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Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv:
TATO SMLOUVA o zajištění komplexní antivirové ochrany pro resort životního prostředí (dále jen
,,Smlouva") je uzavřena v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník"), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Autorský zákon"),
MEZI

Českou republikou - Ministerstvem Životního prostředí
sídlo:
jednající:
IČO:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Janou Vodičkovou, ředitelkou odboru informatiky
00164801

bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Ing. Milan Soldát, e-mail: Milan.Soldat@mzp.cz, tel.: +420 267 122 935
DÁLE JEN ,,Nabyvatel"
NA STRANĚ JEDNÉ,

A
ESET software spol. s r. o.
sídlo:
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
jednající:
jurajem Ferencem, ředitelem společnosti
IČO:
26467593
DIČ:
CZ26467593
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
51-2451350287/0100
zapsaným/zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 84196
zástupce pro věcná jednání:

DÁLE JEN ,,Poskytovatel"
NA STRANĚ DRUHÉ,
NABYVATEL A POSKYTOVATEL SPOLEČNĚ JEN ,,Smluvní strany"
NEBO JEDNOTLIVĚ ,,Smluvní strana".
1.

PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE

1.1

Poskytovatel prohlašuje, že dle jeho nejlepšího vědomí není vedeno žádné soudní, správní
či rozhodčí řízení týkající se Poskytovatele nebo jeho majetku, není vedeno ani žádné trestní stíhání
Poskytovatele či osob, jež jsou členy jeho statutárního orgánu, které by mohlo ovlivnit možnosti
Poskytovatele dostát jeho povinnostem vyplývajícím z této Smlouvy a podle nejlepšího vědomí
Poskytovatele takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Poskytovatel dále prohlašuje, že není
ve výkonu trestu, ochranného či zajišt'ovacího opatření, Poskytovatel nebyl v minulosti
pravomocně odsouzen za trestný čin, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.
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1.2

Poskytovatel dále prohlašuje, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ZZVZ"), nebo že by uzavřením této Smlouvy s ním došlo k porušení právních předpisů.

2.

DEFINICE POJMŮ

Níže uvedené výrazy mají v jednotném i množném čísle v této Smlouvě následující význam:
škodlivý sw - škodlivý kód;
Podmínky užívání komplexní antivirové ochrany - https://help.eset.coln/eula/ .
3.

PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1

Předmětem této Smlouvy je zajištění komplexní antivirové ochrany počítačů, serverů a mobilních
zařízení před škodlivým SW a hackerskými útoky pro resort životního prostředí,
včetně implementační podpory (dále jen ,,Implementační podpora") v územním, časovém
a množstevním rozsahu uvedeném v Technické specifikaci dle Přílohy č. 7 Zadávací dokumentace
(dále jen ,,ZD"), jež bude poskytnuta na vyžádání (blíže viz kap. 12.6.9 ZD), zajištění dostupnosti
a poskytování aktualizací virové báze a komponent zajišt'ujících komplexní antivirovou ochranu
(dále jen ,,Aktualizace") a poskytnutí technické podpory na období pěti (S) let v rozsahu
a za podmínek, které jsou blíže definovány v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen ,,Technická
podpora").

3.2

Nabyvatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za předmět plnění dohodnutou
odměnu a dále se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost. Poskytovatel
se zavazuje předat předmět plnění ve sjednaném čase, množství a sjednaným způsobem.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout předmět plnění v provedení a jakosti odpovídající aktuálnímu
stavu technologického vývoje v dané kategorii produktů, jakož i požadavkům Nabyvatele
vymezenýin v Příloze č. l této Smlouvy a v Technické specifikaci dle Přílohy č. 7 ZD.

4.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1

Místem realizace plnění je sídlo Nabyvatele uvedené výše v této Smlouvě.

4.2

Všechny komponenty nezbytné k poskytování komplexní antivirové ochrany budou Nabyvateli
předány do tří (3) pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. Předání bude potvrzeno
podepsáním písemného předávacího protokolu (dále jen ,,Předávací protokol").

4.3

Termín čerpání Implementační podpory je ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

4.4

Aktualizace budou dostupné ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

4.5

Poskytování Technické podpory bude možné čerpat ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

4.6

Tato Smlouva se uzavírá na pět (5) let od nabytí účinnosti této Smlouvy.

5.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Celková cena za dodání předmětu plnění dle článku 3. odst. 3.1 této Smlouvy (dále jen ,,Celková
cena") činí 6.995.775,- KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"), (slovy:
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šestmilionůdevětsetdevadesátpěttisícsedmsetsedmdesátpět
z jednotlivých dílčích cen takto (dále jen ,,Ceny"):
·

·

·

·

·

korun

českých)

a

skládá

se

Cena za zajištění komplexní antivirové ochrany na 1. rok, včetně Aktualizací, Technické
podpory
a
Implementační
podpory
činí
1.399.155,KČ
bez DPH
(slovy:
jedenmiliontřistadevadesátdevěttisícstopadesátpět korun českých).
Cena za zajištění komplexní antivirové ochrany na 2. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory činí 1.399.155,- KČ bez DPH (slovy: jedenmiliontřistadevadesátdevěttisícstopadesátpět
korun českých).
Cena za zajištění komplexní antivirové ochrany na 3. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory činí 1.399.155,- KČ bez DPH (slovy: jedenmiliontřistadevadesátdevěttisícstopadesátpět
korun českých).
Cena za zajištění komplexní antivirové ochrany na 4. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory činí 1.399.155,- KČ bez DPH (slovy: jedenmiliontřistadevadesátdevěttisícstopadesátpět
korun českých).
Cena za zajištění komplexní antivirové ochrany na 5. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory činí 1.399.155,- KČ bez DPH (slovy: jedenmiliontřistadevadesátdevěttisícstopadesátpět
korun českých).

Bližší cenová specifikace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
5.2

Celkovou cenu (resp. Ceny) je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných
právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné
k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3

Celková cena (resp. Ceny) je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena
konečná, závazná a nepřekročitelná. V Celkové ceně (resp. Cenách) jsou zahrnuty veškeré náklady
Poskytovatele, tedy zejména veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti
nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.

5.4

Celkovou cenu za poskytované plnění bude Nabyvatel Poskytovateli hradit postupně, a to vždy
bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený výše v této Smlouvě,
na základě daňového dokladu (dále jen ,,Faktura") vystavenélio Poskytovatelem.

5.5

Podkladem pro průběžnou úhradu Celkové ceny za poskytování komplexní antivirové ochrany
(v případě l. Faktury v souladu s článkem 6. odst. 6.2 této Smlouvy) je Faktura vystavená
Poskytovatelem.

5.6

Platba Faktur bude probíhat vždy lx ročně.

5.7

Poskytovatel je oprávněn vystavit l. Fakturu za poskytování plnění nejdříve po akceptaci
Předávacího protokolu (blíže viz článek 4. odst. 4.2 této Smlouvy).

5.8

Fakturováno bude následovně:
·
·

1. Faktura - za zajištění komplexní antivirové ochrany na 1. rok, včetně Aktualizací, Technické
podpory a Implementační podpory;
2. Faktura - za zajištění komplexní antivirové ochrany na 2. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory bude vystavena nejdříve za 12 měsíců po uhrazení 1. Faktury Nabyvatelem dle
podmínek stanovených v tomto článku, odst. 5.9 této Smlouvy;
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·

·

·

3. Faktura - za zajištění komplexní antivirové ochrany na 3. rok, včetně Aktualizaci a Technické
podpory bude vystavena nejdříve za 12 měsíců po uhrazení 2. Faktury Nabyvatelem dle
podmínek stanovených v tomto článku, odst. 5.9 této Smlouvy;
4. Faktura - za zajištění komplexní antivirové ochrany na 4. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory bude vystavena nejdříve za 12 měsíců po uhrazení 3. Faktury Nabyvatelem dle
podmínek stanovených v tomto článku, odst. 5.9 této Smlouvy;
5. Faktura - za zajištění komplexní antivirové ochrany na 5. rok, včetně Aktualizací a Technické
podpory bude vystavena nejdříve za 12 měsíců po uhrazení 4. Faktury Nabyvatelem dle
podmínek stanovených v tomto článku, odst. 5.9 této Smlouvy.

5.9

Splatnost Faktur je jednadvacet (21) kalendářních dní ode dne jejich doručení Nabyvateli. Povinnost
Nabyvatele zaplatit Poskytovateli fakturovanou částku je splněna odepsáním příslušné částky z účtu
Nabyvatele. Nabyvatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž
veškeré cenové údaje na Fakturách budou v této měně.

5.10

Faktury budou obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení Faktur a jejich čísla, identifikační
údaje Smluvních stran, předmět této Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně
DPH), a budou mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktury budou
označeny evidenčním číslem této Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv Nabyvatele (viz
také záhlaví této Smlouvy).

5.11

Faktury budou zaslány vždy ve dvou vyhotoveních na adresu Nabyvatele ve tvaru:
Odbor informatiky - Zajištění komplexní antivirové ochrany pro resort životního prostředí,
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.

5.12

Nabyvatel je oprávněn vrátit Faktury do konce doby jejich splatnosti zpět Poskytovateli,
pokud budou obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje
nebudou obsahovat vůbec. V takovém případě nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení
opravených nebo doplněných Faktur Nabyvateli. Nabyvatel není v takovém případě v prodlení.

6.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1

Poskytovatel se zavazuje předat všechny komponenty nezbytné k poskytování komplexní antivirové
ochrany a Nabyvatel se zavazuje je převzít v souladu s článkem 4. odst. 4.2 této Smlouvy.
Poskytovatel odpovídá za to, že všechny předané komponenty, nezbytné k poskytování komplexní
antivirové ochrany, jsou v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami
a dokumentací.

6.2

O předání a převzetí všech komponent nezbytných k poskytování komplexní antivirové ochrany
bude sepsán Předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. Předávací protokol bude
vždy obsahovat alespoň: označení plnění (resp. jeho část), označení a identifikační údaje
Poskytovatele a Nabyvatele, evidenční číslo této Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv
Nabyvatele a datum jejího uzavření, prohlášení Nabyvatele, že plnění přejímá, popř. nepřejímá,
soupis komponent, popř. vad či nedodělků, datum a místo sepsání Předávacího protokolu, jména
a podpisy zástupců obou Smluvních stran.
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6.3

V případě zjištěných vad a nedodělků či jiných nedostatků bude v Předávacím protokolu uvedena
také tato skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad/nedodělků/nedostatků u předávaných
komponent nezbytných k poskytování komplexní antivirové ochrany dle této Smlouvy, a to včetně
způsobu a termínu jejich řešení, resp. odstranění. Poté bude Předávací protokol sepsán analogicky
znovu.

7.

VADY PLNĚNÍ A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1

Poskytovatel výslovně odpovídá a ručí za to, že ke dni podpisu Předávacího protokolu podle článku
6. odst. 6.2 této Smlouvy je komplexní antivirová ochrana funkční, a že zajišt'uje ochranu dle
požadavků popsaných v Příloze č. l této Smlouvy.

7.2

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn předmět plnění v rozsahu sjednaném v této Smlouvě
Nabyvateli dodat, že uzavřením a plněním této Smlouvy neporušuje žádná práva duševního
vlastnictví ani jiná práva třetích osob. Poskytovatel odpovídá za to, že Nabyvatel užíváním
předmětu plnění a všech, dle této Smlouvy dodaných souvisejících komponent, neporušuje žádná
práva třetích osob. Poskytovatel je povinen umožnit Nabyvateli nerušené užívání předmětu plnění
a všech dodaných souvisejících komponent v rozsahu definovaném touto Smlouvou a chránit jej,
at' sám nebo prostřednictvím výrobce a poskytovatele předmětu plnění a všech dodaných
souvisejících komponent, před nároky třetích osob vznesenými vůči Nabyvateli v souvislosti
s užíváním předmětu plnění a všech dodaných souvisejících komponent.

7.3

V případě, že předmět plnění objektivně nemá funkční vlastnosti popsané výslovně v Příloze č. 1
této Smlouvy nebo v dokumentaci, která je jeho součástí, je předmět plnění vadný.

7.4

Neexistence funkční vlastnosti, která není výslovně uvedena v dokumentaci k předmětu plnění
a není součástí požadavků dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a Technické specifikace dle Přílohy č. 7
ZD, se za vadu předmětu plnění nepovažuje.

7.5

Nabyvatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli bezplatné odstranění vady. Vada musí být
objektivně zjištěna, existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat Poskytovatel. Není-li
dohodnuto jinak, prokazuje existenci funkční vlastnosti Poskytovatel v sídle Nabyvatele na zařízení
Nabyvatele.

7.6

Všechny jednotlivé části plnění jsou řádně předány a převzaty či poskytnuty a akceptovány až
podpisem Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami, jsou-li prosty všech vad a nedodělků.

7.7

Poskytovatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Nabyvatele v souvislosti s plněním této
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky
Poskytovatele a přetrvá i po skončení trvání této Smlouvy.

7.8

Poskytovatel poskytne Nabyvateli všechna potřebná oprávnění k využívání předmětu plnění dle této
Smlouvy a všech fúnkčních vlastností definovaných v Příloze č. l této Smlouvy, a to včetně
oprávnění pro využívání předmětu plnění v jednotlivých resortních organizacích Nabyvatele.

8.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1

Poskytovatel odpovídá za škody, které vzniknou Nabyvateli na hardwarových prostředcích
Nabyvatele v přímé souvislosti s instalací a provozem předmětu plnění této Smlouvy. Poskytovatel
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neodpovídá za jakékoli škody na jmění nebo nemajetkové škody způsobené Nabyvateli nebo třetím
osobám kombinací vlivu počítačových infiltrací, jiného software a hardware. Odpovědnost
Smluvních stran za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. Občanského zákoníku. Smluvní strany se
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k jejich minimalizaci.
8.2

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná
ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním povinností druhé
Smluvní strany.

8.3

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu či jinou újmu způsobenou prodlením druhé

8.4

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé
okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

9.

SANKCE, UKONČENÍ SMLOUVY

9.1

V případě porušení kterékoli povinnosti týkající se poskytování předmětu plnění ve smyslu článku
7. této Smlouvy je Nabyvatel oprávněn po Poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty
ve výši 50 000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý takový případ.

9.2

Je-li Poskytovatel v prodlení s předáním všech potřebných komponent k poskytování komplexní
antivirové ochrany dle této Smlouvy, přičemž Nabyvatel poskytl k jeho převzetí náležitou
součinnost, je Poskytovatel povinen zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ (slovy:
padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

9.3

Je-li Poskytovatel v prodlení se zajištěním dostupnosti automatických aktualizací, je Poskytovatel
povinen zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých)
za každý i započatý den prodlení.

9.4

Je-li Poskytovatel v prodlení se zajištěním poskytování Technické podpory, je Poskytovatel povinen
zaplatit Nabyvateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za
každý i započatý den prodlení.

9.5

V případě porušení kterékoli povinnosti nebo nepravdivosti prohlášení Poskytovatele dle článku 7.
odst. 7.2 této Smlouvy, je Nabyvatel oprávněn vyúčtovat a Poskytovatel povinen zaplatit Nabyvateli
smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé
porušení povinnosti/každý jednotlivý případ nepravdivosti prohlášení.

9.6

V případě nedodržení sjednaných dob při poskytování Technické podpory definovaných
v Technické specifikaci dle Přílohy č. 7 ZD, je Nabyvatel oprávněn vyúčtovat a Poskytovatel
povinen zaplatit:

Smluvní strany s jejím vlastním plněním.

·

Smluvní pokutu za překročení reakční doby od nahlášení incidentu, která je stanovena na 500,KČ (slovy: pět set korun českých) za každou započatou hodinu nad stanovenou lhůtu.

·

Smluvní pokutu za překročení doby odstranění incidentu kategorie ,,Kritická chyba", která je
stanovena na 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu nad stanovenou lhůtu.
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·

·

Smluvní pokutu za překročení doby odstranění incidentu kategorie ,,Omezení funkce", která je
stanovena na 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každou započatou hodinu nad stanovenou
lhůtu.
Smluvní pokutu za překročení doby odstranění incidentu kategorie ,,Nízká závažnost", která je
stanovena na l 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den nad stanovenou
lhůtu.

9.7

V případě nedodržení termínu dodání všech potřebných komponent k poskytování komplexní
antivirové ochrany a Aktualizací dle článku 4. odst. 4.2 a 4.4 této Smlouvy a v případě, že by se
tato předávka uskutečnila po 04. 11. 2018, zajistí Poskytovatel na vlastní náklady prodloužení plné
funkce stávajícího systému ochrany prostředků výpočetní a komunikační techniky tak, aby nebyla
ohrožena kontinuita ochrany prostředků výpočetní a komunikační techniky resortu životního
prostředí.

9.8

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatele
nahradit újmu vzniklou Nabyvateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Nabyvatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní
pokutu.

9.9

Nabyvatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy
Poskytovatelem. Podstatným porušením této Smlouvy je zejména porušení povinnosti dle článku 3.
odst. 3.1 této Smlouvy či nesplnění jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy,
a to ani v dodatečné lhůtě určené Nabyvatelem v písemném vyzvání k jejímu splnění.

9.10

Nabyvatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, kdy se v systému vyskytne a Nabyvatel
nahlásí 3. kritickou chybu v rámci jednoho roku. Rok začíná běžet počátkem platnosti této Smlouvy.

9.11

Nabyvatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Poskytovatel:
· nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, at' již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím nebo při provádění této Smlouvy; nebo
· zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této
Smlouvy ke škodě Nabyvatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod
volné a otevřené soutěže.

9.12

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Nabyvatel je v prodlení s plněním
peněžitých povinností a toto prodlení trvá po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní poté, co byl
k plnění Poskytovatelem písemně vyzván.

9.13

Dnem účinnosti odstoupení od této Smlouvy je Nabyvatel povinen přestat užívat systém komplexní
antivirové ochrany.

9.14

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní
povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání
o způsobu řešení sporů a volbě práva.
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10.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu 5 (pět) let od nabytí účinnosti této Smlouvy.

10.2

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským
zákoníkem, Autorským zákonem a předpisy souvisejícími.

10.3

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy České
republiky.

10.4

Poskytovatel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změněn nčktcrých zákonů
(zákon finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se dále zavazuje umožnit
všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy,
a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně
povinností vyplývajících ze ZZVZ, zejména k poskytnutí informací, jejichž zveřejnění ukládá § 219
ZZVZ. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.

10.5

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným
písemnou formou se nepřihlíží.

10.6

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné,
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

10.7

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

10.8

Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném znění včetně všech
cenových údajů a veškeiých metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na
uveřejnění této Smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění obsahu této Smlouvy nemůže být
považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

10.9

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen ,,ISRS") dle podmínek
stanovených zákonem o registru smluv. Uveřejnění této Smlouvy v ISRS provede Nabyvatel.

9/12

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv:
10.10

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž
tři (3) si ponechá Nabyvatel a jedno (l) vyhotovení obdrží Poskytovatel.

10.11

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

(i)

Příloha č. l - Technická specifikace;

(ii) Příloha č. 2 - Zpracování nabídkové ceny.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

NABYVATEL

V P,a,,, d,,

\ř- G- K) /q

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru

POSKYTOVATEL

V P,,,,, d,,

O 5 "06- 2019

ESET s tware spol. s r. o.
juraj Ferenc, ředitel společnosti
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Příloha č. 1 - Obecná specifikace
1.

Požadavky na Implementační podporu:
·
·
·
·

Předání veškerých komponent nezbytných k poskytnutí komplexní antivirové ochrany.
Implementační podpora bude provedena pouze výrobcem nebo jím certifikovaným partnerem.
Forma podpory - telefonická/e-mailová/pomocí vzdáleného přístupu.
Rozsah podpory - dle potřeby pro kompletní instalaci všech komponent a funkcí dle této
Smlouvy, u Nabyvatele a jeho resortních organizací.

·
·

Zaškolení administrátorů v rozsahu 8 hodin, v sídle Nabyvatele.
Podpora výrobce nebo jím certifikovaného partnera při testovacím provozu v délce 14-ti
kalendáíních dnů v režimu - reakční doba od nahlášení do 4 hodin, s hlášením možným 8 hodin
denně (9:00 - 17:00)/5 dnů v týdnu, s vyřešením do 2 pracovních dnů.

·
·

Integrace s bezpečnostními prvky Nabyvatele (SIEM, syslog, ...).
V případě potřeby instalace serveru centrální správy bude server Poskytovatelem nainstalován
v rámci virtualizačního prostředí (VMWare) Nabyvatele. Nabyvatel případně poskytne pouze
licence OS Windows, všechny ostatní případné licence musí být součástí dodávky.

2.

Požadavky na Technickou podporu:
·
·

Technická podpora po dobu 5 let.
Hlášení:
o telefonicky - 12 hodin denně (8:00 - 20:00)/5 dnů v týdnu,

·

Reakční doby a klasifikace servisních zásahů - viz Tabulka č. 1., která je součástí Přílohy č. 7
ZD - Technická specifikace (jež bude poskytnuta na vyžádání, blíže viz kap. 12.6.9 ZD).

·

Poskytování telefonických/e-mailových konzultací dle potřeb Nabyvatele a jeho resortních
organizací.

·
·
·

Řešení technických problémů - telefonicky, e-mailem, vzdáleným přístupem.
Jediné kontaktní místo v rámci ČR s komunikací v českém jazyce.
Zasílání nabídek a umožnění účasti na školeních pořádaných výrobcem nebo jím certifikovaným
partnerem.

o

3.

e-mailem/na HelpDeskový systém provozovaný Poskytovatelem - 24 hodin denně.

Obecné požadavky na zajištění systému ochrany
·

Zajištění automatických aktualizací automatickým přístupem software, prostřednictvím sítě
Internet, do databáze výrobce, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

·
·
·

Automatické spouštění naplánovaných kontroly na koncových zařízeních (serverech).
Nastavitelnost náhodného spouštění kontrol/aktualizací v definovaných časových intervalech.
Vzdáleně spustitelný okamžitý update/kontrola na vybraných koncových zařízeních
(serverech).

·
·

Návrat k předchozí verzi virových definic (rollback).
Logování stavu koncových zařízení (serverů) do jednotné konzole, do syslogu (pro napojení do
systému SIEM).

·
·

Administrátorsky definovatelné nastavení skenovacích pravidel (přípony, typy souborů, ...).
Správa karantény s možností vzdáleného vymazání/obnovení/obnovení a vyloučení objektu
z detekce.

·
·

Testování na pozadí s minimální prioritou.
Jazyk klienta na koncových zařízeních: čeština.
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Komodita

Příloha č. 2 - Zpracování nabídkové ceny

'

"Cena v KČ
bez DPH

Cena v KČ
vC. DPH

Zajištění komplexní antivirové ochrany na l. rok, včetně aktualizací,
Technické podpory a implementační podpory

1.399.155,-

1.692.977,55

zajištění komplexní antivirové ochrany na 2. rok, včetně aktualizací a
Technické podpory

1.399.155,-

1.692.977,55

Zajištění komplexní antivirové ochrany na 3. rok, včetně aktualizací a
Technické podpory

1.399.155,-

1.692.977,55

zajištění komplexní antivirové ochrany na 4. rok, včetně aktualizací a
Technické podpory

1.399.155,-

1.692.977,55

Zajištění komplexní antivirové ochrany na 5. rok, včetně aktualizací a
Technické podpory

1.399.155,-

1.692.977,55
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