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Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve Smlouvě a taktéž oprávnění k podnikán 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

I. Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je pořízení dvou (2) firewallů pro ochranu před vnějším prostředím (dále jen 

„PFW") a související příslušenství do infrastruktury na úroveň perimetru splňující stanovené parametry 

Objednatele a servisní podporu na dobu pěti (5) let. 

li. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je: 

a) dodání HW komponent pro řešení PFW,

b) dodání SW a licencí k jeho užívání pro řešení PFW,

c) implementace celého řešení PFW do infrastruktury Objednatele:

1) nastavení a konfigurace systému,

2) konfigurace logování do centrálního log managementu,

3) dodání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace,

4) proškolení administrátorů,

d) poskytnutí záruky na dobu pěti (5) let,

e) servisní podpora na dobu pěti (5) let, která zahrnuje:

1) podporu dodaných HW komponent poskytovanou výrobcem,

2) podporu licencí SW poskytovanou výrobcem,

3) podporu implementovaného řešení PFW poskytovanou Poskytovatelem,

f) konzultace a další práce nad rámec servisní podpory poskytované Poskytovatelem v rozsahu

max. 25 hodin za jeden (1) rok.

Ill. Místo a doba plnění 

(1) Místem plnění je sídlo Objednatele, Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 a datové centrum

Objednatele na adrese: Státní pokladna Centrum sdílených služeb s. p., Na Vápence 915/14,

130 00 Praha 3 - Žižkov (provozovatel Národního datového centra).

(2) Předmět plnění bude realizován ve lhůtách stanovených v časovém harmonogramu, příloha č. 2

Smlouvy. Návrh časového harmonogramu zpracuje Poskytovatel a předá ho Objednateli

k připomínkám do 2 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Konečné znění časového

harmonogramu Smluvní strany odsouhlasí do 10 dnů od uzavření Smlouvy na společném jednání.

Změny časového harmonogramu jsou možné po odsouhlasení oběma Smluvními stranami.

IV. Platební a cenové podmínky

(1) Celková cena řešení PFW je stanovena ve výši 989 457 Kč bez DPH, tj. 1 197 243 Kč s DPH jako

nejvýše přípustná.
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(2) Cena za dodání všech HW komponent pro řešení PFW dle článku li., písm. a) činí 426 044 Kč bez

DPH, tj. 515 513 Kč s DPH. Platba se uskuteční po akceptaci řešení PFW na základě faktury, jejíž

přílohou bude kopie akceptačního protokolu včetně dodacího listu. Zhotovitel uvede na faktuře

kromě celkové ceny dodávky bezdrátových přístupových bodů i cenu jednotkovou.

(3) Cena za dodání SW a licencí k užívání dle článku li., písm. b) činí 73 523 Kč bez DPH, tj. 88 963 Kč s

DPH. Platba se uskuteční po akceptaci řešení PFW na základě faktury, jejíž přílohou bude kopie

akceptačního protokolu a kopie dokladu o nabytí licence Objednatelem - dodací list. Poskytovatel

uvede na faktuře kromě celkové ceny dodávky všech SW komponent a licencí i cenu jednotlivých

dodaných SW komponent a licencí.

(4) Cena za implementaci celého řešení PFW do infrastruktury Objednatele dle článku li., písm. c) činí

102 016 Kč bez DPH, tj. 123 439 Kč s DPH. Platba se uskuteční po akceptaci řešení PFW na základě

faktury, jejíž přílohou bude kopie akceptačního protokolu.

(5) Cena za záruku celého řešení PFW dle článku li, písm. d), která bude hrazena 1 x ročně ve výši 0Kč

bez DPH, tj. O Kč s DPH na období jednoho (1) roku. První platba se uskuteční po akceptaci řešení

PFW na základě faktury.

(6) Cena za servisní podporu celého řešení PFW dle článku li, písm. e) sestává z ceny:

a) podpory dodávaných HW komponent poskytovaných výrobcem, která bude hrazena 1 x

ročně ve výši O Kč bez DPH, tj. O Kč s DPH na období jednoho (1) roku.

Platba bude hrazena paušálně 1 x ročně na následující rok poskytování podpory dodávaných

HW komponent na základě faktury. První platba se uskuteční po akceptaci řešení PFW.

b) podpory licencí SW poskytovaného výrobcem, která bude hrazena 1 x ročně ve výši O Kč bez

DPH, tj. O Kč s DPH na období jednoho (1) roku, první platba se uskuteční po akceptaci řešení

PFW,

c) podpory implementovaného řešení PFW poskytovaného Poskytovatelem je stanovena ve

výši 51 008 Kč bez DPH, tj. 61 720 Kč s DPH za období jednoho (1) roku. Platba bude hrazena

paušálně 1 x čtvrtletně za předchozí tři měsíce poskytování servisní podpory na základě

faktury ve výši 17 002,67 Kč bez DPH, tj. 20 573,23 Kč s DPH.

(7) Cena za konzultace a další práce nad rámec podpory poskytované Poskytovatelem v rozsahu

max. 25 hodin ročně, dle článku li., písm. f) činí za 1 hodinu konzultace a práce nad rámec podpory

1 063 Kč bez DPH, tj. 1 286 Kč s DPH. Platba se uskuteční na základě faktury, jejíž přílohou bude

zápis o provedení práce, podepsaný Objednatelem. Platba bude hrazena společně s fakturou za

servisní podporu dle bodu 6) tohoto článku.

(8) Cena za předmět plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje úplné a veškeré i související

náklady potřebné pro předmět plnění podle této Smlouvy, ke dni podpisu Smlouvy. Žádné další ani

související náklady nebudou Objednatelem uhrazeny

(9) Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu ceny za předmět plnění.

(10) Cena za předmět plnění může být změněna pouze v případě změny daňových předpisů týkajících

se daně z přidané hodnoty, a to pouze v rozsahu, v jakém dojde ke změně daně z přidané hodnoty.

{11) Platby se budou uskutečňovat na základě faktury. Faktura bude Poskytovatelem vždy vystavena 

nejpozději do 15. prosince příslušného roku. 

{12) Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny údaje uvedené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje ve smyslu 
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ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele, která je

uvedena v záhlaví Smlouvy. 

(13) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti a náležitosti stanovené

právními předpisy, je Objednatel oprávněn jej vrátit se zdůvodněním Poskytovateli k doplnění.

V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený a lhůta splatnosti začne plynout až

dnem doručení daňového dokladu obsahujícího všechny náležitosti dle této Smlouvy Objednateli.

(14) Splatnost daňových dokladů (faktur) je stanovena na 15 kalendářních dní od jejich doručení

Objednateli, faktura bude splacena okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele

ve prospěch účtu Poskytovatele.

(15) Pokud Objednatel obdrží od Poskytovatele fakturu se všemi náležitostmi a požadovanými

přílohami po 15. prosinci příslušného roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto faktury z 15

kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů.

(16) V případě, že se Objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má

se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového

provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria

posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu

Objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku.

(17) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky bude ve

výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

(18) Celková cena za předmět Smlouvy se dohodou Smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a

nejvýše přípustná a je dána cenovou nabídkou Poskytovatele a je ze strany Poskytovatele

nepřekročitelná.

V. Podmínky podpory, konzultace a práce nad rámec podpory

poskytované Poskytovatelem 

(1) Poskytovatel v rámci podpory PFW bude zajišťovat:

a) odstraňování vad a nefunkčností řešení, přičemž:

(i) se za havarijní stav a závažnou vadu považuje úplná nefunkčnost PFW jako celku nebo

porucha základních funkcí řešení narušující práci uživatelů IS;

(ii) se za ostatní vadu považuje porucha, práci uživatelů IS neomezuje vůbec nebo jen zčásti,

jako např. vada méně významných, či málo používaných funkcionalit řešení;

(iii) v případě, že charakter závady není z hlediska definic uvedených v předchozích odstavcích

jednoznačný, určuje ho Objednatel

b) aktualizaci (update, upgrade) řešení a operačního systému všech serverů, na nichž je řešení

provozováno, včetně ošetřování aktuálních hrozeb,

c) před každou aktualizací (ve smyslu povýšení - upgrade) provedení zálohy nastavení,

d) úpravy řešení pro zajištění optimálního stavu po dohodě s Objednatelem,

e) konzultace o způsobu nastavení řešení,

f) rekonfiguraci řešení pro propojení s vnějšími systémy podle pokynů Objednatele.

(2) V rámci podpory řešení bude Poskytovatel dodržovat následující podmínky:
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) 

�-

a) o vzniku vady a způsobu jejího řešení zašle Poskytovatel bez zbytečného prodlení hlášení

mailem na adresu is.monitor@nku.cz, ať závadu objevil sám, v rámci proaktivního dohledu,

nebo na ni byl upozorněn Objednatelem,

b) k opravě přistoupí Poskytovatel bez prodlení, jakmile bylo možno v rámci proaktivního

dohledu poruchu zjistit, nebo po jejím nahlášení Objednatelem,

c) v případě jakékoliv vady zahájí Poskytovatel opravy do jedné hodiny od nahlášení vady,

d) opravu vady Poskytovatel dokončí:

(i) do 4 hodin od nahlášení, pokud se jedná o závažnou vadu specifikovanou v odst. 1) tohoto

článku, písm. a), bodu (i);

(ii) do 36 hodin od nahlášení, pokud se jedná o ostatní vady dle odst. 1) tohoto článku, písm.

a), bodu (ii);

(iii) v termínu stanoveném po dohodě s Objednatelem.

e) hodiny pro provádění oprav Poskytovateli běží v pracovní dny od 6:00 hod. do 18:00 hod.,

f) ukončení opravy nahlášené vady oznámí Poskytovatel bez zbytečného prodlení Objednateli

informací zaslanou na výše uvedený e-mail.

(3) Ostatní podmínky podpory:

a) Poskytovatel je povinen zřídit pro Objednatele kontakty ve formě e-mailu a telefonního

čísla, uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, oprávněné přijmout nahlášení závady a bez

zbytečného prodlení iniciovat činnosti vedoucí k nápravě,

b) Objednatel je oprávněn písemně stanovit pozdější čas opravy, a to nejpozději při hlášení

poruchy osobami Objednatele uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy na Poskytovatelem

zřízené kontakty.

c) v případě přerušení provozu Systémů z důvodu vyšší moci je Poskytovatel povinen závadu

odstranit neprodleně po ukončení účinku vyšší moci,

d) pokud Poskytovatel prokáže, že závadu zavinil sám Objednatel, nese náklady na odstranění

závady Objednatel.

(4) V případě, že odstranění vady brání jiná vada způsobená Objednatelem nebo třetí stranou, se lhůta

pro odstranění vady pozastavuje od okamžiku zjištění této skutečnosti až do okamžiku, kdy vadný

stav způsobený Objednatelem nebo třetí stranou je napraven a/nebo do okamžiku, kdy vadný stav

způsobený Objednatelem nebo třetí stranou nebrání odstranění vady.

(S) Poskytovatel neodpovídá za vady Systémů, pokud byly bez souhlasu Poskytovatele upravovány

takovým způsobem, který Poskytovatel výslovně zakázal nebo vyhradil pouze pro sebe, nebo byly

Systémy používány Objednatelem či třetími osobami v rozporu s dokumentací, návodem, anebo

pokud byla vada způsobena neodborným zásahem způsobeným Objednatelem nebo třetí osobou.

(6) Poskytovatel provede nápravu vadného stavu vzniklého podle bodu S) s tím, že

a) náprava bude provedena za úplatu podle článku IV. bod 7,

b) na termínech se obě Smluvní strany dohodnou,

c) je vyloučena smluvní pokuta podle článku X. bod 1) písm. a) a b).

(7) Konzultace a další práce nad rámec podpory dle článku li. písm. f):

a) o konzultace a další práce Objednatel žádá vždy písemně elektronickou cestou,

b) obě Smluvní strany se dohodnou o rozsahu a způsobu plnění práce nad rámec podpory,
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c) Objednatel není povinen vyčerpat všechny stanovené hodiny práce nad rámec podpor')

v rámci plnění dle Smlouvy. Pokud Objednatel nevyčerpá stanovený roční limit v rozsahu 25

hodin, jsou tyto nevyčerpané hodiny převedeny do následujícího roku a dalších následných let

platnosti této smlouvy.

VI. Všeobecné dodací podmínky

(1) Objednatel se zavazuje převzít předmět Smlouvy, pokud tento splňuje všechny požadavky

stanovené touto Smlouvou a zadávacími podmínkami.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat záruku za jakost na jím spravovaný HW, SW, práce a ostatní

součásti předmětu plnění po dobu pěti (S) let.

VIII. Obecná součinnost Smluvních stran

(1) Objednatel se zavazuje zajistit Poskytovateli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této

Smlouvy a za poskytnutí servisní podpory Poskytovateli řádně uhradit cenu uvedenou v článku IV.

této Smlouvy.

(2) Poskytovatel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby

a požadavky Objednatele a veškeré činnosti provádět s náležitou péčí a v úzké součinnosti

s Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného

výsledku při plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.

(3) Poskytovatel se zavazuje dodržovat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy platné a účinné

právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem České republiky.

(4) Poskytovatel není oprávněn použít podklady předané Objednatelem pro jiné účely než je plnění

předmětu podle této Smlouvy.

(5) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy. Jestliže Objednatel zjistí, že

Poskytovatel provádí plnění předmětu Smlouvy v rozporu s touto Smlouvou, má právo požadovat,

aby Poskytovatel neprodleně odstranil zjištěné vady a plnění prováděl v souladu s touto Smlouvou.

(6) Poskytovatel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy dodržovat obecně platné právní předpisy

týkající se kybernetické bezpečnosti a plnit požadavky Objednatele klienta vyplývající z jeho

bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti informací ve VIS.

IX. Mlčenlivost

(1) Poskytovatel se výslovně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech datech získaných nebo

přístupných při plnění předmětu Smlouvy, zejména o osobních údajích osob činných

u Objednatele, o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele, a to až do doby,

kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane

porušením povinnosti mlčenlivosti dle tohoto článku. Poskytovatel předem zaváže k mlčenlivosti

všechny své pracovníky i další osoby, u kterých lze předpokládat, že mohou v souvislosti s plněním

předmětu Smlouvy přijít do styku s osobními údaji a bezpečnostními opatřeními Objednatele.

(2) Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
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; mlčenlivosti poškodí, veškerou újmu tímto porušením způsobenou. Povinnosti Poskytovatele 

vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 

ustanoveními této Smlouvy dotčeny. 

(3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna předmětnou

informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

(4) Za důvěrnou informaci ani za obchodní tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména

rozsah plnění a cena.

(S) Poskytovatel je při plnění předmětu smlouvy povinen o veškerých informacích získaných v rámci

plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ním zachovávat mlčenlivost i o zabezpečení sídla

Objednatele a o zabezpečení informačních technologiích Objednatele a to bez ohledu na to, zda

tyto skutečnosti byly získány od Objednatele nebo od třetí osoby (důvěrné údaje). Tyto údaje

nebude Poskytovatel sdělovat, zaznamenávat a/nebo zpracovávat,

(6) Poskytovatel veškeré informace získané v rámci plnění uvedené smlouvy nebo v souvislosti s ním

smí užít jen ke splnění účelu a předmětu uvedené smlouvy, tj. výlučně k ověření funkcionalit

dodávaného předmětu smlouvy,

(7) Osobní údaje o zaměstnancích a dalších osobách činných v rámci Objednatele nebude Poskytovatel

jakýmkoli způsobem zaznamenávat, uchovávat a/nebo zpracovávat,

(8) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích i po ukončení výše uvedené

smlouvy a i v případě ukončení své činnosti pro Poskytovatele,

(9) Poskytovatel se zavazuje oznámit Objednateli, že došlo k porušení mlčenlivosti nebo že hrozí riziko

zpřístupnění osobních údajů osob činných u objednatele neoprávněné osobě nebo že hrozí riziko

úniku osobních údajů, a to neprodleně po takovém zjištění,

(10) Poskytovatel podnikne všechny potřebné kroky k ochraně důvěrných údajů.

(11) Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které jsou nebo se stanou obecně známými za

předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ze strany Poskytovatele, a za předpokladu,

že další zpracovávání takových informací není zakázáno právním předpisem.

(12) Porušení povinnosti mlčenlivosti bude řešeno v souladu s obecnou právní úpravou obsaženou

v občanském zákoníku.

X. Smluvní pokuty

(1) Pro případ vadného plnění ze strany Poskytovatele se Smluvní strany dohodly na těchto smluvních

pokutách:

a) v případě vady řešení, nezahájí-li Poskytovatel opravy do jedné hodiny od nahlášení nebo

zjištění vady, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou

započatou hodinu nedodržení lhůty opravy,

b) Poskytovatel opravu nedokončí do stanoveného limitu od nahlášení / zjištění, nebude-li po

dohodě s Objednatelem stanoveno jinak, zaplatí Poskytovatel Objednateli 500 Kč za každou

započatou hodinu.

(2) Ustanoveními o smluvních pokutách nejsou nijak dotčena práva jedné Smluvní strany na náhradu

škody způsobené druhou Smluvní stranou.

(3) Smluvní pokuta je Objednatelem uplatňována formou slevy na předmětu plnění.

STRANA 7 

®cerlified (R); KosnanskaG; 22.12 2017 13:39:47; 1197066/339298 



(4) Pokud smluvní pokuta převyšuje zbývající hodnotu předmětu plnění, pak se bod 3) v tomto článkL,

neuplatní. V tom případě bude smluvní pokuta splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla

povinné Smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou Smluvní stranou,

a to na účet oprávněné Smluvní strany uvedené v písemné výzvě.

(S) Poskytovatel odpovídá za veškerou způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této Smlouvy,

opomenutím nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti, v plné výši.

(6) Náhrada škody se bude řídit občanským zákoníkem, pokud není jinak stanoveno zvláštním právním

předpisem.

XI. Náhrada škody

(1) Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních

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

škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

(2) Žádná ze Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou

porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění nějaká

z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

(3) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé

okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.

(4) Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné Smluvní strany

a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

(1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou S let od podpisu akceptačního protokolu a nabývá

platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

(2) Od této Smlouvy lze odstoupit z důvodů a za podmínek stanovených touto Smlouvou a zákonem.

Za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatelem se mj. považuje prodlení

Poskytovatele s plněním dle této Smlouvy, kdy toto porušení nebude odstraněno ani do 15

kalendářních dnů po doručení písemné výzvy Objednatele.

(3) Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně,

pokud v oznámení není uvedena lhůta pozdější nebo pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.

(4) Odstoupením od této Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení této Smlouvy, která

se týkají povinnosti mlčenlivosti, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na

zaplacení smluvní pokuty a řešení sporů.

XIII. Závěrečná ujednání

(1) Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu plnění Smlouvy a je schopen tento

předmět plnění dodat.

(2) Poskytovatel prohlašuje, že k výkonu činnosti, která je předmětem plnění, má příslušná (potřebná)

oprávnění.
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(3) Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této Smlouvy třetí

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

(4) Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

(5) Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Všechny

spory mezi Smluvními stranami vzniklé z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo

v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení,

případně bude řešení sporů podléhat jurisdikci soudů České republiky.

(6) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených

Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Objednatelem v zadávací

dokumentaci, nabídka Poskytovatele a občanský zákoník, a to v tomto pořadí.

(7) Poskytovatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(8) Případná neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení této Smlouvy.

(9) Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup.

(10) Dojte - li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení

právnické osoby) Poskytovatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Objednateli ve lhůtě

do 14 dnů od právní moci takové změny.

(11) Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel obdrží

jedno (1) vyhotovení a Objednatel dvě (2).

(12) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz

dohody o celém obsahu této Smlouvy připojují své podpisy.

V Praze dne .. ?.-:.�: .. 1i, 2017

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
PhDr. Radek Haubert 

vrchní ředitel správní sekce 

28-:-�2 V Praze dne ............ 2017

T-Mobile Czech Republic a.s.
Ing. Jaromír Červinka

na základě pověření
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Příloha č. 1 Smlouvy 

SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB 

KONTAKTNÍ OSOBY ZA OBJEDNATELE 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Systém Jan Mareš 233 045 202 [an.mares@nku.cz 

Mail pro hlášení o poruchách is.monitor@nku.cz 

Petr Fojtík 233 045 215 e_etr.[o[tik@nku.cz 

Martin Kovář 233 045 201 martin.kovar@nku.cz 
Hlášení poruch 

Jaroslav Hudec 233 045 333 Jaroslav.hudec@nku.cz 

Jan Mareš 233 045 202 [an.mares@nku.cz 

Obecný Helpdesk 233 045 333 hele_.desk@nku.cz 

Účtování, faktury Hana Matrasová 233 045 204 hana.matrasova@nku.cz 

KONTAKTNÍ OSOBY ZA POSKYTOVATELE: 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Linka pro hlášení poruch 800 737 311 dohled@t-mobile.cz 

Poruchy vyřizuje Attila Tóth 603 607 002 attila.toth@t-mobile.cz 

Systém Attila Tóth 603 607 002 attila.toth@t-mobile.cz 

Účtování, faktury Patrik Nikendey 720 705183 patrik.nikendey@t-mobile.cz 

Smluvní Patrik Nikendey 720 705183 patrik.nikendey@t-mobile.cz 
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Příloha č. 2 Smlouvy 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Činnost Termín zahájení Počet dní 

Objednávka TO 1 

Přípravná fáze* (Sběr požadavků, vznik HLD) TO+ 1 týden 14 

Dodání HW, instalace a základní konfigurace TO+ 4 týdny 7 

Migrace VPN, SSO a ostatních politik TO+ 5 týdnů 7 

Provedení testů TO+ 6 týdnů 2 

Překlopení nového řešení do provozu TO+ 7 týdnů 2 

Finalizace Detail Design dokumentu a školení administrátorů TO+ 7 týdnů 4 
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ROZPIS CEN 

Dodávka hardware 

číslo Výrobce Cena bez DPH 

Komponenta hardware Kč 

1 FortiGate -500E 408 895 Kč 

2 l0GE SFP 3 430 Kč 

3 Napájení 13 719 Kč 

Práce (instalace, 68 011 Kč 

implementace, úpravy) 

All Celková cena za 494 055 Kč 
hardware 

Servis hardware 

číslo Výrobce Cena bez DPH 

Komponenta hardware Kč 

1 Cena za S&M zahrnuta v ceně o

hardware 

A22 Celkem roční servis HW o 

A21 = 5 x A22 

/ A21 Celkem servis HW za 5 let lo 
A= All + A21 

A. Celkové náklady za HW za 5 495 055 Kč
let

Dodávka software 

číslo Výrobce Cena bez DPH 

Komponenta software Kč 

1 Forti Analyzer - VM Base 19 524 Kč 

license 

2 Forti Analyzer - Upgrade 13 016 Kč 

license 

Práce (instalace, 34 005 Kč 

implementace, konfigurace) 

B11 Celková cena za software 66 545 Kč 

Roční údržba a podpora software (vč. licencí) 

číslo Výrobce Cena bez DPH 

Komponenta software Kč 

1 FortiAnalyzer - VM Support 8 197 Kč 

B22 Celkem roční podpora SW 8 197 Kč 
B21 = 5 x B22 

/ B21 Celkem podpora SW za 5 let I 40 983 Kč 
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Příloha č. 3 Smlouvy 

DPH Cena včetně DPH 

% Kč 

21% 494 763 Kč 

21% 4 150 Kč 

21% 16 600 Kč 

21% 82293 Kč 

597 806 Kč 

DPH Cena včetně DPH 

% Kč 

o 

o 

lo 

597 806 Kč 

DPH Cena včetně DPH 

% Kč 

21% 23 624 Kč 

21% 15 749 Kč 

21% 41 146 Kč 

80 520 Kč 

DPH Cena včetně DPH 

% Kč 

21% 9 918 Kč 

9 918 Kč 

149 590 Kč 



B = B11 + B21

I B. Celková cena za SW za 5 let I 107 529 Kč 

Podpora a servis celého řešení 

Cena bez DPH 

Cll Podpora řešení za jeden rok 51 008 Kč 
C = 5 x Cll 

I c. Celkem podpora řešení za 5 let I 255 040 Kč

Konzultace a další práce nad rámec Smlouvy 

Cena bez DPH 

D11 Cena za 1 hodinu 1 063 Kč 
D = 125 x Dll 

I D. Celkem cena za 125 hodin I 132 833 Kč 

SOUHRN CEN 

Cena bez DPH 

A. Celkem HW 494 055 Kč 

Cena bez DPH 

B. Celkem SW 107 529 Kč 

Cena bez DPH 

C. Celkem podpora řešení 255 040 Kč 

Cena bez DPH 

D. Celkem cena za 125 hodin 132 833 Kč 

A+ B+C+D 

E. CELKOVÁ CENA ZAKÁZKY
Cena bez DPH 

989 45 7 Kč 

STRANA 13 

®certified (R); KosnanskaG; 22.12 2017 13:39:4 7; 1197066/339298 

1130110 Kč 

Cena včetně DPH 

61 720 Kč 

1308 598 Kč 

Cena včetně DPH 

1 2 8 6  Kč 

I 1 60 72 8 Kč 

Cena včetně DPH 

597 806 Kč 

Cena včetně DPH 

130110 Kč 

Cena včetně DPH 

308 598 Kč 

Cena včetně DPH 

1 60 72 8 Kč 

Cena včetně DPH 

1 197 2 43 Kč 



Příloha č. 4 - Technický dotazni 

Bod Popis Hodnota Povinné Minimum Poznámka 

Výrobce Fortinet 

Model FortiGate S00E 

Aešení PFW: 

1. musí umět tvořit pravidla a filtrace na základě 

1.a zdroje, cíle, portu a protokolu (paketový filtr) ANO ANO ANO 

>----

1.b signatury rizikové komunikace ANO ANO ANO 

-

1.c obsahu komunikace ANO ANO ANO 

>----

1.d detekce komunikující aplikace ANO ANO ANO 

Aešení PFW musí obsahovat možnost nastavení 
2. uplatňování pravidla ve vzájemné kombinaci na 

základě 

2.a na základě v Active Directory 
-

2.a uložené identity uživatele ANO ANO ANO 

-

2.a uložené globálních skupin ANO ANO ANO 
-

2.b identity komunikující aplikace ANO ANO ANO 

objektů a globálních skupin objektů 

2.c definovaných v rámci každého dodaného ANO ANO ANO 

funkčního celku 
>----

2.d zdrojové či cílové adresy (DNS i IP) ANO ANO ANO 

>----

2.e časovému rozmezí ANO ANO ANO 

-

2.f zdrojovým či cílovým portem ANO ANO ANO 

3. 
Akutalizace zdrojů filtrace (signatury) po dobu 

ANO ANO ANO 
podpory řešení 

musí být schopné provádět analýzu HTTPS provozu 

4. za účelem identifikování cílové URL a kontrole ANO ANO ANO 

přenášených dat 

5. 
součástí řešení je ochrana před šířením škodlivého 

ANO ANO ANO 
kódu, aplikačním útokům a zapojením do botnetu 

Application Control 

IPS 

Poskytnuté ochrany 
AV 

NE 
Botnet IP/Domains 

Web Filtering 

Antispam 

6. umožňuje

6a překládání adres (NAT) ANO ANO ANO 

,___ 

6b přesměrování portů (port forwarding) ANO ANO ANO 

-

6c využití VLAN ANO ANO ANO 

-

6d segmentaci rozhraní alespoň na úrovni VLAN ANO ANO ANO 
,___ 
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6e upřednostňování síťového provozu ANO ANO ANO 

7. Řešení obsahuje nastavování kapacitních limitů ANO ANO ANO 

z pohledu 
konfigurace se 
FortiGate cluster 
chová jako jedno 
zařízení, které lze 
spravovat z jednoho 
místa pomocí GUI 
nebo CLI rozhraní. 
Veškerá pravidla a 
nastavení se 
konfigurují pouze na 
jednotce Active, 

8. Centralizovaná správa řešení nad funkčními celky ANO ANO ANO 
odkud se 
automaticky 
synchronizuji na 
jednotku Passive. 
Správu většího 
počtu FortiGate nad 
rámec HA clusteru 
(není požadováno v 
případě tohoto 
řešení) je možno 
provádět pomocí 
FortiManageru 
(není součástí 
nabídky). 

9. Podpora vytváření VPN spojení pomocí:

9a. IPSec s IKEv2 ANO ANO ANO 

-

9b. SSL VPN ANO ANO ANO 

-

další L2TP/IPSec NE 

10. Klient podporuje Windows 10 64bit ANO ANO ANO 

11. Nativní VPN klient ANO 

V případě záporné odpovědi v bodu 11: Pak součástí 

dodávky je prostředí pro vytvoření aplikace 
ANO NE ANO 

umožňující vyvolat sestavení VPN voláním z 

programu třetí strany 

username/password 
(Local or Server-based 

authentication (support 
POP3, RADIUS, LDAP, 

12. VPN brána poskytuje ověření uživatele pomocí:
TACACS+)) 

ANO 
certifikát, 

two-factor RADIUS 

authentication (token, 
ce rtificate) 

pre-shared key for 
L2TP/IPSec 

13. Podpora IPv6 ANO ANO ANO 

14. Požadujeme

14a licenčně pokryta funkcionalita neomezeno ANO min 550 

-

14b 
změna uživatele nebo zařízení neznamená 

ANO ANO ANO 
ztrátu licence 

15. APi nebo CLI pro automatizaci úkonů ANO ANO ANO 

STRANA 15 



I Dostupná rozhraní CLI 
REST APi

pomocí virtuální 

16. Způsob řešení uložiště logů appliance FortiAnalyzer- ANO VM instalované v 
prostředí zákazníka 

dle vyhrazené 

licenčně povoleno až 1,5 kapacity pro 
16. Kapacita uložiště logů TB a max. 3 GB/day ANO FortiAnalyzer-VM v 

rámci virtualizační 
platformy zákazníka

17. Monitoring incidentů a provozu pro vyhodnocení ANO ANO ANO 

18. Podpora exportu dat reportu incidentů ANO ANO ANO 

19. Řešení uchovává data v lokálním prostředí ANO ANO ANO Zadavatele 
mimo uchování 

Řešení je realizováno pomocí samostatného logů, které je 
21. hardware ANO ANO ANO řešeno pomocí 

virtuální appliance
Fo rtiAna lyze r-VM 

8x GE RJ45 Ports min.Sx 

22. Počet ethernetových portů 8x GE SFP Slots ANO RJ45, 2x 

2x 10 GE SFP+ Slots SFP+ 

NGFW Throughput
- aproximovaná 

min.3 
hodnota na základě 

23. Celková propustnot NFW S Gbps ANO 
Gbps 

provedených NSS 
La bs testů pro 
model FortiGate 
600D. 
Threat Protection
Throughput -
aproximovaná 

24. Propustnost při využití všech služeb pro kontrolu 4,7 Gbps ANO min 600 hodnota na základě 
obsahu Mbps provedených NSS 

La bs testů pro 
model FortiGate 
600D. 

26. Prvky v provozní cestě jsou redudantní ANO ANO ANO 

29. Smluvně zaručená aktualizace všech dodaných ANO ANO ANO funkčních celků 

30. Veškerý hardware je zamontovatelný do 19" ANO ANO ANO stojanu se všemi díly 

31. Veškerý hardware má redundantní napájení ANO ANO ANO 
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APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Stát: Spolková republika Německo

Tuto verejnou listinu

2. podepsal Dr. Peter Baumann

3. jednajlcl ve funkci notáre v Bonnu

4. a tato je opatřena pečeti notéte Dr. Baumanna

5. v Bonnu 

Ovifeno 

6. dne 25.9.2017

7. předsedou Zemského soudu v Bonnu

8. číslo 2121-2122/2017

9. razítko/pečeť

Předseda Zemského soudu 
v Bonnu 

10. podpis

z pověřeni
nečitelný podpis
(Dr. Weber)

OVĚŘENÝ PŘEKLAD 



OVĚŘENÝ PŘEKLAD 

Sbirka listin č. 1768/2017 B 

Tímto osvědčuj i, že tuto listinu podepsaly v mé přítomnosti 
následujicí osoby: 

1. Dr. Robert Hauber, narozený 25. 4. 1971,
bytem na adrese Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
- který je mi osobně znám -,

2. pani Mardia Niehaus, narozená 25. 9. 1963,
bytem na adrese Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,
- která svou totožnost prokázala prostřednictvím svého 

cestovniho pasu -

v Bonnu dne 21. září 2017 

nečitelný podpis 

Dr. Peter Baumann 
notář pro věci občanskoprávní 

pečeť: Dr. Peter Baumann 
notář v Bonnu-Duisdorfu 



APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

1. Land: Bundesrepublik Deutschland 

Diese OffenUiche Ur1<unde 

2. ist unterschrieben von Dr. Peter Baumann 

3. in seiner Eigenschaft als Notar in Bonn 

4. sie isl versehen mil dem Siegel des Notars Dr. Baumann 

Bestatigt 

5. in Bonn 6. am 25.09.2017 

7. durch der Prasident des Landgerichts Bonn

8. unterNr. 2121-2122/2017 

9. StempeVSiegel 10. Unterschrift:

(Dr.Weber) 



POVtŘENÍ 

1Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČ 64949681, (dále jen 
,Společnosť) jednající prostřednictvím představenstva Společnosti tímto po v ě ř u je níže uvedeného zaměstnance: 

Ing. Jaromíra č E R V I N K U 

nar. 19. 5. 1976 

aby za Společnost vykonával veškeré právní jednání: 

• které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji komunikačního
zařízení a jejich příslušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o zprostředkování anebo spolupráci při uzavíráni
uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,

• které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešení ProfiNet, prodej jakýchkoli nehlasových služeb a služeb
s přidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,

• které souvisí se smlouvami o poskytování ICT řešeni, jež upravuji podmínky pronájmu komunikačních zařízeni a
souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování
takových smluv,

• podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právní úkony ve veřejných
zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační
předpoklady pro plněni veřejné zakázky.

• právně jednal ve správním řízení ve smyslu§ 30 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojení s§ 21 odst. 1
písm. b) zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ve věci přezkoumáni úkonů zadavatele uciněných při
zadávání veřejné zakázky vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn
zejména podepsat a podat návrh na zahájení řízení a činit veškeré úkony v průběhu celého řízení včetně podání
opravných prostředků. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve všech řízeních ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

Toto pověřeni je dále uděleno mj. í v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o veřejných 
zakázkách, občanského soudního řádu, správního řádu, trestního zákona a dle všech předpisů týkajících se činností 
Společnosti dle jejího předmětu podnikání zúžené na práva a povinnosti týkající se veřejných zakázek. 

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve společnosti jedná jménem 
společnosti samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti. Pověřený zaměstnanec 
není oprávněn zmocnit aní jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala za Společnost, s výjimkou oprávnění ke 
zmocnění zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného zaměstnance zastupovali Společnost při otevírání obálek, 
prohlídce místa plnění, nebo při ústním vysvětlení nabídky, při nahlížení do zprávy hodnoticí komise a pořizování její kopie 
a při jednání o nabídce v zákonem umožněných případech v termínech stanovených zadavateli veřejných zakázek 
v jednotlivých výběrových řízeních. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společnosti převádět či 
zatěžovat právy třetích osob. 

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti či otisku 
razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis. 

místopředseda představenstva 

Toto pověření přijímám: 

Ing. Jaromír Červinka 



/ 

Roll of Deeds No. 1768/2017 B 

I hereby certify that this document has been signed in my 

presence by 

1. Dr. Robert Bauber, born on 25.04.1971,

resident at Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn,

- personally known to me -,

Mrs. Mardia Niehaus, born on 25.09.1963, 

resident at Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

_ identified to me by her Passport -

er Baumann, 

Civil Law Notary 

139SC 



Jako tlumotnfkfazyka anglického a německého, jmenovaný rozhodnutfm pfedsedy Méstského soudu 
v Praze ze dne 27.9.1992. t.j. Spr 203192 stvrzuji, te pfeklad souhlas! s textem p/1pojené listiny. 

V pfek/adu jsem provedl tyto opravy: tádné 

Tlumočnický ůkon je zapsán pod pol tíslem ./.P..lt?.1'2017 denfku. 

Praha ....... [�/.(?. ............ 2017 

Ing. Jiff Spévátek 
Na Santince 2 
160 oo Praha 6 

OVĚ�OVACI OOLOiKA PRO VIDIMACI 
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� ANGLIČTINA /
NĚMČIN�/ 

Podle ověřovací knihy Úřad městské čés" Praha 4 
poř.č. vidimace X/9154/2017

tato úplné kopie obsahujíc! 6 stran 
souhlas! doslovně s pfedloženou lis"nou. z niž byla pořízena, 
a tato listina Je prvopisem obsahujlcím 6 stran. 
Lis_tina. z niž je vidimovaná listina poflzena, neobsahuje viditelný
za11šťovacl prvek, jenž je součásti obsahu právního významu této 
listiny. 

V Praze 4 dne 18.10.2017 



Uvúťt:111 - Vl(IH113Ce 
Ovéťuji. zr: lt!nto opis složený z ___ L .. listů 
doslovné soulllasi s listinou, z niž byl pořízen, 
slazenou z . _({ .. listů. 

v . .\:n.\>:-.1.�---··· dne .. f:t!..�.�JY 

Hana KOHOUTOVÁ
pověřená n tářkou 

(." 
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