká republika – Ministerstvo financí 
Letenská 15 
P. O. BOX  77 
118 10 Praha 1 
nejpozději do 10.4.2012  do 10:00 hodin. 
 

10. Otevírání obálek: Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.4.2012 v  10:30 hodin 
v budově Ministerstva financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. Sraz uchazečů, 
kteří se zúčastní otevírání obálek, bude dne  10.4.2012.  v 10:25 hodin 
u recepce Ministerstva financí, Letenská 15,  Praha 1. 
 

11.Varianty nabídky: Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 

12. Jistota: Zadavatel požaduje složení jistoty ve výši Kč 200 000,- a to buď na účet 
zadavatele, vedený u ČNB č. 35-3328001/0710, var. symbol 2320412 nebo 
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Peněžní částka odpovídající 
výši jistoty  musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v den 
předcházející dni otevírání obálek. Bankovní záruka, popř. pojištění záruky 
musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty pro 
podání nabídek. Originál příslušného dokladu o složení jistoty nebo originál 
vystavené bankovní záruky, popř. pojištění záruky bude součástí nabídky. 
Doba platnosti jistoty trvá do konce zadávací lhůty, tj. do 10.7.2012. 
 

13. Kvalifikace  
 
 
 
 

A.Základní 
    profesní 
    kvalifikační 
    předpoklady: 

 

Splněním kvalifikace se rozumí splnění základních kvalifikačních 
předpokladů, profesních kvalifikačních předpokladů,  ekonomických 
a finančních předpokladů, technických kvalifikačních předpokladů. 
 
 
V souladu s § 57 zákona předkládá uchazeč kopie dokladů prokazujících 
kvalifikaci. Originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci 
dodavatele je povinen předložit až uchazeč, se kterým má být uzavřena 
smlouva dle § 82 zákona. 
 
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů a dle § 53 
zákona a splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) až b) 
zákona. 
 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, je každý z nich povinen 
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 
písm. a) zákona a profesního  kvalifikačního předpokladu podle § 54  písm. a) 
zákona  v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) 
zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně.  
 
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis 
z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke  kterému má být 
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 
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Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni předložit 
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé  budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z veřejné zakázky. 
 

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního 
řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo  bydliště, a to v rozsahu 
požadovaném tímto zákonem a zadavatelem. Doklady prokazující splnění 
kvalifikace předkládá zahraniční osoba v původním jazyce  s připojením jejich 
úředně ověřeného překladu do českého jazyka. 
 

B.Ekonomické a 
finanční 
kvalifikační 
předpoklady 

K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
(§ 55 zákona) požaduje zadavatel předložení těchto dokladů: 
a) Dodavatel předloží doklad o platném pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši  
minimálně Kč 10.000.000,- . 
Dle § 55 odst. 1 písm. a) zákona.  
 

b) Dodavatel předloží údaj o celkovém obratu dodavatele v  posledních třech 
účetních obdobích (2008, 2009, 2010) a to ve formě účetní závěrky , včetně 
zpráv auditora, je-li zákonem pro daného dodavatele uložena. Jestliže 
dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu 
za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné 
činnosti. 
Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud jeho celkový obrat 
činil minimálně 20 mil. Kč za 1 účetní období. 
Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona.  
  

C. Technické 
kvalifikační 
předpoklady: 

 

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 56 zákona) 
dodavatele požaduje zadavatel předložení: 

 
a) seznam min. 5 významných služeb v oblasti ICT (tj. služby týkající se 

předmětu plnění této veřejné zakázky  nebo s ním související), 
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich 
rozsahu.  Z toho 3 služby musí být v rozsahu jednotlivě min. 6 mil. Kč 
bez DPH. Přílohou tohoto seznamu musí být: 
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly 

služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo 
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo služby poskytovány jiné 

osobě než veřejnému zadavateli, nebo 
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné 

osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení 
podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. 

 
b) certifikát systému řízení jakosti ISO 9000, nebo ISO 9001 vydaného podle 

českých technických norem akreditovanou osobou pro činnosti v oblastech 
ICT. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě 
Evropské unie a uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních 
k zajištění jakosti. Z dokladu musí být patrná doba jeho platnosti a jméno 
společnosti, která certifikát vydala. 
Dle § 56 odst. 4 zákona.  
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c) Osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele a odborné kvalifikaci osob 

odpovědných za poskytování příslušných služeb formou kopií, a to 
v rozsahu: 
1. Certifikace dodavatele výrobcem pro oblast velkých společností a státní 

správy (Enterprise). 
2. Certifikace 2 osob zodpovědných za školení, implementaci, projektové 

práce, výrobcem pro oblast antivirové ochrany. 
Dle § 56 odst. 2 písm. e)  zákona 
 

14. Jiné požadavky 
      na plnění veřejné 

zakázky: 

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče 
u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout  veškerou 
potřebnou součinnost.  
 

15. Hodnotící 
      kritéria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky:  
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická 
výhodnost   nabídky. 
 
Dílčími hodnotícími kriterii jsou: Váhy v % 
1) Nabídková cena za plnění předmětu veřejné zakázky 60% 
2) Technické parametry a kvalita nabízeného řešení,  40% 

 
Ad kriterium č. 2) 
Hodnotícími podkritérii jsou: Váhy v % 
 Frekvence pravidelných aktualizací virových řetězců           20% 
 Možnosti rozšiřování o další verze a prvky antivirové, 

antispamové ochrany                                             
30% 

 Možnosti a podmínky centrální správy systému           30% 
 Další funkce systému                                            20% 
                    

B. Způsob hodnocení nabídek 
Ad A 1): 
Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou získává bodovou hodnotu 100, další nabídky 
bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nabídkové ceny  nabídky 
s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové ceně hodnocené nabídky  * vynásobeno 
váhou v %. 
 
Ad A 2):  
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá 
podkritéria tohoto dílčího kritéria budou ohodnocena v bodové stupnici v rozmezí 
0 až 100 bodů a * vynásobena příslušnou vahou stanovenou v % pro toto 
podkritérium. Součet takto vypočítaných hodnot (bodů) za všechna podkritéria bude 
*vynásoben vahou pro celé dílčí kriterium.   
Technické parametry a kvalita nabízeného řešení bude hodnocena dle předloženého 
popisu navrhovaného řešení, ze kterého musí být dostupné dostatečné informace 
nejen o způsobu a rozsahu řešení, ale i pro hodnocení dle dílčího kritéria 2 a jeho 
podkritérií). 
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16. Komunikace Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat 
v českém jazyce. 
 

17. Zrušení 
zadávacího 
řízení: 

 

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. 
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Část B.  
Osnova  pro zpracování nabídky 
Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka dodavatele byla řazena  
v souladu s následujícím členěním: 

 
1. Krycí list nabídky, obsahující též nabídkovou cenu zakázky v Kč bez DPH, DPH a vč. DPH 

(uveden v příloze č. 1)   
 
2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a 

profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) a b) zákona: 
2.1. Výpis/y z evidence Rejstříku trestů   
2.2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (uvedeno v příloze č.2)     
2.3. Potvrzení příslušného finančního úřadu 
2.4. Potvrzení příslušného orgánu - správy sociálního zabezpečení  
2.5. Výpis z Obchodního rejstříku (pokud je zájemce v rejstříku zapsán)  
2.6. Oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list aj.) 
 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů může 
nahradit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 127 odst. 1 zákona). 

 

3. Doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů   
3.1. Doklad o platném pojištění (dle části A. Zadávací dokumentace – odst. 13 B. a)  
3.2. Účetní závěrka za r. 2008, 2009 a 2010 popř. vč. zprávy auditora (dle části A. Zadávací 

dokumentace – odst. 13 B. b)   
 

4. Doklady prokazující splnění  technických předpokladů  
4.1. Seznam služeb  vč. příslušných osvědčení (dle části A. Zadávací dokumentace – odst. 13 C. a)  
4.2. Certifikát ISO  (dle části A.Zadávací dokumentace – odst. 13 C. b)  
4.3. Osvědčení o odborné kvalifikaci (dle části A.Zadávací dokumentace – odst. 13 C. c) 

 
5. Další doklady – např. doklady při společné nabídce, při prokazování kvalifikace prostřednictvím 

subdodavatele aj. 
 
6. Vlastní nabídka na předmět plnění (popis navrhovaného řešení, ze kterého musí být dostupné dostatečné 

informace nejen o způsobu a rozsahu řešení, ale i pro hodnocení dle dílčího kritéria 2 a jeho podkritérií). 
   
7. Návrh smlouvy  

 
Doklad o složení jistoty nebo originál vystavené bankovní záruky dle bodu 12. Zadávací 
dokumentace bude přílohou  nabídky.  Nebude však s nabídkou svázán a ani jako příloha očíslován 
(viz odst. 5.  části A.  Zadávací dokumentace).   
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Příloha č. 1 
Krycí list nabídky 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky  
zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

„Zajištění antivirové a antispamové ochrany  Ministerstva financí a Daňové správy“ 
zadavatelem: Česká republika-Ministerstvo financí, 118 10  Praha 1, Letenská 15, IČ 0006947 

 

Dodavatel je:                             právnickou osoboux)        fyzickou osobou x) 

 

Identifikační údaje (právnická osoba): 
Obchodní firma nebo název:  
Adresa a sídlo dodavatele:  
Právní forma:  
IČ (bylo-li přiděleno):  

 

Identifikační údaje (pokud se jedná o fyzickou  osobu):  
Obchodní firma  
nebo jméno a příjmení: 

 

Místo podnikání 
popř.místo trvalého pobytu: 

 

IČ (bylo-li přiděleno):  
 

Ostatní  údaje: 
Jméno/a a příjmení člena/ů 
statutárního orgánu: 

1. 
2. 
3. 
… 

Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba:   
Telefonní spojení:  
Fax:    
e-mailová adresa:  

 

Doplňující údaje:  
Jedná se o společnou žádost o účast   ANOx)  NE x) 
Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANOx)  NE x) 
Bude zakázka plněna subdodavatelsky  
(v případě že ano, uveďte  % plnění) 

ANO x) 
...... % 

NE x) 

Identifikační údaje subdodavatele: 
Subdodavatel – právnická osoba x)  : 
Obchodní firma nebo název: 
Sídlo: 
Právní forma: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno):  

 

Subdodavatel – fyzická osoba x)  : 
Obchodní  firma nebo jméno a příjmení: 
Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: 
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): 

 

x) Nehodí si skrtněte 
Pozn:  Tabulku proškrtněte v  případě, že část veřejné  zakázky nebude subdodavatelsky plněna  

Tabulku rozšiřte v případě, že část veřejné  zakázky  bude plnit více subdodavatelů  
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Nabídková cena 
 

Kč 
bez DPH 

DPH Kč 
vč. DPH 

Celková nabídková cena  
veřejné zakázky za 24 měsíců   

   

Podrobné členění položek:  xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Zpracování Implementačního projektu    

Implementace, provozní dokumentace    

Software na 24 měsíců    

Školení    

Servisní podpora na 24 měsíců    

Celkový počet listů nabídky:................ 
 
 

 
 
Podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme 
podmínky zadání této veřejné zakázky.  
 
Prohlašuji/jeme,  že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. 
 
Prohlašuji/prohlašujeme, že obchodním tajemstvím nejsou údaje vztahující se k hodnocení naší 
nabídky podle celkové nabídkové ceny.  
 
 
 

 
V …………….dne …………………….. 

 
 
 
………………………………………………………………        ……………………………….. 
Jméno a  příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele                               Podpis 
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Příloha č. 2  

Čestné prohlášení 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) 
 

Dodavatel prohlašuje tímto čestně, že: 
 

 v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení  podle zvláštního právního předpisu, (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona) 

 vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, 
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující  nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů, (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona) 

 není v likvidaci, (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona) 
 nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona) 
 nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a  to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, (§ 53 odst. 1  písm. g) 
zákona) 

 nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, (§ 53 
odst. 1 písm. i) zákona) 

 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j) 
zákona)  

 nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona) 

 seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech 
pracovali u zadavatele (§ 53 odst. 1 písm. l) zákona) 
1. ………………………………………………………(jméno a příjmení)  
2. ………………………………………………………(jméno a příjmení) 
V případě  potřeby seznam rozšiřte. V případě, že statutární orgán nebo člen statutárního orgánu u 
zadavatele nepracoval – proškrtněte 

 dodavatel:  
1)   nemá formu akciové společnosti  *)  
2)  má formu akciové společnosti *), tudíž předkládá aktuální seznam akcionářů  s podílem 

akcií  vyšším než 10 % (§ 53 odst. 1 písm. m) zákona): 
                      …………………………………………………………………………………. 

    V případě  potřeby seznam rozšiřte. 
*) Nehodící se škrtněte  

 
 

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

 
V………………..dne……………….. 
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Příloha č. 3 – Specifikace předmětu veřejné zakázky 
Předmětem je dodávka komplexního  Systému antivirové ochrany MF a DS (též jen AVO) 
spočívající v pořízení SW včetně projektu, implementace a správy pro antivirovou a 
antispamovou ochranu formou jednotlivých multilicencí pro Ministerstvo financí  a Daňovou 
správu ( ÚFO)  (součástí dodávky musí být centrální správa) pro 19.690 pracovních stanic (PC) a 
serverů. 
 
Předpokládané činnosti v rámci  realizace: 

1. Sestavení projektového týmu, organizace řízení projektu, hmg 
2. Vypracování implementačního projektu řešení (IP) 
3. Oponentura a akceptace  IP 
4. Předání dodaných SW licencí 
5. Implementace vč. vypracování podrobného postupu 
6. Zaškolení obsluhy a uživatelů 
7. Zkušební provoz a jeho vyhodnocení 
8. Zapracování úprav dle zkušebního provozu 
9. Předání do rutinního provozu, předání aktuální provozní dokumentace 
10. Poskytování maintenance a servisní podpory po dobu platnosti smlouvy 

  
Specifikace požadavků na ochranu stanice je uvedena zejména v kapitole II této přílohy a 
požadavky na antispamovou a antivirovou ochranu jsou uvedeny zejména v kapitole III této 
přílohy. 
 
I. Všeobecné požadavky na produkt: 

 koncový klient musí být dostupný  v českém jazyce, 

 dokumentace k produktu  musí být dostupná  v českém jazyce, 

 podpora operačních systémů MS Windows:  Windows Vista, Windows XP, Windows 7, 
Windows Server 2003, Windows Server 2008,  

 antivirový klient pro ochranu systémů na platformě Linux: Red Hat Linux Enterprise, 
SUSE Linux Enterprise.  

 
II. Technické požadavky na produkt: 

 ochrana proti 0 day útokům (útokům,  které v daném okamžiku ještě nejsou ve virových 
signaturách), 

 modulární přístup k ochraně proti nebezpečným infekcím – uzavření všech cest k infekci  
-síťové rozhraní, http prohlížeč (podpora Internet Exploreru, Firefoxu),  POP3 a  SMTP, 

 produkt musí poskytovat dostatečně silné nástroje pro  nastavení oprávnění, tak aby 
uživatel nemohl měnit nastavení systému, nebo spouštět/ukončovat definované procesy a 
aplikace,  

 možnost  omezit oprávnění uživatele ve skupině lokálních administrátorů na nezbytné 
minimum, 

 možnost odejmutí lokálnímu administrátorovi ukončit významné procesy, 

 řízení/omezení přístupu k externím zařízením, především USB klíčenkám, USB diskům, 
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 omezení připojování externích zařízení podle class id device ID, 

 síťové IDS/IPS s heuristikou útoků (heuristika musí být pravidelně aktualizovaná 
výrobcem) s možností konfigurace výjimek (whitelist pro IP adresy a subnety) a možnost 
využívat vlastní detekční řetězce pro nové doposud neznámé typy s možností aktivního 
blokování útočníka, 

 podpora ochrany na IPv6, 

 obsahuje subsystém proaktivní automatické analýzy chování aplikací a síťové 
komunikace a na základě jejích výsledků detekce a aktivní blokování hrozeb, 

 možnost řízení šířky pásma pro šíření aktualizací v infrastruktuře, 

 podporuje kontrolu integrity klienta (měření souladu s bezpečnostními zásadami - 
aktuálnost AV a běžící povinné procesy, apod.) a automatické akce pro dosažení shody - 
zjednání nápravy, 

 ochrana proti neznámým hrozbám na základě hodnocení pověsti souborů, charakteristik 
chování souborů v operačním systému (o co systém žádá, zasahování do činnosti jiných 
instalovaných software, atd.), 

 systém musí obsahovat ochranu proti technikám rootkit (minimálně proti souborům 
zneužívající zranitelnosti souborového systému ke svému skrývání), 

 systém musí obsahovat ochranu proti logování kláves a přetečení zásobníku, 

 podpora virtualizovaných prostředí – VMware ESXi 4 , 5 a Windows Server 2008 Hyper-
V 

o offline skenování virtuálních disků  

o možnost vytvoření  tzv. gold image  - jednorázové oskenování obrazu serveru 
s označením všech souborů jako důvěryhodných z hlediska ochrany 

o sdílení výsledku skenování napříč virtuální infrastrukturou, 

 možnost vytvoření bootovacího CD s aktuálními definicemi pro čistění PC, 

 bezpečnostní  úlohy s nižší prioritou se provádějí během nečinnosti PC (pokud uživatel 
PC začne PC používat, tato činnost se zastaví a začne se provádět až při další nečinnosti). 

III. Další požadavky: 
 dodávka služby antispamové ochrany pro 18.790 mailboxů (uživatelů). 

o součástí služby je dodávka, SW, včetně projektu nasazení a správy  
o služba musí být odolná proti výpadku HW, 

 zajištění užívacího práva (multilicence pro Ministerstva financí a Daňovou správu) 
k příslušnému antispamovému programu, 

 Instalace a konfigurace antispamového systému a odinstalace systému po ukončení 
platnosti uzavřené smlouvy na základě požadavku zadavatele, 

 dodávka SW pro velkoobjemovou antivirovou kontrolu http a SMTP provozu s podporou 
protokolu ICAP, včetně projektu nasazení, implementace a správy, 

 instalace a implementace velkoobjemové antivirové ochrany http a SMTP provozu 
s podporou protokolu ICAP, 

 dodávka SW pro antivirovou ochranu MS Exchange Ministerstva financí a Daňové 
správy  pro 18.790 mailboxů - uživatelů včetně projektu nasazení a správy. Jedná se o cca 
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250 poštovních serverů s MS Exchange. Požadována je podpora MS Exchange 2003 a 
2007 a 2010 a to i ve variantách cluster na OS Windows Server 2003 
Standard/Enterprise/Data Center (SP1 a vyšší), Windows Server 2003 R2 Standard a 
Enterprise Edition a Windows Server 2008 64 bit SP1 a vyšší a Windows Server 2008 R2 
Standard a Enterprise Edition. Navrhovaná technologie musí mít současnou kontrolu ve 
více vláknech s možností nastavení. U mailboxů a veřejných složek s detailně 
nastavitelnou úrovní testování a kontrolou jak vlastního těla mailu tak i příloh včetně 
komprimovaných. Požadována je nastavitelnost chování při nalezení infekce od 
nahrazení infekce textovou informací po úplné smazání mailu a to jak na základě životní 
situace (např virová záplava) tak i na základě nalezeného typu infekce (massmailing 
virus). I u tohoto produktu je požadována centrální správa s možností aplikace 
jednotných politik, 

 instalace a implementace systému antivirové ochrany MS Exchange na Ministerstvu 
financí a v Daňové správě a odinstalace systému po ukončení platnosti uzavřené smlouvy 
na základě požadavku zadavatele, 

 instalace a implementace systému antivirové ochrany na Ministerstvu financí a v Daňové 
správě a odinstalace systému po ukončení platnosti uzavřené smlouvy na základě 
požadavku zadavatele, 

 Zajištění provozní podpory antivirového a antispamového systému dle níže uvedené 
specifikace, 

 Zajištění dalších služeb spojených s antivirovou a antispamovou ochranou dle požadavků 
zadavatele, 

 Součástí plnění je rovněž poskytnutí zkušební instalace pro výše uvedené kategorie na 
dobu max. 30 dnů pro ověření slučitelnosti nabízených produktů s informačními systémy 
Ministerstva financí a Daňové správy. 

 
Produkty musí být „kompaktní“, tzn. že jediný výrobce musí zajišťovat všechny 
požadované typy ochrany. 

 
 
IV. Požadavky na centrální správu a aktualizace systému AVO 

 automatická detekce umístění – na základě přítomnosti klienta v konkrétní části sítě 
definované IP adresou, bezdrátovým SSID, DNS příponou nebo jinou charakteristikou 
prostředí dojde k automatické volbě předem definované sady nastavení: AV ochrana, FW 
politika,  IDS signatury, 

 centrální správa poskytující reporting o všech aspektech fungování systému - online stav, 
stav distribuce verzí definic, nalezené hrozby, atd., 

 škálovatelnost reportů podle zařazení administrátora v organizační struktuře (report jen za 
organizační jednotku, ke které má daný administrátor oprávnění), 

 lokální administrátoři (L2, L3) budou mít práva pouze prohlížení, správy a začleňování 
zařízení do skupin (s definovanými profily) dle typu zařízení, přičemž je dodržena 
organizační hierarchie – administrátoři L3 mají uvedená oprávnění v rámci své 
organizační jednotky, administrátoři L2 mají uvedená oprávnění v rámci své organizační 
jednotky a podřízených organizačních jednotek, administrátoři L1 mají uvedená 
oprávnění v rámci své celé organizace, 

 SW distribuce musí mít schopnost aktualizace nejen obsahu (virové definice, signatury), 
ale i vlastního kódu klientů na nové verze a to z řídícího serveru bez přerušení provozu, 

 poskytování aktualizací antivirových, antispamových a IDS/IPS řetězců a podpory 
produktů v režimu 24 x 7, 
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 řešení musí poskytovat vlastní mechanismus na šíření bezpečnostních aktualizací, 
mechanismus musí být konfigurovatelný pro rozsáhlé prostření s časovým plánováním, 
reportingem,  s minimalizací zatížení  koncových klientů, možnost automatické 
aktualizace z Internetu  s možností nastavení, ručního spuštění klientem atd., 

 efektivní aktualizace definic – přírůstky proti stávající verzi na klientovi, 

 pravidelná aktualizace systému, skenovacích motorů a datových řetězců s využitím 
automatické aktualizace pomocí sítě Internetu, 

 možnost administrace pomocí webového přístupu, 

 možnost nastavení administrátorských oprávnění podle následujících parametrů: 

o spravované lokality  

o přístupu k reportům  

o umožnění spouštění konkrétních příkazů nad spravovanou lokalitou 

o správa instalačních balíčků 

o management politik. 

 
V. Požadavky na instalaci koncových klientů: 

 instalační mechanismus musí umožňovat  upgrade klientů bez přerušení kontinuity 
ochrany, 

 možnost detailního  plánování restartů  klientů v rámci instalace – uživatel musí mít 
možnost odložit restart, 

 
VI. Podpora výrobce: 

 nové verze produktu  v rámci platné maintenance zdarma ke stažení, 

 testovací licence nových produktů zdarma, 

 možnost využívat podporu výrobce, 

 lokální podpora výrobce v českém jazyce. 

 
VII. Zadavatel požaduje poskytovat: 

 návrhy modernizace systému antivirové a antispamové ochrany např. v závislosti na 
nových verzích software, firmware a v trendech vývoje nových systémů antivirové a 
antispamové ochrany, 

 zajištění veškeré administrace spojené s plněním služeb této zakázky.  Činnosti spojené 
s poskytováním servisní podpory budou evidovány v nástroji Helpdesk (Servicedesk) 
uchazeče a poskytovány formou reportů, 

 zajištění služby servisu na všechny dodané i provozované antivirové komponenty, 
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 zajištění prvotního školení pro správce počítačových sítí jednotlivých složek resortu (cca 
120 osob) a dále opakované jednodenní školení správců jednotlivých složek resortu  
v rozsahu 1x ročně, 

 Školení pro vybrané techniky zadavatele v rozsahu 1 x 1 den / 1rok, 

 4x ročně školení deseti osob zadavatele týkající se antivirové ochrany/bezpečnosti dat.  
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Příloha č. 4 – Platební a obchodní podmínky 
 

Modrý text / text psaný kurzivou nebude uveden ve smlouvě! 

 
Platební podmínky 

 
 
Cena, platební podmínky a fakturace  
 
1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 

č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a 
nepřekročitelnou, která  zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu 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 ve výši 20% ……………….,- Kč, 
slovy (……………………………………………..), 

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

        

 
3. Cena díla 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 velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Kalkulační tabulka uvedena v příloze návrhu 
smlouvy a to včetně  dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

 
4. Cena díla 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
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Pozn.: V případě velkého množství položek (více jak 10 řádků) bude Harmonogram plateb uveden v příloze návrhu 
smlouvy a to včetně  dodaného množství každé položky, a jednotkové ceny dodávky (zboží) či služby. 

 
5. Právo fakturovat předmět plnění vzniká po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, 

předávacího/přejímacího protokolu nebo akceptačního protokolu aj. – dále též jen „dodací 
doklady“ o dodávce či službě Pozn.: Věcně příslušný název dokladu bude uveden v návrhu smlouvy. 

oprávněným zástupcem Objednatele v místě plnění. 
 
6. Vystavený daňový doklad/ faktura musí obsahovat: 

a) rozepsání položek předmětu plnění přesně dle smlouvy, 
b) uvedení jejich jednotkových cen,  
c) zakázkové číslo smlouvy,  
d) číslo účtu dodavatele, 
e) veškeré  náležitosti dle  § 28, odstavec 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a obchodního zákoníku 
g) nedílnou součástí faktury (v příloze) bude dodací doklad, který musí obsahovat 

jednoznačné označení dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich 
počet a verze, jednotkové ceny, značku (výrobce) a čísla licencí, 

h) originál dodacího dokladu připojený k faktuře musí být s předepsanými jmény 
zástupců obou smluvních stran podepsán jejich vlastnoručními čitelnými podpisy. 

 
7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury činí 21 dnů ode dne  doručení 

Objednateli. 
 
8. V roce v němž je uskutečňováno plnění, musí být faktura doručena nejpozději do 15.12., 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
9. Objednatel má právo daňový doklad – fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné   
náležitosti požadované ve smlouvě, chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z 
náležitostí, chybí-li originál dodacího dokladu, nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný 
druh či množství předmětu plnění než dohodnuté ve smlouvě. Nová lhůta splatnosti v délce 
21 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.  

 
10. 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. 

11. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 
 
 

Obchodní podmínky 
 
Dodání předmětu plnění smlouvy 
1. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění bude nový, nepoužívaný, věcně a právně 

bezvadný a odpovídající předpisům a normám platným v České republice. 
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2. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u 
obdobných produktů, a musí svou technickou úrovní odpovídat zadávacím podmínkám 
Kupujícího v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií. 

 
3. Před uskutečněním předání předmětu plnění bude Prodávající prokazatelně informovat 

oprávněného zástupce Kupujícího uvedeného ve smlouvě o připravenosti k předání.  
 
4. Dílčí dodávka předmětu plnění a dílčí fakturace se připouští pouze v případě uvedení této 

skutečnosti ve smlouvě.  
 
5. Pokud to není v rozporu s povahou předmětu plnění, musí být ke každému funkčnímu 

celku přiložen návod k použití či jiná nezbytná dokumentace v českém jazyce.  
 
6. Předání předmětu plnění bude doloženo dodacím dokladem podepsaným oprávněným 

zástupcem Kupujícího v místě plnění. 
 
7. V případě neposkytnutí nezbytné součinnosti Kupujícího lze po vzájemné dohodě, 

prostřednictvím dodatku k této smlouvě, prodloužit termín plnění smlouvy. 
 
 
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody 
1. Kupující se stává vlastníkem hmotných částí předmětu plnění od data uhrazení smluvené 

ceny.  
 
2. Kupující se stává držitelem užívacích práv k předmětu plnění (např. k programovému 

prostředku) ode dne jejich převzetí.   
 
3. Kupující je oprávněn užívat předmět plnění od data jeho protokolárního převzetí a 

nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na Kupujícího převzetím tohoto plnění. Za 
užití předmětu plnění podle předchozí věty se však nepovažuje jeho ověřování a testování. 

 
 
Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení 
1. V případě prodlení Prodávajícího s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této smlouvě a dále 

v případě neplnění Prodávajícího má Kupující právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z celkové ceny předmětu plnění s DPH za každý i započatý den následující po 
marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-li lhůty ve smlouvě uvedeny) za každý i 
započatý den neplnění. 

 
2. Při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Kupujícím je Prodávající 

oprávněn  požadovat  úhradu  úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením 
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle 
občanského zákoníku, v platném znění.   

 
3.  Jakékoliv omezování výše případných sankcí se nepřipouští. 
 
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním 

závazků druhé smluvní strany nebo v případě neposkytnutí požadované součinnosti, 
vymezené ve smlouvě.  
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5. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit závazek stanovený 

touto smlouvou. 
 
6. Okolnosti vylučující odpovědnost podle § 374 Obchodního zákoníku nemají v souladu s 

§ 300 Obchodního zákoníku vliv na povinnost platit smluvní pokutu.  
 
7. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 

škody v plné výši. 
 
Náhrada škody 
1. Prodávající odpovídá za veškeré škody způsobené Kupujícímu porušením svých povinností, 

porušením ustanovení této smlouvy nebo jiným protiprávním jednáním a za škody vzniklé 
v důsledku vad plnění, a to v plné výši. O náhradě škody platí obecná ustanovení Obchodního 
zákoníku, v platném znění. 

 
2. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští. 
 
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků 

druhé smluvní strany. 
 
 

Ochrana informací 
 

1. Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí na 
dobu neurčitou. 

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 Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s touto 
smlouvou; 

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

c) veškeré další informace, které budou Kupujícím či Prodávajícím 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 jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 
právních povinností ze strany Prodávajícího, 

b) u nichž je Prodávající schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k 
dispozici ještě před přijetím těchto informací od Kupujícího, 
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c) které budou Prodávajícímu po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, 

d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

5. Důvěrné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
Kupujícího a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Kupujícího 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. Prodávající je povinen zabezpečit 
veškeré důvěrné informace Kupujícího proti odcizení nebo jinému zneužití.  

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

8. Prodávající je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Kupujícího 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 smlouvy; 

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

10. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

11. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá 
smluvní strana, vedle náhrady škody, účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý případ porušení. 

 

 
   Ukončení smluvního vztahu   
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to: 

 na 24 měsíců od data podpisu smlouvy.  

2. Smluvní vztah skončí uplynutím doby uvedené v odstavci 1. tohoto článku. Ukončením 
smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí licencí na dobu neurčitou, práva 
z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a další ustanovení smlouvy, která podle 
svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.  

3. Smluvní vztah vniklý na základě této smlouvy může být ukončen i před uplynutím doby 
uvedené v odstavci 1. tohoto článku písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, z 
důvodů uvedených ve smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení  smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení smlouvy, které je 
důvodem pro odstoupení od smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost dle ustanovení § 374 obchodního zákoníku. 



 

 22

 
4.1 Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v následujících případech 

podstatného porušení povinností Prodávajícího: 
a) v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci Prodávajícího, a v případě že Prodávající 

podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti Prodávajícímu 
bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku Prodávajícího 
nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

b) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu plnění o více jak 30 
kalendářních dní po termínu plnění; 

c) v případě, že Prodávající neodstraní vady předmětu plnění ani ve lhůtě 30 
kalendářních dní od jejich oznámení Kupujícím; 

d) v případě realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy, v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy nebo v případě nedodržování jiných 
závazných dokumentů či předpisů (zejména předpisů pro bezpečnost práce, požární 
bezpečnost apod.);  

e) v případě jiného porušení povinností Prodávajícího, které nebude odstraněno ani do 
30 kalendářních dní od doručení výzvy Kupujícího. 

 
4.2 V případě odstoupení podle článku 4.1 písm. b), c) a e) je po marném uplynutí 

30denní lhůty Kupující oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankcí ze strany Prodávajícího. Prodávající má v případě odstoupení od 
smlouvy v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou 
v souvislosti s náhradním řešením, zejm.nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti 
se zajištěním náhradního plnění. 

 
4.3 Kupující 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 je Prodávající povinen 
vrátit Kupujícímu cenu díla (byla-li již uhrazena) sníženou o hodnotu plnění, která 
nejsou dotčena odstoupením. 

 
4.4 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech 

podstatného porušení Kupujícím. 
a) bude-li Kupující v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového dokladu – 

faktury o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení, není 
tímto ustanovením dotčen, 

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

 
4.5 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. 

 
4.6 Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od smlouvy nejsou 

odstoupením dotčena. 
 
4.7 V případě částečného odstoupení od této smlouvy zůstává tato smlouva v platnosti 

ohledně těch částí díla, které nejsou dotčeny odstoupením.  
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4.8 V případě částečného odstoupení od této smlouvy je Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od prokazatelného doručení odstoupení předat Objednateli ty části díla, 
které nebyly dotčeny odstoupením, včetně případných zdrojových kódů a dalších 
podkladů nezbytných k dokončení díla Objednatelem či třetími osobami.  

 
4.9 V případě částečného odstoupení od této smlouvy má Objednatel právo dokončit 

dílo sám nebo prostřednictvím jím určené osoby a je oprávněn použít za tímto účelem 
veškeré části díla, které nebyly dotčeny odstoupením. 

 
4.10 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé 

smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení. 
 

4.11 Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody, smluvních pokut, ochrany 
neveřejných informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze stran, řešení sporů a 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy toto vyplývá. 

 
  

Práva duševního vlastnictví  
1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy je bez právních vad, zejména že 

není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 
jakýkoliv finanční nebo jiný závazek ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto 
oznámení nepravdivé, je Zhotovitel v plném rozsahu odpovědný za případné následky 
takovéhoto jednání, 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, 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. 
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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 licenci k užití 

Licencovaných materiálů, které budou jeho součástí. 
 
10. Pokud je součástí dodávky poskytnutí a převod nevýhradních časově neomezených 

užívacích práv k volně šiřitelnému SW - freeware , který není uveden v předmětu plnění, je 
Zhotovitel povinen zpracovat přehled licencí freeware a předložit ho jako součást 
předávacího protokolu. Zhotovitel garantuje, že je oprávněn k poskytnutí a převodu práv k 
SW - freeware  Objednateli a konečným uživatelům. 

 
11. Pokud je součástí dodávky hardware (dále jen „HW“) i software (dále jen „SW“), 

například firmware nebo operační systém s licencí OEM, znamená to, že je SW dodáván 
společně a neoddělitelně s HW a je součástí jeho ceny. V případě, že ostatní SW (aplikace) 
jsou z dodávaného HW přenositelné v souladu s licenční smlouvou na jiný HW,  pak je 
nutno ocenit takovou každou aplikaci samostatně 

 
12. V případě, že bude dodávaný SW již nainstalován na kupovaném HW, předloží uchazeč v 

nabídce (písemně či elektronicky) ujištění, že je oprávněn SW instalovat, a že instalací 
nebyla porušena práva k SW. Pozn. jedná se o povinnost při zadávacím řízení – nebude jako ustanovení ve 
smlouvě. 

 
 

Rozhodné právo, řešení sporů 
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
 
2. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku smluvní strany sjednávají, že závazkový 

vztah založený touto smlouvou se řídí obchodním zákoníkem. 
 
3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této smlouvy nebo z jejího porušení, 

ukončení nebo neplatnosti, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
 
4. Smluvní strany podle § 89a občanského soudního řádu určují jako místně příslušný soud 

Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci 
příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v 
Praze. 

 
Záruční podmínky a sankce za prodlení s odstraněním vady předmětu plnění 
1. Nad rámec odpovědnosti za vady Zhotovitel poskytuje na předmět plnění specifikovaný ve 

smlouvě záruku na bezvadnou funkčnost v délce trvání 36 měsíců.  
 
2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění Objednatelem.  
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3. Zhotovitel se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady předmětu plnění do …. 15, 10, 5 
….2 dnů (konkrétní lhůta bude upravena v nabídce uchazeče) od prokazatelného nahlášení vady 
(pokud není v záručních podmínkách stanovena lhůta kratší). 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 odstraněním vady předmětu plnění nebo nahrazením 

vadného předmětu plnění shodným předmětem plnění novým, bezvadným ve lhůtě dle 
odst. 3 tohoto článku, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu uvedenou 
v čl.  Sankce – smluvní pokuta a úrok z prodlení odst. 1. Výše sankce není omezena. 
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

 
5. Pokud Zhotovitel vady neodstraní ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku, je Objednatel 

oprávněn 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 odpovídá za to, že předmět plnění bude  v souladu s touto smlouvou a podmínkami 

stanovenými platnými 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 okolnostmi: 

(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 díla neplatí § 562 obchodního zákoníku. 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 nároky 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. 
 
Změny smlouvy  

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 
dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 
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Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této smlouvy 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
3. 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. 

 
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha 1 ….. 
Příloha 2 ….. 

 
5. V případě rozporu této smlouvy a jejích příloh mají vždy přednost ustanovení smlouvy. 
 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopise.  
 
7. 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. 
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