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602 00 Brno 

 

 
Vážený pane, 
 

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.12.2021 ve věci smluv na pořízení, provoz, 
správu, rozvoj a údržbu softwarového vybavení, které využíváme ke své činnosti, 
a to za období posledních tří let, Vám sděluji následující: 
 
Správu a údržbu SW u kancelářských zařízení se snažíme zajistit svépomocí. 
V případě serveru a instalovaných SW zajišťuje správu: 
 

- firma HCV, Chodská 1203, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, 
 

Ostatní SW vybavení je správa zajištěna v rámci poskytování služeb – viz. Vaše 
žádost ze dne 13.12.2021.  
 
Jedná se: 

- veřejné zakázky – firma Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o, Dr. E. 
Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk, 

- mapový portál GObec - GPlus s.r.o., Újezd u Sezemic 47, 533 04 Sezemice,  
- hlášení závad, úřední deska – ASI informační technologie s.r.o., 1. máje 

747/3, 789 85 Mohelnice, 

- mzdy - Vema, a.s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno, 
- webové stránky - as4u.cz, s.r.o., Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2.  

- právní informační systém Codexis – ATLAS Consulting spol. s.r.o. Výstavní 
292/13, 709 16 Ostrava 

 
Jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek v posledních 3 letech nebylo zahájeno. 
 
 

S pozdravem 
 
Ing. Miroslav Adámek 

Tajemník MÚ 

 
 

Městský úřad Vrbno pod Pradědem 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Tajemník 
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Platnost do : 19.9.2022 09:01:25-000 +02:00



A 'l :-'( '2,

'Q)
Tj

(/)gz
'UJÉ
žB

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená podle § 6 zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŮ a o změně
některých zákonŮ, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,Zákon o ochraně osobních
údajŮ")

(dále jen ,,Smlouva")

I.
Smluvní strany

1. Město Vrbno pod Pradědem
se sídlem: Nádražní 389, 79326 Vrbno pod Pradědem
za níž jedná: Květa KubiČková, starostka města
IČO: 00296457
DIČ: CZ002964570
bank. spojenÍ:KomerčnÍ banka a.s.
Č. účtu: 1720771/0100
ID DS: znnbahx

(dále jako ,,Správce")

2. as4u.cz, s r.o.
se sídlem Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 150973
zastoupená: Ernest Salamanca, jednatel
IČO: 28884035
DIČ: CZ28884035
bank. spojení
Č. úČtu:
ID DS: vbdxquk

(dále jen ,,Zpracovatel")

II.
Úvodní ustanovení

1. Tato Smlouva se uzavírá za účelem zpracování a zajištěni ochrany osobních údajŮ
zpracovávaných v rámci poskytováni služby komplexnIho zajištěni provozu webové
aplikace Public4u pro webové stránky www.vrbnopp,www.hasici-vrbnopp.cz ,
navazujÍcÍch aplikaci a souvisejÍcÍch služeb (dále jen ,,aplikace").

2. Služba komplexnIho zajištění provozu aplikace je poskytována na základě Smlouvy
o poskytování služeb ze dne 23.10.2009, uzavřené mezi správcem a zpracovatelem
(dále jen ,,Smlouva o službě").

III.
Pověření a rozsah zpracování údajů

1. Správce tímto pověřuje Zpracovatele ve smyslu § 6 Zákona o ochraně osobních
údajŮ zpracováním osobních údajŮ, a to v nás|edujÍcÍch modulech



· redakční systém Public4u, zejména podmoduly
· novinky l aktuality
· elektronické formuláře
· otázky a odpovědi
· ankety a kvízy
· diskuze

· úřední deska
· správce uživateiů Admin4u

(

2 MaximálnI doba trvání zpracování a doba uchování osobních údajŮ je totožná s
dobou platnosti Smlouvy o službě Po uplynutí této lhŮty budou osobní údaje
předány Správci nebo prokazatelně na základě písemného sdělení Správce
zlikvidovány. Zpracovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnŮ po
doručeni písemného sděleni Správce osobní údaje zlikvidovat.

3 ÚČelem zpracováni osobních údajŮ je v rámci komplexnIho zajištění služeb
konkrétně:

· redakční systém Public4u a jeho podmoduly
· e maily uživateiů
· jméno a přIjmenI uživateiů

ip adresy uživateiů
data od uživateiů zanesená do systému k elektronickému zpracován'
pomoci formuiářů

· úřední deska
· data v dokumentech zveřejněných na úřední desce
· e maily uživateiů odebirajÍcÍch informace z úřední desky

· správce uživateiů Admin4u
jména a hesla uživateiů

· jméno a příjmenI
· kontaktní údaje - telefon, e-mail
· fotografie
· funkce
· adresa zaměstnání

4. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Zpracovatele nebo jeho
dodavatelŮ (subdodavatelŮ, poddodavatelŮ) schválených písemně Správcem, a to
na území Evropské unie. Zpracovatel je povinen zpracovávat OÚ v souladu s
právními předpisy, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajŮ

5 Zpracovatel může zpracovávat pouze takové osobní údaje, které souv's' s
předmětem Smlouvy o sluŽbě

6, Správce uděluje souhlas s nás|edujÍcÍmi subdodavateli (poddodavateli)
Zpracovatele, podi|ejÍcÍmi se na zpracováni OÚ:

· SuperNetwork s.r.o. Bilejova 407, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 25492063

7. Správce tímto uděluje Zpracovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího
zpracovatele osobních údajŮ, Zpracovatel však musí písemně informovat o všech
zamýšlených změnách týkajIcIch se přijeti dalŠích zpracovatelŮ nebo jejich
nahrazení a poskytnout Správci možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky



Zpracovatel musí uložit svým subdodavatelŮm v postaveni zpracovatele osobních
údajŮ stejné povinnosti na ochranu osobních údajŮ, jak jsou stanoveny v této

LrSmlouve.

IV.
Technické a orqanizační zabezpečení ochrany osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje, Že technicky a organizačně zabezpečí ochranu
zpracovávaných osobních údajŮ tak, aby nemohlo dojit k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k údajŮm, k jejich změně, zničení Či ztrátě, neoprávněným

O . . . . . r r r r V . vr \1 , F

přenosům, k jejich jinemu neopravnenemu zpracovani, jakoz l k jinemu zneuz|t| a
r V vr V F V r r . Oaby byly personalne a organizacne nepretrzite po dobu zpracovavani údaju

zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajŮ, vyp|ývajÍcÍ z právních
předpisŮ, včetně evropských právních předpisŮ, pokud na zpracování osobních
údajŮ dopadají.

2 Zpracovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajŮ podléhá interním
bezpečnostním předpisŮm Zpracovatele v rámci jeho systému řIzení bezpečnosti
informaci.

3, Zpracovatel se zavazuje, že zpracovávání údajŮ bude zabezpečeno zejména
následujickn zpŮsobem:

a) k osobním údajŮm budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele, které
budou mít Zpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracováni údajŮ a
každá taková osoba bude přistupovat k OÚ pod svým jednoznačným
identifikátorem;

b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele dle ČI. III odst. 4
Smlouvy, do nichž budou mít přistup pouze oprávněné osoby Zpracovatele nebo
jeho dodavatelŮ (subdodavatelŮ, poddodavatelŮ);

c) oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této
Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.
Zpracovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Zpracovatel
zajistí, že tato povinnost pro Zpracovatele i oprávněné osoby bude trvat i po
skončeni pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli. V případě
porušeni této povinnosti se Zpracovatel zavazuje nahradit veškerou zpŮsobenou
Škodu.

V.
Sankce za porušení

1 V případě nedodržení povinností Zpracovatele
ochranu zpracovávaných údajŮ dle ČI. IV.
Zpracovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ
povinnosti dle ČI. IV.

Smlouvy
technicky a organizačně zabezpečit
má Správce právo uplatnit vůči

za každý případ porušeni některé z

2 V případě nedodržení povinností Správce dle ČI VII má Zpracovatel právo uplatnit
vůČi Správci smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý případ porušeni některé z
povinností dle ČI. VII.



3. V případě nedodržení povinnosti vyp|ývajÍcÍ z či. iii odst. 2 spočÍvajÍcÍ v
nezhkvidováni osobních údajŮ ve stanovené maximálni lhŮtě, má Správce právo
uplatnit vůči Zpracovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý započatý den
prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhŮtě sedmi dnŮ od doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty.

5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat
se náhrady Škody v plné výši.

6. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zpracovatele povinnosti splnit závazek
utvrzený smluvní pokutou.

7, Správce je oprávněn uplatňovat vůči Zpracovateli veškeré smluvní pokuty, na které
mu bude z poruŠení Smlouvy Zpracovatelem vyplývat nárok dle tohoto Článku, tj. i
v případě kumulace smluvních pokut.

VI.
Povinnosti zpracovatele

1. Zpracovatel prohlašuje, Že si je vědom svých povinností podle právních předpisŮ,
zejména Zákona o ochraně osobních údajŮ, a zavazuje se, že zajistí jej'ch plněn',
zejména tím, že zajistí prokazatelné seznámeni oprávněných osob a ostatních svých
zaměstnanců poskytujÍcÍch službu dle Smlouvy o službě a ostatních oprávněných
osob s povinností mlčenlivosti a ostatními přIslušnými povinnostmi dle právních
předpisŮ O prokazatelném seznámeni oprávněných osob a ostatn'ch svých
zaměstnanců s povinnostmi podle právních předpisŮ, zejména Zákonem o ochraně
osobních údajŮ, musí být pořízen pÍsemný záznam, který musí být na vyžádání
Správce kdykoliv zpřístupněn.

2. V případě zjištění narušení zabezpeČení ochrany zpracovávaných osobních údajŮ,
neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajŮm, zniČeni Či ztráty,
neoprávněného přenosu, nebo jiného neoprávněného zpracováni nebo zneužiti, je
Zpracovatel povinen bezodkladně informovat Správce a je povinen bezodkladně
přijmout opatřeni k odstranění závadného stavu. O přijatých opatřeních je
Zpracovatel povinen bezodkladně písemně informovat Správce.

3. Po ukončení této Smlouvy musí zpracovatel postupovat v souladu se Smlouvou o
službě.

VII.
Povinnosti Správce

1 Správce se zavazuje, že při přístupu k informacím přes systémy zpracovatele bude
dbát pokynŮ Zpracovatele, zejména v oblasti správy hesel.

2. Správce se zavazuje, že systémy zpracovatele budou obsluhovat jen proškolenÍ
Správce pracovníci, kteří budou dbát pokynŮ Zpracovatele a budou pov'nny
zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení dat na systémech Zpracovatele.

3 Pokud se Správce rozhodne udělit přístup k datŮm na systémech Zpracovatele j'né
organizaci - dalŠímu zpracovateli dat - bude o této skutečnosti informovat



Zpracovatele pÍsemnou formou, například e mailem opatřeným elektronickým
podpisem, datovou schránkou.

VIII.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu účinnosti Smlouvy o službě ze dne 23.10.2009
uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem.

2. Změny nebo doplňky této Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny
písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma smluvními stranami s
podpisy smluvních stran na jedné listině, ledaže Smlouva v konkrétních případech
stanoví jinak. jakékoliv změny kontaktních údajŮ, bankovních údajŮ a oprávněných
osob je příslušná smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto
změny neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

3. Ke změně Smlouvy nebo ukončeni Smlouvy je za Správce oprávněn statutární orgán
dle zpŮsobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku.

4. Ke změně Smlouvy nebo ukonČení Smlouvy je za Zpracovatele oprávněn statutární
orgán dle zpŮsobu jednání uvedeného v obchodn'm rejstř'ku.

5. Smluvní strany souhlasí, že uzavřená Smlouva, jakož i její text a přílohy, budou v
plném rozsahu v elektronické podobě zveřejněny v registru smluv, a to bez
časového omezení. Zpracovatel souhlasí se zve¥mjněnÍm smlouvy nebo ieií Části na
internetových stránkách Správce, a to bez časového omezení. Správce se zavazuje,
že Smlouvu (případně téŽ jednotlivé dodatky ke Smlouvě, pokud budou splňovat
zákonné podmínky) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru
smluv, uveřejni v registru smluv.

6. žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany postoupit smlouvu, jednotlivý závazek ze smlouvy ani
pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby ani učinit jakékoliv
právni jednání, v jehož dŮsledku by došlo k převodu Č' přechodu práv Č' povinností
vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Správce a Zpracovatel
obdrží jedno vyhotoveni.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv.

Za Správce:
Ve Vrbně pod Pradědem dne 7. 5. 2018

Květa Kubíčková
starostka města

M ĚS1"CJ
Vrbno pod Pradědem

17.

Za Zpracovatele:
V P

as4u.cz, s r.o.
Ernest Salamanca, jednatel
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Smlouva o poskytování služeb
.'»

uzavřená dle § 269/2 ,§ 536 a následujících Obchodního zákoníku v platném znění

Poskytovatel :
R-INCON Int., s.r.o.
se sídlem Jana Masaryka24
120 00 Praha 2
IČO 288 84 035, DIČ CZ 28884035

.zastoupená : Lenkou žákovou, jednatelkou
jednatelem spol. zapsaná v obchodním
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném,
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150973
(dále jen poskytovatel)

Objednatel :
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
793 26 Vrbno pod Pradědem
lČ 296457
zastoupená:
starostkou města
Ing. Helenou Kudelovou

(dále jen objednatel)

l.
Předmět smlouvy

1. Nájem redakčního systému as4u ,,Public4u Advanced" včetně doplňkových modulů souvisejících s
provozem internetového informačního portálu MÚ Vrbno pod Pradědem zajištěné technickou podporou

ze strany poskytovatele

2. Služby webhostingu zajišt'ujicí provoz informačního portálu.

ll.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel zajistí provoz řádně objednaných a uhrazených modulů systému as4u viz příloha.

Pronajaté systémy budou provozovány na serveru poskytovatele s operačním systémem FreeBSD nad

databázi MySQ 5.1. a vyšší s webovým serverem Apache a skriptovacím jazykem PHP v.5 s

rozšiřujícími moduly. Tento server je optimalizován pro rychlý a bezchybný provoz redakčního systému

poskytovatele.

2. Poskytovatel zajistí:

· webhosting

· zpřľstupněrú redakčního systému pro objednatele

· internetovou konektivitu pro všechny servery potřebné k běhu prezentace

· pravidelné zálohování obsahu serveru

· monitoring chodu serveru - informace o případných výpadcích služby

· aktualizaci jádra (upgrade) redakčního systému včetně updatu funkcionality, a to automaticky
tak, jak se budou nové verze a funkcionality uvolňovat, nejméně však 4x ročně. Upgrade

'Z ·1\ý wá:., .Jamz ii/[asan/ka 120 'X) 2 <=-,
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systému se skládá z nahrání nových souborů programu a z rozšíření nebo upraveni
databázových tabulek, dále z údržby serveru, v rámci které se aplikuji beZpečnostní záplaty na

operační systém serveru se systémem as4u a na programy související s provozem systému
as4u.Do upgrade systému as4u nespadá přidáni nových modulů systému

3. Poskytovatel zajistí telefonickou podporu v pracovni dny od 9 - 16 a podporu pomocí elektronické pošty,

která je poskytována nepřetržitě. Reakční doba je 2 hodiny od přijetí požadavku. Reakční dobou se

rozumí čas, od kterého se začne vzniklý problém řešit. Poskytovatel zašle pověřenému zástupci

objednatele e-mail jako potvrzeni přijetí požadavku s uvedením předběžné doby, kterou si řešení

požadavku vyžádá. Pokud poskytovatel zjistí, že odhad nebyl správný a řešení si vyžádá delší čas,

neprodleně zašle objednateli novou zprávu s opravou časového údaje.

4. Technická podpora dl odst.ll.1 -1!.3.se vztahuje pouze na problémy související s provozem kterékoliv

části systému as4u. Pokud bude při odstranění problému zjištěno, že problém prokazatelně vznikl
chybným používánÍm systému as4u objednatelem a nebo že byl kód systému as4u nebo kterékoliv jeho

části prokazatelně pozměněn objednatelem, bude za odstraněni problému účtována standardní

hodinová sazba dle platného ceníku poskytovatele. Pokud problém nefunkčnosti některé části systému
nebude prokazatelně způsoben přímo systémem as4u a nebo softwarem třetích stran, jejichž konfiguraci
a správu nemá na starosti poskytovatel, bude účtováno dle platné standardní hodinové sazby podle
platného ceníku poskytovatele.. Do technické podpory spadá pouze odstranění přoblémů s chodem

systému as4u, případně telefonická konzultace řešící nastavení nebo používání, systému. Do technické

podpory nespadá rozšiřování systému o další funkcionalitu. Poskytovatel se zavazuje splnit další
požadavky objednatele na změnu nebo upgrade oproti předmětu této smlouvy na základě dodatku vyjma

případů, kdyby mohly tyto změny způsobit nefunkčnost systému jako celek, nefunkčnost

standardizované verze u jiných klientů poskytovatele nebo je v rozporu s obecným principem fungováni

systému.
5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty objednateli ani třetím osobám prokazatelně

zaviněné nesprávným využíváním funkcí systému, případně za zásahy do designu web serveru
prokazatelně provedené objednatelem. Poskytovatel nenese odpovědnost za relevantnost informací

vystavených na web serveru ani za případné následné důsledky vůči třetím osobám.

Ill
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo využívat všech deklarovaných funkcí systému při respektování obecných zásad
poskytovatele uvedených v odst. lV ,,Služby webhostingu".

2. Objednatel se zavazuje, že moduly as4u bude využívat pouze k jejich účelu, tedy k úpravám vlastní
webové prezentace na web serveru, a(Áebude je ani jejich části pronajímat třetím osobám.

Int., s.m., lema fv'iasaryka 1'35/24, 120 C'" N"" 7!3 2
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3. Objednatel nebude do modulů vkládat prvky z jiných serverů např. počítadla, ankety, apod. K tomu jsou
určeny doplňkové moduly od poskytovatele. Pokud není takovýto modul v nabídce poskytovatele a
objednatel jej přesto chce používat, nebo objednatel má v úmyslu implementovat řešení třetí strany,
musí o této skutečnosti požádat poskytovatele. Poskytovatel může instalací takového modulu nepovolit
pouze v případě, že je to technicky nemožné, instalace by mohla porušit řádné fungování systému jako
celek nebo pokud není pro objednatele výhodná. Taková rozhodnutí musí poskytovatel sdělit objednateli

písemně.
4. Objednatel zajisti změnu záznamů tak, aby byla prezentace a web server dostupný z celosvětové SItě, a

to bez zbytečného prodlení, jakmile prokazatelně obdrží relevantní podklady od poskytovatele.

lV.

Služby webhostingu

1. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí pro objednatele provoz fyzického serveru, na kterém bude
objednaná služba umístěna, včetně připojení a zpřístupněni ostatním uživatelům sítě Internet. Dále zajistí

provoz všech podpůrných aplikaci a operačního systému serveru.

2. Poskytovatel neposkytuje hostování pro domény a servery:

a) propagující potlačováni základních lidských práv a svobod skupiny osob nebo jednotlivce
(text,obrázky, videa atd.)

b) které jsou v rozporu se zákony ČR a obecně závaznými předpisy EU, listinou-základních práv a
svobod a které jsou v rozporu s etikou a mravními zásadami

C) servery nabízející nelegálně získaný software za účelem dalšího prodeje a poskytováni třetím

osobám

d) servery zaměřující se na spam
3. Hosting podléhající zvláštním ujednáním:

a) obsahující erotický a pornografický materiál (text, obrázky, videa atd.)

b) download a chat servery
C) servery neúměrně přetěžujicí databázové systémy, linky a stroje, na nichž jsou provozovány server

s nadměrným množstvím hudebních a filmových souborů (mp3,mpeg,avi atd.)x

4. Garance internetové konektivity:
Internetová konektivita je zajištěna připojením serverů k páteřní síti a k záložnímu připojení.

Minimální propustnost sítě je garantována na 50 Mbps do NiXu. Maximální garantovaná doba

neohlášených výpadků je 4 hodiny za kalendářní měsíc, maximální doba jedné poruchy je 120

minut. Maximální garantovaná doba ohlášených (servisních) výpadků je 8 hodin za kalendářní

měsíc. Všechny servisní výpadky probIhají v nočních hodinách.

V.
Sankce

:::C:Oi'Š tni:., SX.Cb., Jaria [\Aasaf"]'ka 19 5 12ů í-j} , mho, 2 --=,-..-.
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1. V případě nedodrženi č. lV. odstavce 4 - garance internetové konektivity, bude objednateli vrácena

částka měsíční hodnoty služeb, specifikovaná v bodě VI. odstavec 1. ČástkaH bude odečtena od

vyúčtování služeb za měsíc následující po měsíci, kdy došlo k porušení garance.
2. Pokud objednatel neuhradí celou oprávněně fakturovanou částku za poskytnuté služby ve lhůtě

splatnosti, která je 10 dnů po doručeni faktury objednateli a ani ve lhůtě 10 dnů po obdrženi upomínky je

poskytovatel oprávněn zamezit objednateli přístup ke službám, které jsou předmětem této smlouvy.
3. V případě, že objednatel poruší své povinnosti dle ČI. lV. této smlouvy uhradí poskytovateli smluvní

pokutu ve výši ročního paušálu.

V!.
Cena za realizaci předmětu smlouvy a platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy je sjednána dohodou. Ceny jsou uvedeny bez zákonné sazby DPH
v této výši:

Pronájem redakčního systému, technická podpora včetně hostingu
na serveru dodavatele 700,- Kč/měs.

2 Cena za realizaci předmětu smlouvy je splatná na základě poskytovatelem řádně vystavených daňových
dokladů (faktur) s 10 ti denní splatností ode dne doručeni.

Technická podpora bude účtována vždy za období čtvrtletí a to vždy na začátku účtovaného období.
První faktura bude vystavena za období od 1. 10. 2009.

Víl. "
Doba trvání smlouvy a výpověď' ze smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Může být ukončena dohodou

nebo výpovědí, a to i bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní lhůta začne běžet počátkem měsíce

nás|edujícjho po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z níže uvedených důvodů.
Účinky odstoupení nastanou dnem doručení.

Objednatel může od smlouvy odstoupit pokud:

· poskytovatel pozbude oprávnění k podnikání v oblasti předmětu této smlouvy

" poskytovatel hrubě nebo opakovaně porušuje povinnosti vypjývajÍcĹ z realizace předmětu
smlouvy, ačkoli byl na tuto skutečnost objednatelem upozorněn

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případech:

· pokud by byl objednatel v prodlení s úhradou 2 daňových dokladů a neuhradil by je
v dodatečně ani na základě písemného vyrozumění.

z 5.f".čl, Jana f\iiasai"yi<a 195/24, 170 OČ- Praha 2 "=~,
" ' " "' m " ' ' , — ,,,=,, ,. .,,,., ,, "":',J; ,., m L' T-ízíř.; FT,' í
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· opakovaného nebo hrubého porušování smluvních podmínek ze strany objednatele, ačkoli
byl na tuto skutečnost písemně poskytovatelem upozorněn ·

Vlll.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž si každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Tato Smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

4. Objednatel dává tímto souhlas poskytovateli, aby odkaz na jeho webové stránky zveřejnil v referencích
na svém portále.

5. Vztahy smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními
předpisy ČR, zejména zákonem č. 513/1991Sb. (Obchodní zákoník).

6. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a poskytovatelem vznikly, se strany zavazují řešit
dohodou. Strany se mohou dohodnout na znalci nebo rozhodčím řízen j. Pokud nedojde k dohodě, je
pro řešení sporů z této smlouvy věcně a místně příslušný soud žalovaného.

7. Objednatel a poskytovatel shodně konstatují, že se s obsahem této smlouvy 0 poskytování služeb a
podpoře redakčního systému seznámili a prohlašují, že tato byla ujednána podle jejich pravé a
svobodné vůle, což stvrzuji podpisy oprávněných zástupců

8. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Vrbno pod Pradědem Č.1304/56/09 ze dne
22.10.2009.

Vrbno pod Pradědem dne 23.10.2009

poskytovatel
© © '"'"""°'

lČO:28884035
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Smlouva o poskytnutítechnické podpory služeb uzitecnyweb,cz_ gžŕ"c :-. ';:'"jj> 1

LI Smluvní strany

1.1.1 Poskytovatel

Poskytovatelem služeb uůtecnyweb.cz-hosting je firma
ASI informační technologie s.r.o.
sÍdlem: 1 máje 3,789 85 Mohelnice
IČ: 25864394 , DIČ: CZ25864394
Bankovní spojení:
\'jeHvé stránky: mvw.uzitecnyweb.cz

1.1.2 Uživatel

Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fýzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při registraci služeb mskytovaných provozovatelem dobrovolně
souhlasí s podmínkami užŕvání.

Uživatelem služeb uzitecnyweb.cz je

L/l2řo/CC' 7cd R2,4'j)em? &,,,,,,,X,,,,,,

,,,,m, l-' m, µ; .'Š cŽ( ,,,,,,,,,,m,,,,,,,,,,,,, Q,-

,Č, 4':T7 DIČ, CZ ' Vtebové,,,ánk,. v'Bb l-'O T'7' . C2±
Cena hostingu gEC ,,měsíc bez DPH Cena update """ ,lrok bez DPH Drobné úoravv - individuálni cxjžadavky ,hod ' rOk .-·""""":"..,'rOk bez Dph

1.2 Předmět smlouvy
L

2,

3.

4.

Předmětem těchh obchodrňch podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytováni technické mx)'y služeb s názvem
uzitecnyweb.cz. Smlwní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek mezi poskytovatelem a Uživatelem se řídí ustanovenim obchodního
zákoníku a navazujícičh předpisů.
Předmětem smbuvy je úvazek provozovatele poskytovat, resp. poskytnout uživateli ria základě objednávky služeb, a závazek uživatele za tyto služby
zaplatit.
Součásti smlouvy se stávají i další přílohy veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období Fo uzavření smlouvy za Účelem doplnění nebo změny
smluvních nebo provozních podmínek.
Veškeré skutečmsti uvedené ve smlouvě jvčetně přiľoh 2 dodatků) jsou PrO obě smluvní streny závazné,

1,3 Definice pojmů

1.3.1 Technická podpora služeb - užitečný web

Technickou pcxjlx)rou se rozumí:
L
2.

4.
S,

kompletní správa DNS domény ckijf:éhcj řádu ;včetně clomén 3. a 4.
dztový prcstnr na serverech Drovo"~í_"_1°
průvOz P1ySQL.
provoz webového serveru s pckjpo'du skriptovecích jazyků php
zálohování a technická podpor?.

Update
1. aktualizace softwaru

Drobné Úpravy-individuálnÍ požadavky
l. Úpravy webů dle požadavků klienta.

Velikost prostoru a přesné parametry služeb jsou uvedeny na stránkách poskytovatele v sekci Ceník. Na parametry služeb se vztahují ceny platné k datu zřízeni nebo
prcdoužení služeb.

1,3.2 výpadek

Provozovatel nemůŽe garantovat 100% dostupnost. Stav kdy jsou serve'y poskytovatele nedostupné netxj nescNjtjné zobrazovat obsčh se nazývá výpadkem.
Provozovatel se snaživýpadkům vyhnout pravidelnou Údržbou a aktualizací serverů,

1.3.3 odstávka

l.

2.
3.

Pm snížení pravděpodobnosti výpadku a zvýšeni bezpečnosti si poskytovatel vyhrazuje měsíčně :ZC' minut ne !jDíj2té scjfŕ,'.'aru č provedeni úkonů nezbytných
pro bezproblémový ch® serveru. Během odstávky může dojít k n&stupnosti služeb.
Poskytovatel se pokusí vždy naplánovat odstávku na večerní netxj ranní hodiny kdy je aktivita ň? doménách 'jži'iatelů minimálni.
Poskytovatel povinen uživatele upozornit nejpozději 48 hodin před pIánovamu odstávkou delší jak 2 hodiny. inforřn?cE o odstávkách bude poskytovatel
zveřejňovat na svých internetových stránkách.

1.5 Ochrana osobních údajů
Při" provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Uživatele osobní Uda' nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci 5 Uživatelem. Uživatel uděluje svolení poskytnout osobní
Údaje o Uživateli třetím stranám pro zajištění provozu objednané s užbyjzejména pro komunikaci se správci doménových jmen.

Po5kytovateĹ je povinen osobní údaje chránit a při správě služby je povinen poskytnout údaje pouze vyžadované SpráVci ckjménových jmen. Poskytovatel se při zpracování
dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím není dotčeno právo poskytovatele v příwdě zřízení webhostingové služby použit Údaje poskytnuté v této
souvislosti uživatelem následujícím způsobem:

!.
2.

použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasňáni novinek a uvedeni v referencích.
Použití pro komunikaci s uživatelem,

3. Poskytnout Údaje nutné pro provedení 5ĹUŽbý třetím stranám - například při registraci domény.
Služby jsou poskytovány k provozu konkrétního doménového jména. Uživatel při objednáni služby vŽdy poskytuje souhlas s pravidly 'egistrace a provozu daného typu
doménového jména (např. domény .CZ dle CZ NIC. domény .EL' dle EURid a otxjobně.).

1.5.1 Provozní řád
Poskybovatel zajisti na základě uzavřené smlouvy pro uživatele:

l,

2.
3.
4.

Nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude provozovaná služba uživatele. výjimku z této pQvinnůsti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytcvatelem
ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyŠŠí mcCi, výpadky veřejných telekomunikačm'ch síti, odstávkv elektrické energie. vÝozdk,' oňmjŇho bodu
k internetu apod.), nebo Úkony nezbytné pro zajištěni' chodu služeb poskytovatele i:např. ud:žba haríiware. aktualizace scŤ.':tre aood..i.
Nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, vČetně jejich servisu a aktualizace
odµjvÍdající technickou podpo'u podle typu poskytované služby.
U správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně to však pouze v případě, že
doména nebyla zaregistrována někým jiným.

1.5.2 Práva a povinnosti Poskytovatde



l. poskytovatel je povinen zabezpečovat službu před narušením provozu 3, stranou. 'J případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešeni
bezpečnosti a rozsah nabíZených služeb, má přednost bezpečnost služby,

2. Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jiným subjektem, při registraci nového doménového jména, v době čekání na poskytnuti Úhrady
Uživatelem,

3. Pro registraci doménového jména používá poskytovatel Údaje poskytnuté uživatelem při objednávce služby. poskytovatel neocšoovidá z2 možné chyby
zpôsobené uvedením chybných údajů v Gt)je(jnávce.

4. Poskytovatel je jxjvinen upozornit užNetele včas ň? skutečnost, kdy se blíži uplynutí d9by, na kterou má uživatel přeiplacenou službu netxj doménové
jméno pmstřednictvím elektronické pošty zaslané na kont"ktní e-rnail poskytnutý uživatelem. poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí
doménového jména uživatele.

5, Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou službu uživateli z důvodu neuhrazeni služby, v tomto případě Poskytovatel necxjpovídá za Škodu vzniklou ztrátou
dat uživatele nebo ztrátou dostupnosti provozovaných služeb.

6. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušeni vlastnických uživatelem k ochranným známkám a poruŠení zákon? užívánNn názvu domény, e-mailové
adresy netxj jiného ozMčenÍ použitého uživatelem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran,

7. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit uživatele z provozu bez možnosti náhrady škody ani služeb v případech, kdy provozem aplikace uživatele
dochází netjo by mohlo óojít k poškození ostatních uživatelů či poskytovatele, a dále v případech poruŠeni povinnosti Uživatele uvedených v bodech poujšeni
pcxBmínek ze strany uživatele. Poskytovatel máZe v těchto případech vybučit uživatele z grovozu i bez Dřědcnoziho uoozo'něni.

1.5.3 Práva a povinnosti Uživatele

L Uživatel bere na vědomi, že při zajišťování služeb múZe dojit k výpadku poskytovaných služeb, případně ke ztrátě dar. UŽivatel je sám zodpovědný za
tjezpečnost vlasmi aplikace, a poskytovatel za ztrátu dat nenese odpovědnost.

Z. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využíváni těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného
souhlasu poskytovatele.

3. Uživatel cxjpcvídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání mskytnutých služeb, provozování nebezpečných
nebo nezabezpečených aplikací, Či vědomé i nevědomé poskytnuti služeb třetí straně.

4. Z? porušeni všeobecných oKhodních podmínek ze strany uživatele je bráno jakékoliv jednání, nebo Činnost popsaná v bodech Porušeni podmínek ze strany
uživztete.

1,5.4 Porušeni podmínek ze strany uživatele

1. Uživatel se uvazuje všechny služby užNat pouze v souladu 5 platnými právními předpisy České 'epubliky, Evropské unie, mezinárodními smíowami, jimiZ je
Česká republika vázána a v souladu s dobrými mravy.

2. Uživatel nebude použŕvat služby, jejichž pQskytování je předmětem této smlouvy, takovým způsobem, aby obtěžoval ostatní uživatele, zejména úmyslným
šiřením virů a rozesíláním nevyžádaných dat i3 nevyžádané pošty Gspamu") v jakékoliv µxjobě a v jakémkoliv množství.

3. Uživatel se zavazuje, že neposkytne Žádné informace (především přístupové údaje a hesla) sowisejÍcÍ přímo s provozem služby neoprávněným osobám,
4, Uživatel se zavazuje, že nebude zatěžovat zeřízenÍ Poskytovatele zbytečnými a nefunkčními skripty, Či Úmyslně ľxjškozovat a snižovat jejich funkčnost.
5. UŽivatel je při objednání služeb povinen uvádět pravdivé informace,

v pňpadě, že se uživatel clopusti jednání vyjmenovaného v předchozích bodech /tjez předchozího Hsemného souhlasu ?o5kytovatele), cKjpovídá za škodu. která
C

poskytovateli v sowisbsti s 13kovýmto porušením smlwnich povinnosti vznikla,

1.6 objednávky, smlouvy, platební podmínky
l, Objednat zboží může občan i podnikatel prostřednictvím objednávkového průvodce na internetových stránkách Drovozovate|e, osobně, telefonickv. nebo

emailem. Objednávat prostřednictvi'm prostředků komunikace ne dálku mohciu pouze osoby, ktéré ma ji zeůsobilost k těmto txávním úkonům,
Z Objednávka je pro obě strany závazná okamžikem jejího porjrzení Uživatelem. ?orvrzenim se rozumí souhlas s těmitc všeobecnými obchodními pcKjmínkami.
3. Služby jsou poskytovateli hrazEny předem, pokud se strany neckjhodnou jinak. Platba bude uživatelem provedena na základě daňového dokladu

Poskytnvatek, který zašle spolu s informativní výzvou na kontaktní e-mail uživatele. Originál daňového GokMu poskytovatel zašle na adresu uvedenou v
objednávce pouze na zákkdě žádosti Uživatele.

4. Služby jsou pjskytovztdi hrzzeny vždy 3 L lž. Tíž :Z t"S'U, i=^""r"zcmu í:1"""=
5. Služby uzavřené v průběhu roku jsou hrazeny od doby uvedené r:a objednávce Jo pek dle tmau tohoto odstavce.
6. v případě přerušení služby v průběhu roku, nemá uživatel právo na vráceni peněz z platba propadá ve ôrospěch poskytovatele.

1.7 Závady, odstávky, poruchy
ĺ. V sowisbsti s pcískytovanýmí službami muže docházet k jejich dočasnému omezeni, přerušeni nebo sníženi jejich kvality. \' takovérn přioadé esMovatel

nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčnosti serveru, mškozenim, ztrátou neŇj Únikem dat,
2. Poskytovatel má právo u každého ze strojů u litovolné služby na plánovanou odstávku v rozsahu 120 minut měsíčně.
3. Nevyčerpaná doba ze 120 minut měsíČně plánovaných odstávek se po dobu maximálně tří měsíců SČřá. Součet takto rm"yčerpzné doby poskytovatel využije

v případě složitějších činnosti spojených s údržtxju, opravami a ochranou zařízeni poskytovatele.
4, Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho mvinnosti. Účinky vylUčUjící odpovědnost jsou omezeny

pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. poskytovatel neodpQvídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároku ne
náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušeni zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb
třetími osobami, nebo jejich nelegálními zása hy.

1,8 Doba trvání a zánik webhostingu
Smlouva se uzavírá na ®bu neurčitou s platností ode dne podpisu objednávky. Mezi poskytovatelem a zákazníkem le možná dohoda c prozatímním zřízení služeb k
otešbování kvality poskytovaných služeb. K prodouženi služby dochází zaplacením služby na další časové obclcbi.

1.8.1 Zánik webhostingových služeb
1. Poskytovate! si vyhrazuje právo ukončit smlouvu a poskytováni služeb zákazníkovi v případě, že dojde k pDrušerli všeobecných obchodních podmínek

Uzitealyweb,cz-hostjng nebo k neuhrazení poplatků spojených 5 provozováním služeb.
2. Poktň dojde k vypovězení smlouvy z důvodu hrubého µjrušeni všeobecných podmínek, zákazník nemá nárok na vrácení peněz za zbývající období.
3, Za hrubé poruŠení se považuje jakékoliv jednání, nebo tinnoq popsaná v bodech Porušeni >Wmi'nek ze strany uživatele.
4. Poskytovatel je povinen zaslat vyrozuměni o výpovědi služeb na emailovou adresu zákazníka. Pokud zákazník nereaguje, považuje poskytovatd smhuvu za

vypovězenou. Proti vy¢xjvězení smbuvy je možné se odvolat Lhůta na podáni odvoláni je 7 dni od obdržení vyrozuměni.
5. V případě vypovězení služby zákazníkem, je zákazník povinen zaslat vyrozumění o výpovědi ria emailovou adresu poskytovatele a to nejpozději do 30.!1. na

následující rok.

1.9 Závěrečná ustanoveni
Tyto všeobecné podmínky užNání služeb poskytovatele jsou nedňnou součástí smlouvy o užNání s[1jžEb uzitecnyweb.cz-Msting,
Poskytovatel si vyhrazuje právo na případmu změnu znění nebo na doplnění µximínek v souvislosti s budoucím rozvojem služeb.

"" jý'jO C gu /?,
Uživa,e1,

r
Poskytovatel:

l .
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ASI informační technolog,jé s,r.o.
1, máje 3, 789 85 Mohelnice

lČ: 258 64 394, D!ČÍ: CZ25864394
asi@asi.cz. www.asi.cz

tel./fax: 583 430 311 ®
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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PRODUKTU A O POSKYTNUTÍ
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 20141201

Tato smlouva o zhotovení produktu a o poskytrwt/'souvisejlc/ch služeb (dále jen jako ,,Smlouva") sloužíjako podklad pro platbu.
Smlouva se řídí ust. § 2586 a násl.zákona Č.89/2012 sb.,občanský zákoník,v platném mění.

i Zhotovitel
l

ASi informační technologie s.r.o.
1, máje 3, 789 85 Mohelnice
lČ: 258643947 .
DIČ: CZ25864394 ,
Komerční banka as., 19-.7005400267/0100
Zapsaná v OR, oddíl C, vložka 23227.

Telefon: 583 430 311
Email: asi@asi.cz
WW W .ii! st . u

Kontakt:
Telefon:
Email:

l Objednavatel
j

Firma: Město Vrbno pod Pradědem
"" Kontak't:

Sídlo: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, 793 26
lČ: 296457
DIČ: CZ00296457

Telefon: 554795111
E-mail: podatelna@vrbnopp.cz
WWW:
Bankovní spojení: KB as. Vrbno pod Pradědem, č.ú.
1720771/0100

; produkt a služby (parametry produktu a služeb dle nabídky zhotovitele) l

Popis prod uktu/služeb (viz VŠeobecné smluvní podmínky) Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

Hlášenizávad v obci l 5 000 KČ| l 050 KČ| 6 050 Kč
Služby - pí'íprava, zaškolení (2h á 650 Kč/bez DPH) I 1300 KČ| 273 KČ| 1573 KČ

! Hosting

CENA CELKEM ' 7 623 Kč

,·: .Cena bez DPÁ DPH 21% Cena s DPH

Cena hostingu/rok 2 400 KČÍ 504 KČ| 2 904 Kč

-., Termín spuštěni produktu: do 15.12.2014 nastavení + zaškcdeni pro základní variantu s 1 kontaktním emailem, do 31.1.2015
doplněnI 2.kontaktr,íhQ emailu

Termín předáni podklad ú: do 5.12, 2014 (počet a názvy kategorií závad, kontaktní osobu, email pro odesi)ání požadavků)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o zhotoveni produktu a o poskytnuti souvisejÍcÍch sluŽeb. V rámci této Smlouvy se
Zhotovitel zavazuje provést pro Objednavatele dílo 5počÍva.jicí v realizaci produktu/služeb a Objednavatel se zavazuje za toto
díb/služby zaplatit sjednanou cenou. Veškerá další práva a poviŔnosti obou stran, zejména postup při realizaci produktu/služeb,
platební, 'stornovacÍ a reklamační pod minky, jsou upraveny Všeobecnými smluvními podmínkami, jež jsou nedIlnou sO\jČáStí této

smlouvy. "' '

Údaje pro platbu

Částku 7 623 KČ uhrad'te na č. Účtu 19-7005400267/0100 pod variabilním symbolem (= číslo smlouvy) 20141201 se splatnosti
dQ: 8.12.2014. Částka za rečni hosting Vám bude fakturována začátkem raku 2015.

jako potvrzení této Smlouvy a na znamení souhlasu s platebními, dodacími a všeobecnými podmínkami připojuje objednavatel

své razítko a podpis.

! Zhotovitel: Ing. \ÁŠ/ likň6ah6váčni technobaie s.r.o. l Objednavatel: 1//
l 1. máje 3, 789 85 Mch"elnice "l
i 64 394, DIČ: CZ25864394 i
! Pod,i,, e pod Datum, S N

1



AS.!9,,ícz
Všeobecné smluvní podmínky l

' všeiů=&|uvní podmínky realizace produŔtu společnosti ASI informační technologie s.r.o. (dále jen ,,Zhotovitel").

pojmy
Pr¢fduktgm se rcmmi konkrétně definavaná aplíkace/modul/rekiamM
prvek pro reklamM kampaň, kteTé jsou v nabídce Zhotovitele (např.
ŮřédM deska, Hlášení závad, RQzk|ikávací rozpačet, banner, buton,
textová reklama aj.) ·
službou se rozumí i'mpkmentace, úvodní zaškoleni a jiné činnosti (např.
hosting) nutné ke spuštěni prG.duktlj, vymezeného v tétc 5mkjljv'ě časem,
prostorem, způsobem' a obsahem, případně též cznače.na jiným
Způsobem ,'např. pojmenováním, který má pro smluvní drány stejný
nez'aměMtehý význa ml.
Hostingem se rozumí pronájem pro5toru pro webové stránky na s.ervet"u
Zhotouitde.
ůpdate se rozumí pravidelná aktuafízace prMuktu nutná pro jeho
správné fungování,

T

l. Realkační'podmlnky
a) Pupis praduktu/šužby
ohjednáva3ý pKjdukt/sluŽba je definovaný názvpm, který souhlasí
s názvem v katalogu Zhatwitele a cenou, Rozsah produktu/sbužby se řídí
popisem rozsahu uvedeným íl katalogu Zhatoviteie, tzn. opis všech služeb,
které jsou součásti produktu; název sluŽby, její typ, datum startu, datum
ukončeni, mncžstvĹ
objednavatel $1wzuje, že mu byla prezeôtována obiednaná služba a
důkladně se seznámil 5 popisem produktu/služby, jež je předmětem
smhwy, ··.-
b) Podklady
Přžd realizad produktu dodá Objednavatel Zhotoviteli kompletní
padklady, které musí obsahwat:

-· jménc Obiedna¥atele
- číslo nbjednávky (číslo smlouvy)
- všechny negrafické i grafkké prvky, kteté jsou swčástí µrc'duktu
- grafické pcdkkdy obsahu,jí swbory přesných rozměrů, kterénepřekračují maximálni velikost, pokud jE! součádi objednávky vÍce

produktů, jsou jednotlivé sol$bQry cznačené správnými názvy
proúuktÚ

- adresa, kam má reklamní prvek po kliknutí směroŕ'at (http://...) _
v případě reklamních produktů

Kompletní podklady reklamni pn/?k musí být dôručerw Zho-tQvite|l;

- nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně,
pokud obsahuji reklamní produkty /bamery, butony, přednomi
výpisy', textová reklama aj.)

- nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně,pokud obsahují nadsta-ndardní reklamní produkty (Skyscrapers,
Ĺnterstjtial, Out of the .box, Pap up apod.) nebo reklamní p'vky ve
formátu flash.

Padklady musí být v.souladu s katalogem produktů,
c) Odpwědnost Objednavatele
Objednavatel nese' plnou zodpovědrmst za kvalitu a obsahovou stránku
prodÚktu a· zäv3zúje e Zho.toviteli NahracĹit jakQukaův peněžní či
nepeněžnÍ újmu včetně šk.o.dy, kterou utrpí v důsledku nároků
típ.)atněných vgµ němu. j$ným1 osobami na úkladě právních předpisů
chránících nekafou soutěž, zutorská a jiná práva duševního vlastnictví
/např. práva na značeni a práva průmyslového vlastnictví. Podpisem této

S

smlcuvy dáv.á 0bj.e.dnava·tel zhotoviteli souhlas s Šířením reklamních
prvků prost?edNctvIm internetu a potvrzuje, ž-e je nositelem veškerých
práv výrobce, a«orů a případně dalších osob, potřebných k zveřejnění
dat v dodané podobě, a Ze nepcwušuje práva žádného jinéha
g}rávr}ěgého subjektu. Na vyžádání Zhotovitele je objednavatel povinen
dokňit skutečnosti týkající se autorských práv průkaznými doklady.

uvedené na daňové"m dokladu. Úµl'ným zaplaceníi'n smlouvy tj iáíh se
rozumÍ připsáni celkové částky za dílo vČetně DPH na účet Zhotavítek.
Dat'em uskutečrtěněha zdanitelného plnění, se rozumí datům dodání
produktu a s ním s.auvisejkích služeb. Produkt a !í ním spojené sliižbv js'uj,
ve většině případů, hrazeny jednorázově,
SluŽby typu hosting, (jpdate atd. jsou hrazeny na konkrétni období
dopředu, a to na abdobí 1 kalendářního roku 5 automatickou abnovou
mvého kalendářnihQ obd?bi a splatmstí faktury k datu 31.1.'2014 (při
zahájení služby v průběhu roku platba zaiííná od prvního dne nás'edujidhó
měsíce po předání produktu/služby do konce kalendářnihQ Nňtwý
doklad bude na stanovené obdobl vystaven prvního kaleMářnlho
roku na příslušný rok se splatnosti db 31,1.při$/ušnéhQ
zdanitelného plnění se rozumí pro -účely zákona Č.235/2004 Sb.,o dani
z přidané hadnoty, datum yystayenídaňQvého dokladu.
ZhotQvitel si vyhrazuje práyo vys!avit daňový dQk|ad před úplným
poskytnuHm produktu/sluZbY. úrok z prodkni se zaplacením faktu'y je
0,1% z dlcŽné částky denně.

IĹL Odstoupeni od smlouvy; $tornU-pQdminky
Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- pokud produkt nebude uhrazen do 5 dnů po době s'platmsti.
V případě adstoupeM od smkiwy ř9ä právě
službu má Zhatcwitel právo poŽadcivat uhrazeni poměrné Ustľ
služby za dobu, pc} ktetou služba béžda i3 $tornopQp{atek ye
\/ýši 35% z celkové ceny služby'. Tim není dcnčeno práve na
náhradu škady. Odstoupení Dd smlouvy a uušenl 5lužby
oznárni zhotovíte) oSjednavate!i,

- jestliže služba nebo její podklady ohrcžuji dobré mravy,zasahovaly by do práv a právem chráněných zájmů třetích
osob, obsahuji reklamu asobv, která je soutěžitelem vůCl
Zhotoviteli nebo pcovozovateů internetových stránek, na Melú
má služba proběhnout, realizaci služby neumožňují kapácitni
či teehnické pndmínky proyQz.ovatele internetových stránek a
tento z téhož důvodu odmítne Zhotoviteli službu provést.

Objednavatel má psávo odstoupit od smlouvy ria právě probíhající služhu
(storno) pouze ve lhůtě do konce třetího dne ode dne zahájeni služby'a
v případě hrubého pcrušeni smlQuvy 'Zhotovitelem. Za storno kampaně se
nepovažuje nezaplacení smlouvy o dílo (víz č. äl), pQkud oSjedna'vatej
odstoupi od sm|Quvy na právě probíhající službu, je povinen uhradit
pciměrnou Část služby za pa kterQu tata skiŽby" běžela a
stornopoplauzk ve výší 35% z celkové ceny služby. Od5tQUpeni od smlouvy
(storm) je Objednavatel pcNmerl provést píse.mmu formou.

.N. Reklamace
V případě pochybení na straně ZhDtovitde je objednavatd v rámci
reklamačního řízení oprávněn požadavůt přiměřenou náhndu, a nebo
slevu z ceny (poměrnou částku z ceny prciduktu). Pochybením na straně

"ZNtovitele se rozumí neprovedení produktu v .souiadu s toútQ smlouvou
/Eechnické provedení). v případě vážných teehnických problémů (zejména
živelných pohrom, havárie internetóv'é.ho připojeni, vybavení serveru) je
služba prodloužena o dobu nedostupnosti služeb Zhotovitde.

V. Prohlášení Objednavatele
Objednavatel pruhlašuje, že souhlasí sie zpracováním osc)brli¢h údajů q své
osobě jakožto subjektu údajů za účelem nabízení obchodu neba služeb
podie zákona č. 101/2000 Sb.

VI, Závěrečná ustanQvení
Smluvní.strany se zavazují nesdělovat údaje a ÍnfoťmacE, získané v rámci
spolupráce, třetí osobě. Veškeré vztahy, všeqbecnými sm|uvni.mj
podmínka mi neupravené, se řídí platnými zákony ČR, zejména íákonem
č.89/2012 sb.,občmský zákom"k,v platném znění. svým podpieem
smlouvy o dlb Objednavatel potwzuje .souhlas s těmito všeobecnými
smluvními podmínkami.

i
i

I

ěŕ, Platební p<ňminky "
Objednavatel je povinen uhradit Smlůuvu ve výší celé ceny včetně DPH
uvedené v této smlouvě ve splatností dohodnuté ve smlouvě, resp.
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Servisní smlouva Č. 118412006 programového vybavení CODEXIS®

l. Smluvní strany

ATLAS consulting spol. s r. o. (dále dodavatel),

Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36 600-761/0100
e-mail: atlas@atlasconsulting.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293
zastoupená Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti

a

Město Vrbno pod Pradědem (dále odběratel),

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ: 00296457, DIČ: CZ00296457
Bankovní spojení"
e-mail'
zastoupená:

2. Předmět smlouvy

2.1. Dodavatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy zajišt'ovat pro odběratele servisní služby (viz 2.2.).

2.2. Čerpání služeb:
l

Prvotní instalace:
":"

°:°
°:°

Další služby:
":"
":°
°:°
":"

":"
":"
":°
°:°
":°
":°
":°
°:°

instalace,
sít'ová instalace,
základní zaškolení po instalaci,
zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 4 hodin

telefon na Linku zákaznické podpory,
přednostní e-mail na technickou podporu,
4 x ročně nová verze programu (runtime).
servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50% sleva).
metodické školení dle zvýhodl]čl)ých sazeb (50% sleva),
doprava dle zvýhodněných sazeb,
informace o novinkách fortnou blllletinu.
pravidelné aktualizace všech inodulů zdarma,
služba ,,volání zpět",
poskytování e-mailové a telefonické podpory zciarina
verze notebook za zvýhodněné ceny
10% sleva na rozšíření produktu
přístup na právní servis na www stránkách ATLAS consulting.

Právo na čerpání služeb vzniká dnem zaplacení.

3. Cenové a platební podmínky
3 .1. Služby jsou v rámci této servisní smlouvy poskytovány dle aktuálního ceníku služeb, viz. www.atlasconsulting.cz.
3 .2. Cena je stanovena jako smluvní. V uvedené ceně není zahrnuta aktuální sazba daně z přidané hodnoty.
3.3. Cena za poskytování služeb je fakturována zálohovou fakturou se splatností 8 dnů. Roční cena je stanovena

na 25 000,-- KČ
3.4. 45 dnů před uplynutím předplaceného období bude odběrateli zaslána zálohová faktura na další roční období

poskytování služeb se splatností 8 dnů.

ATLAS consulting spol. s r. o. CODEXIS ® Servisní smlouva, stránka l z 2 Servisní smlouva v.3
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4. Spolupráce ze strany dodavatele
4.1. Dodavatel po zaplacení ceny za příslušné období v tomto zajistí výkon servisních prací v dohodnutých termínech

a odpovídající kvalitě.
4.2. Dodavatel fakturuje ceny servisních prací se zvýhodněními oproti standardnímu ceníku.
4.3. Dodavatel zajistí přednostní vyřízení na lince zákaznické podpory.
4.4. Dodávka nových verzí zdarma.

5. Spolupráce ze strany odběratele
5.1. Odběratel komunikuje s dodavatelem výhradně prostřednictvím odpovědných osob.
5.2. Chce-li odběratel využít služeb s výjimkou telefonické podpory, uvedených v oddíle 2.2, o poskytnutí těchto slu-

žeb požádá na e-mail klientske.centrun](@atlasconsultin,g.cz.
5.3. Odběratel konkrétně specifikuje veškeré požadavky na servisní zásahy.
5.4. Odběratel informuje dodavatele předem o plánovaných zásadních změnách v podmínkách provozování systému

CODEXIS ® (technické a softwarové prostředky počítačové sítě, nastavení parametrů systému apod.).
5.5. Odběratel poskytne dodavateli součinnost a nutné prostředky (přistup k hardware, přístupová práva) potřebné pro

provedení servisního zásahu.
5.6. Odběratel umožní dodavateli provést servisní práce v požadovaném rozsahu a pracovní době mezi 8:00 a l 8:00

v pracovní dny a v této době zajistí přítomnost odpovědných osob.

6. Poplatky
6.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu servisního zásahu ze strany dodavatele bude za každou uplynulou

hodinu zpožděni poskytnuta sleva ve výši 10% z ceny zásahu, nejvýše však 50 % z ceny zásahu. V případě zpož-
dění nad 4 hodiny bude zásah poskytnut v náhradním termínu se slevou 50%.

6.2. Nedojde-li k úhradě ceny za poskytování služeb dle oddílu 3., budou ceny účtovány jako u odběratele bez uzavře-
né servisní smlouvy.

6.3. V případě zrušení smlouvy ze strany dodavatele (viz oddíl 7.3.3.) budou provedené práce účtovány v plné výši
dle platného ceníku servisních prací.

7. Platnost smlouvy
7.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
7.2. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem úhrady ceny

za poskytování služeb v rámci této servisní smlouvy.
7.3. Smlouvu lze ukončit:

7.3.1. na základě vzájemné dohody obou stran.
7.3.2. jednostrannou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od l.dne následujícího měsíce

po doručení výpovědi.
7.3 .3. zrušením smlouvy ze strany dodavatele v případě, že odběratel porušuje povinnosti, vyplývající

z ustanovení této smlouvy, a to zejména nedodržení splatnosti faktur.

8. Přechodná a závěrečná ujednání
8.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
8.2. Veškeré právní vztahy neupravené touto smlouvou, jakož i záruka na provedené práce, se řídí ustanove-

ním i Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
8.3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno parě.

V Ostravě, dne: 27.listopadu 2006

dodavatel
razítko a podpis zástupce

ATLAS consulting spQl. s r. o.

odběratel
razítko a podpis zástupce

CODEXIS ® Servisní smlouva. stránka ) z 2 Servisní smlouva v.3
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Dodatek Č. l k Servisní smlouvě Č. 118412006 programového vybavení
CODEXIS"

1. Smluvní strany

ATLAS consulting spol. s r. o. (dále dodavatel),

Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36 600-761/0 100
e-mail: atlas@atlasconsulting.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293
zastoupená Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti

a

Město Vrbno pod Pradědem (dále odběratel),

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 00296457, DIČ: CZ00296457
Bankovní spojení'
e-mail'
zastoupená:

Tímto dodatkem se mění niže uvedené body smlouvy:

2. Předmět smlouvy

2.1. Dodavatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy zajišťovat pro odběratele servisní služby (viz 2.2.).

2.2. Čerpání služeb:

Prvotní instalace:
°:°
°:°
°:°
°:°

Další služby:
°:°
":°
°:"
°:°
°:°
°:°
°:°
°:"

°:°
°:°
°:°
°:°
°:°

instalace,
síťová instalace,
základní zaškolení po instalaci,
zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských fůnkcí v rozsahu 2 hodin

telefon na Linku zákaznické podpory,
přednostní e-mail na technickou podporu,
servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50% sleva),
metodické školení dle zvýhodněných sazeb (50% sleva),
doprava dle zvýhodněných sazeb,
informace o novinkách formou bulletinu,
pravidelné měsíční aktualizace zdarma,
pořízení služby NET Servis, pomocí které dochází k rozšíření aktualizací na frekvenci 2x měsíč-
ně, a to lx měsíčně pomocí internetu se zachováním pravidelné měsíční aktualizace odesíláné na
DVD,
služba ,,volání zpět",
poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma,
verze notebook za zvýhodněné ceny,
10% sleva na rozšíření produktu,
přístup na právní servis na www stránkách ATLAS consulting.

Právo na čerpání služeb vzniká dnem zaplaceni.

3. Cenové a platební podmínky
3 .l. Služby jsou v rámci této servisní smlouvy poskytovány dle aktuálního ceníku služeb, viz. www.atlasconsulting.cz.
3 .2. Cena je stanovena jako smluvní. V uvedené ceně není zahrnuta aktuální sazba daně z přidané hodnoty.

ATLAS consulting spol. s r. o. CODEXIS ® Servisní smlouva, stránka l z 2 Servisní smlouva v.3
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3.3. Cena za l rok poskytování služeb je fakturována zálohovou fakturou se splatností 8 dnů. Roční cena je stanovena
na 25 000,-- KČ.

3 .4. Roční cena aktivace služby NET Servis je stanovena na 2.500,- KČ.
3.5. 45 dnů před uplynutím předplaceného období bude odběrateli zaslána zálohová faktura na další roční období

poskytování služeb a na další roční období aktivace služby NET Servis se splatností 8 dnů.

8. Přechodná a závěreČná ujednání
8.1. Tento dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
8.2. Veškeré právní vztahy neupravené tímto dodatkem, jakož i záruka na provedené práce, se řídí ustanovení-

mi Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy.
8.3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá strana obdrží jedno

parě.
V Ostravě, dne: 5. záři 2008

"' ATL

709 1
lČ 46

dodavatel
razítko a podpis zástupce

odběratel
razítko a podpis zástupce

ATLAS consulting spol. s r. o. CODEXIS ® Servisní smlouva, stránka 2 z 2 Servisní smlouva v.3



Dodatek Č® 2 k Servisní smlouvě Č9 1184/2006 programového vybavení
' CODEXIS"

1. Smluvní strany

ATLAS consulting spoL s r. o. (dále dodavatel),

Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 46578706, DIČ: CZ46578706
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36 600-761/0100
e-mail: atIas@atlasconsulting.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293
zastoupená Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti

a

Město Vrbno pod Pradědem (dále odběratel),

Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČ: 00296457, DIČ: CZ00296457
Bankovní spojení: .....t1
e-mail'
zastoupená:

Tímto dodatkem se mění níže uvedené body smlouvy:

3. Cenové a platební podmínky
3 .1. Služby jsou v rámci této servisní smlouvy poskytovány dle aktuálního ceníku služeb, viz. www.atlasconsulting.cz.
3 .2. Cena je stanovena jako smluvní. V uvedené ceně není zahrnuta aktuální sazba daně z přidané hodnoty.
3 .3. Cena za 2 roky poskytování služeb je fakturována zálohovou fakturou se splatností 8 dnů. Cena za 2 roky je stano-

vena na 50 000,-- KČ. Po úhradě poskytování služeb na 2 roky bude odběrateli bezplatně zřízena služba
LITERATURA a LINK včetně aktivace. Součástí Servisní smlouvy bude i bezplatná aktivacE služby NET
Servis pro další roky.

3.4. 45 dnů před uplynutím předplaceného období bude odběrateli zaslána zálohová faktura na další roční období
poskytování služeb se splatností 8 dnů.

7. Platnost smlouvy
7.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou - 24 měsíců, tj. do 12/2011.
7.2. Smlouva se prodlužuje aut?maticky na další roční období, pokud dodavatel nebo odběratel nesdělí písemně dru-

hému účastníku smlouvy nejméně 2 měsíce před uplynutím smluvního období, že nemá zájem na dalším pokračo-
vání smlouvy.

7.3. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvnŕmi stranami a účinnost dnem úhrady ceny
za poskytování služeb v rámci této servisní smlouvy.

7.4. Smlouvu lze také ukončit:
7.4.1. na základě vzájemné dohody obou stran.
7.4.2. zrušením smlouvy ze strany dodavatele v případě, že odběratel porušuje povinnosti, vyplývající
z ustanovení této smlouvy, a to zejména nedodržení splatnosti faktur.

8. Přechodná a závěreČná ujednání
8. l. Tento dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
8.2. Veškeré právní vztahy neupravené tímto dodatkem, jakož i záruka na provedené práce, se řídí ustanove-

ním i Obchodního zákoníku ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku.
8.3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoverlich,,z nichž každé riiá pIätr,ost criginálů. Každá strana chdrži jedno parě.

V Ostravě, dne: 24. března 2009
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SMLOUVA č. 493181390 O DODÁVCE doplňku Mon itor Personalistika
k programovému vybavení CODEXIS' a jeho aktualizací

(dále jen ,,Smlouva")
uzavřená zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

1. Smluvní strany
ATLAS consulting spol. s r.o.
Yýstavni 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
ICQ: 46578706, DIČ: CZ46578706
Bankovní spojeni: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36600761/0100
e-mail: obchod@atlasgroup.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajskýrn soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou společnosti
(dále jen ,,poskytovatel")
a
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČO: 00296457, DIČ: CZ00296457
Bankovní spojení" č,ú '
e-mail' l" '""c' =-k Ĺ'"'m l"" G " " j.'j;f. u,
Společnost je zapsána v O)jchodním rejstříku vedeném soudem v .., ......., oddíl ..., vložka.....
zastoupená' Aí=r e /"7"\(ĺ" e
(dále jen ,,uživatel")

2. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje uživateli poskytnout po dobu trvání této smlouvy licenci k užiti a
zpřístupnit doplněk Monitor Personalistika právního informačního systému CODEXiS® (dále jen ,,produkt" nebo
,,doplněk") v rozsahu dle níže uvedené specifikace, ve zvoleném režimu. Uživatel se zavazuje za licenci k užití a
aktualizace uhradit poskytovateli cenu dle článku 3 této smlouvy.

Doplněk Monitor Personalistika lze provozovat pouze při současném pořízení a užívání minimálně základní verze
právního informačního systému CODEXiS®, který je předmětem samostatné smlouvy: Servisní smlovua č.
1184/2006 programového vybavení CODEXIS",

' Aktualizovaný doplněk Verze Počet licencí
i MONITOR PERSONALISTIKA CODEXIS N/10 1

3. Cenové a platební podmínky

Cena za licenci k užiti doplňku Monitor Personalistika je stanovena na 10.000,- Kč bez DPH jednorázově.
Cena aktualizaci je stanovena na 6.000,- KČ bez DPH ročně. Zvýhodněná cena za období trvání smlouvy do
31.12.2021 je 18.000,- Kč (slovy: osmnácttisíckorunčeských). Úhradu licence a aktualizací provede uživatel
na základě elektronického platebního dokladu zaslaného poskytovatelem se splatností do 8 dnů ode dne jeho
doručení uživateli na jeho e-mailovou adresu: miroslav.adamek@vrbnopp.cz ; podatelna@vrbnopp.cz;
marcela.vosahlova@vrbnopp.cz; iveta.mrazkova@vrbnopp.cz. Doručením elektronického platebního dokladu se
tak rozumí jeho odeslánI na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu.
Kontaktní osoba odběratele pro fakturaci: Ing. Miroslav Adámek
Uživatel má právo na odběr aktualizací pouze v případě, že všechny závazky vůči poskytovateli byly splněny,
a že všechny odebrané aktualizace byly zaplaceny.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o míru roční inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen
(lSC) Českého statistického úřadu, oficiálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel garantuje, že aktualizovaný produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské dokumentaci
(příručkách a manuálech), jak jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele a v uživatelské
dokumentaci.

ATLAS consulting spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP, Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava

"420 596 613 333 klientske.centrum@atlasgroup.cz www. atlasgroup.cz
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Uživatel je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastnosti či funkci, které
nejsou v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné
nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od této smlouvy.
Na data poskytnutá v rámci základní dodávky produktu a aktualizací se vztahují Všeobecné obchodní a licenční
podmínky základni dodávky ve stejném rozsahu. jejich znění je umístěno na internetových stránkách
poskytovatele www.atlasconsultinq.cz a uživatel je povinen se jimi řídit.

5. Platnost smlouvy

Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 31.12.2021.
Po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána,
obnovuje vždy o dalších 36 měsíců, pokud poskytovatel nebo uživatel nesdělí písemně druhému účastníku
smlouvy, nejméně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším
pokračováni.
Smlouvu lze před uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit, a to:
- na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,
- odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, že uživatel porušuje povinnosti, vyplývajícíz ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této smlouvy. Právní účinky

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupeni uživateli.
- odstoupením od smlouvy ze strany uživatele v případě, že poskytovatel opakovaně podstatně porušujepovinnosti, vyp|ývajÍcÍ z ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení

písemného oznámení o odstoupeni poskytovateli.

6. Přechodná a závěrečná ujednání
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze čIslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci smluvních
stran.
Tato smlouva a práva a povinnosti z ni vzniklá se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.č.
89/2012 Sb.) a autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.)
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od dne úhrady aktualizaci dle
článku 3 této smlouvy uživatelem.
Poskytovatel touto smlouvou nepřipouští přijetí dalších obchodních podmínek.
Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky nebo uzavřením této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
Smluvní strany dohodly, že vylučují aplikaci nás|edujÍcÍch ustanoveni občanského zákoníku na vztah založený
touto smlouvou: § 1765, § 1766, § 1799 a § 1800.
Uživatel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se před jejím uzavřením důkladně seznámil s obsahem
Všeobecných obchodních a licenčních podmínek, které Noří její součást a jsou uveřejněny na webu
poskytovatele, těmto podmínkám plně porozuměl a bude se jimi řídit.
Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí
a jejich podpisy jsou projevem jejich vážné a svobodné vůle a dokládají pravost vzniku závazků z této smlouvy.

IČO 4 .
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SMLOUVA č. 493170836 O DODÁVCE doplňku Monitor Obecnísamospráva
k programovému vybavení CODEXIS' a jeho aktualizací

(dále jen ,,Smlouva")
uzavřená zejména dle ust. § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů

1. Smiuvní strany
ATLAS consulting spol. s r.o.
Yýstavni 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
ICQ: 46578706, DIČ: CZ46578706
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava, č.ú.: 36600761/0100
e-mail: obchod@atlasgroup.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293
zastoupená: Ing. Pavlou Řehákovou, jednatelkou spo|ečnosti
(dále jen ,,poskytovatel")
a
Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
IČO: 00296457, DIČ: CZ00296457
Bankovní spojení· Lo ?N1 i? A,AjLňŤ č,ú
e-mail' a ':'d e' ty V A""'" ŕA.: ."" l

\Společnost je ??P§ána v obcho¢nÍm rejstříku vedeném soudem v ...... ...., oddíl ..., vložka.....
zastoupená' kí i í'. Zuwcl.z
(dále jen ,,uživatel")

2. Předmět smlouvy
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje uživateli poskytnout po dobu trvání této smlouvy licenci k užití a
zpřístupnit doplněk Monitor Obecní samospráva právního informačního systému CODEXIS" (dále jen ,,produkt"
nebo ,,doplněk") v rozsahu dle níže uvedené speciňkace, ve zvoleném režimu. Uživatel se zavazuje za licenci
k užiti a aktualizace uhradit poskytovateli cenu dle článku 3 této smlouvy.

Doplněk Monitor Obecní samospráva lze provozovat pouze při současném pořízeni a užívání minimálně základni
verze právního informačního systému CODEXiS®, který je předmětem samostatné smlouvy: Servisní smlouva č.
1184/2006 programového vybavení CODEXiS®.

: Aktualizovaný doplněk Verze
MONITOR" OBECNÍ SAMOSPRAVA CODEXIS""" " " N/10

Počet licenci
1

3. Cenové a platební podmínky

Cena za licenci k užití doplňku Monitor Obecní samospráva je stanovena na 4.900,- KČ bez DPH
jednorázově.

Cena aktualizaci je stanovena na 2.900,- KČ bez DPH ročně. Zvýhodněná cena aktualizací za období trvání
smlouvy do 31.10.2021 je 8.700,- Kč (slovy: osmtisícsedmsetkorunčeských). Úhradu licence a aktualizací
provede uživatel na základě elektronického platebního dokladu zaslaného poskytovatelem se splatností do 8 dnů
ode dne jeho doručení uživateli na jeho e-mailovou adresu: miroslav.adamek@vrbnopp.cz. Doručením
elektronického platebního dokladu se tak rozumí jeho odeslání na uživatelem uvedenou e-mailovou adresu.
Kontaktní osoba odběratele pro fakturaci: Ing. Miroslav Adámek
Uživatel má právo na odběr aktualizací pouze v případě, že všechny závazky vůči poskytovateli byly splněny,
a že všechny odebrané aktualizace byly zaplaceny.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen, a to o miru roční inflace dle indexu růstu spotřebitelských cen
(lSC) Českého statistického úřadu, oficiálně vyhlášenou v ČR za uplynulý kalendářní rok.

·Á

J
é

ATLAS consulting spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP, výstavní 292/13, 702 00 Ostrava !

+420 596 613 333 klientske.centrum@atlasgroup.cz www.atlasgroup.cz ?



4. Práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel garantuje, že aktualizovaný produkt odpovídá vlastnostem uvedeným v uživatelské dokumentaci
(příručkách a manuálech), jak jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele a v uživatelské
dokumentaci.
Uživatel je odpovědný za to, aby se s uživatelskou dokumentací seznámil. Absence vlastnostI či funkcí, které
nejsou v uživatelské dokumentaci uvedeny, se nepovažují za vadu a uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné
nároky z odpovědnosti za vady, ani nárok na odstoupení od této smlouvy.
Na data poskytnutá v rámci základní dodávky produktu a aktualizaci se vztahují Všeobecné obchodní a licenční
podmínky základní dodávky ve stejném rozsahu. jejich znění je umístěno na internetových stránkách
poskytovatele www.atlasconsultinq.cz a uživatel je povinen se jimi řídit.

5. Platnost smlouvy
Smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 31.10.2021.
Po uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, se tato smlouva za týchž podmínek, za jakých byla původně sjednána,
obnovuje vždy o dalších 36 měsíců, pokud poskytovatel nebo uživatel nesdělí písemně druhému účastníku
smlouvy, nejméně 3 měsíce před uplynutím sjednané doby platnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím dalším
pokračování.
Smlouvu lze před uplynutím její sjednané doby trvání písemně ukončit, a to:
- na základě vzájemné dohody obou smluvních stran,
- odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele v případě, že uživatel porušuje povinnosti, vyp|ývajÍcÍ

z ustanovení této smlouvy, a to zejména z důvodu prodlení s platbami dle této smlouvy. Právni účinky
odstoupení nastávali dnem doručení p ísemného oznámení o odstoupení uživateli.

- odstoupením od smlouvy ze strany uživatele v případě, že poskytovatel opakovaně podstatně porušuje
povinnosti, vypiývajÍcÍ z ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení poskytovateli.

6. Přechodná a závěrečná ujednáni
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze čIslovanými písemnými dodatky, signovanými zástupci smluvních
stran.
Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.č.
89/2012 Sb.) a autorského zákona (z.č. 121/2000 Sb.)
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od dne úhrady aktualizaci dle
článku 3 této smlouvy uživatelem.
Poskytovatel touto smlouvou nepřipouští přijetí dalších obchodních podmínek.
Odpověď' strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není
přijetím nabídky nebo uzavřením této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
Smluvní strany dohodly, že vylučují aplikaci nás|edujÍcĹch ustanovení občanského zákoníku na vztah založený
touto smlouvou: § 1765, § 1766, § 1799 a § 1800.
Uživatel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že se před jejím uzavřením důkladně seznámil s obsahem
všeobecných obchodních a licenčních podmínek, které tvoří její součást a jsou uveřejněny na webu
poskytovatele, těmto podmínkám plně porozuměl a bude se jimi řídit.
Strany výslovně potvrzuji, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran
měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy. Strany s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí
a jejich podpisy jsou projevem jejich vážné a svobodné vůle a dokládají pravost vzniku závazků z této smlouvy.

V Ostravě, dne 4. prosince 2017

%"C#_ S F

.'U2 O'""' A

razítko a podpis zástupce

;' ;"""" "'-: -;m"a": a;
P

Lc' í, :". ' : " , "

b'í

razítko a podpis zástupce

ATLAS consulting spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP

strana: 2
j



Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového 
serveru GObec ze dne 17.3.2016 

uzavřený dle 

                      § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník   

   

 

  mezi níže označenými smluvními stranami 

Čl. 1 

Smluvní strany 

1.1 

        objednatel : 

 

         město Vrbno pod Pradědem 

         se sídlem:        Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

      zastoupení:       Petr Kopinec , starosta 

 Bankovní spojení:     1720771, kód banky 0100 

 Identifikační číslo organizace:      00296457 

Daňové identifikační číslo:   CZ00296457 

ID Datové schránky     znnbahx               

(dále jen „objednatel“) 
 

 

1.2 

poskytovatel: 

 

        GPlus s.r.o. 

        se sídlem:      Újezd u Sezemic 47, 533 04 Sezemice  

        Zastoupení:    Ing. Radek Kacetl, jednatel 

        IČO:      45537691 

        DIČ:     CZ 45537691 

        Bankovní spojení:   Raiffeisen 

        Č.ú.:     447527001/5500 

ID Datové schránky    7da8uyb 

        (dále jen „poskytovatel“). 
              

         

         Provozovna a korespondenční adresa: 

        GPlus s.r.o. Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice 

 

 

 

Elektronický podpis - 15.12.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Petr Kopínec
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 6.12.2022 09:39:23-000 +01:00



 

Změny ujednání: 

Čl.2 

 Předmět smlouvy a doba jejího trvání 

2.1 

Dílo: 
 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele zpracuje a umístí na serveru 

datový projekt s následným obsahem mapových vrstev a zásuvnými moduly  

Složení mapových vrstev-WMS data:   

• ČÚZK KN, ZABAGED, RÚIAN, letecké snímky,  Google Maps, Státní pozemkový úřad 

BPEJ, záplavové území DIABAVOD, případně další dostupné WMS vrstvy. 

• Dat ve vektorové podobě předané objednatelem.  
Všechna data v rozsahu správního území objednatele. 

 

Rozsah projektu do funkčnosti 
• aktuální verze programu GObec s plnou funkčností 
• moduly: 

o Hledání v katastru nemovitostí 
o Pasportizace, mobilní web aplikace 

o Správa hrobových míst 

o Hlášení závad, mobilní web aplikace  

 

2.2 

 

Služby: 

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele bude poskytovat tyto 

služby:    

• Bezchybný chod a funkčnost aplikace GObec 

• Zajištění kompatibility aplikace GObec se všemi současně běžnými a podporovanými 
internetovými prohlížeči  

• Plnou funkčnost aplikace 

• Automatický upgrade na vyšší verze 

• Správa dat, zálohování a zabezpečení dat na serveru 

• Správa a zakládání účtů k aplikaci bez omezení počtu 

• Aktivace modulů a jejich nastavení: 
o nastavení a správa WSDP účtu pro modul Hledání v katastru nemovitostí 
o aktivace modulu Pasportizace – založení cca 50 typů dle současného seznamu 

pasportů  

o založení a nastavení modulu Správa hrobových míst 
o aktivace a nastavení modulu Hlášení závad 

• Technická podpora, hotline ve všední dny 8:00 – 17:00h, nápověda, video-nápověda 

• Vkládání nových mapových vrstev do projektu GObec, předaných od objednatele 

v digitální podobě.  

• Aktualizace stávajících mapových vrstev předaných od objednatele v digitální podobě 



• Digitální data budou zpracována a vložena do projektu GObec v předané kvalitě a 
obsahu. 

• Ostatní služby jako jsou: programování na zakázku, tvorba nových pasportů (které nejsou 
součástí seznamu pasportů), úprava stávajících pasportů dle požadavků zákazníka, 
skenování, digitalizace/vektorizace papírových a rastrových podkladů, sběr pasportů 

v terénu nebo jejich překreslování, geodetické měření, tisky a laminace map, budou 

sjednány individuálně 

 

Čl.3 

Odměna a úhrada nákladů 

3.1 

Pravidelná měsíční částka, kterou objednatel uhradí poskytovateli za provoz aplikace se 
navyšuje o 900 Kč,  na částku 3300,- Kč.  

Tato měsíční částka v sobě obsahuje služby dle čl. 2. bod 2.2: 

 

Měsíční částka bude pravidelně, vždy po každých 2 letech provozu aplikace GObec navýšena 
o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Tato 

veličina je stanovena Českým statistickým úřadem. Tato změna výše měsíční částky bude 

provedena jednostranným písemným sdělením poskytovatele, zaslaným objednateli a 

objednatel bude takto upravenou měsíční částku hradit. 
 

Tyto výše uvedené ceny jsou bez DPH. 

Faktura-daňový doklad za provoz aplikace bude vystaven vždy čtvrtletně, a sice zpětně za 
dané čtvrtletí, vždy do každého 5. dne prvého měsíce následujícího čtvrtletí. Splatnost 

faktury je 14 kalendářních dnů. 

 

Nová ujednání: 
1. Autorský zákon: poskytovatel nepředává objednateli fyzicky nějaký software/ aplikaci a také 

mu nepředává žádná práva k jejímu šíření. Objednatel má od poskytovatele poskytnutý 

přístup na server poskytovatele. Fyzicky tedy nemá žádný předaný software, který by mohl 

dále šířit. 
 

2. GDPR: poskytovatel neshromažďuje na serveru žádná osobní data. Objednatel bere na 

vědomí, že veškerá data jsou jím pouze ukládána na mapový server www.gobec.cz  jako 

úložiště a nejsou poskytovatelem díla dále upravována, či zpracovávána.  Veškerá data a 
server jsou řádně zabezpečeny a objednatel díla má k nim přístup pouze po řádném 
přihlášení.  Poskytovatel díla tedy není zpracovatelem osobních údajů ve smyslu GDPR, k 
takové činnosti jej smlouva nezmocňuje, a ani jej k takové činnosti správce výslovně 
nepověřuje.  

3. Územně analytické podklady: Objednatel se zavazuje, že předané vrstvy ÚAP (územně 
analytické podklady) od příslušného ORP budou dle stavebního zákona číslo 183/2006 

Sb. § 27, odst. 3 a § 166, odst. 1 použity pouze pro založení a vedení technické mapy tj. 

pro činnost obce/města související s evidencí technické a dopravní infrastruktury v jejím 
majetku či správě a s činností související se správou svého území. Poskytovatel se 

zavazuje, že předané vrstvy ÚAP od objednatele pouze umístí do aplikace GObec jako 

http://www.gobec.cz/


vrstvy v příslušném mapovém projektu objednatele a nepoužije je k jiným účelům, ani 
nikam dál nepředá. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že v případě porušení 
této povinnosti poskytovatelem, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč.   

4. Nakládání s daty: Veškerá data uložená na mapovém serveru nejsou ve vlastnictví 
poskytovatele služby, data jsou zde pouze uložena a spravována, poskytovatel na ně 
nemá žádný právní nárok a nemůže je jakkoli jinak užívat, dále předávat. Smluvní strany 

se tímto výslovně dohodly, že v případě porušení této povinnosti poskytovatelem, je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.   

5. Veřejná část projektu: obsah veřejné části projektu, tedy zveřejněné mapové vrstvy si 

nastavuje sám objednatel, nebo zadavatel na pokyn objednatele. Je tedy plná 
zodpovědnost objednatele, které mapové vrstvy a data jsou součástí veřejné části 
projektu.  

6. Přístup do neveřejné části: přístup do neveřejné části projektu je pod účtem a heslem, 

které si může objednatel sám měnit. Objednatel má tedy plnou zodpovědnost za to, 
komu případně účet a heslo předá. Zadavatel se zavazuje, že tyto informace nikomu 

dalšímu nepředá. 

7. Webové služba dálkového přístupu: WSDP účet/heslo objednatele zadavatel pouze 

nastaví v GObci pro modul „Hledání v katastru nemovitostí“ a zavazuje se, že tyto 
informace nikomu dalšímu nepředá.  

Závěrečné ujednání: 

Tento dodatek smlouvy č.1 se uzavírá s platností od 1.1.2022. Všechna ostatní 
ujednání původní smlouvy a všech jejich dodatků o provozu mapového serveru 

uzavřené dne 17.3.2016 zůstávají beze změn. 

 

Vrbno Pod Pradědem      Pardubice         6.10.2021   

                                           

objednatel       poskytovatel 
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Zpracovatelská smlouva

Správce osobních údajů:

Název:
Sídlo:
ID datové schránky:
IČO:
DIČ,
Zastoupený:
(dále jen ,,Správce")

a

Město Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389
znnbahx
00296457
CZ00296457
Květou Kubíčkovou, starostkou města

Zpracovatel osobních údajů:

Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o.
Se sídlem: vikýřovice, Petrovská 594, PSČ: 788 13
office : Šumperk, Dr. E. Beneše 183 1/12, PSČ: 787 01
IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614
zapsaná v Obchodním rejstříkll ll Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 69943
jednající jednatelem společnosti Ing. Tomášem Rýcem
(dále jen ,,Zpracovatel")

se v souladu s ČI, 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fýzických osob
v sotwislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,Obecné nařízení"), dohodli takto:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

l. Zpracovatel na základě Licenční smlouvy k llžívání certifikovallého elektronického nástroje k
administraci veřejných zakázek CENT (dále jen ,,CENT") ze dne 12.3.2018 (dále jen
,,Smlollva") zpracovává v sou|adll s čl.6 odst.l písm.cl Obecného nařízení osobní údaje pro
správce.

2. Účelem tohoto zpracování je užívání CENTu k administraci veřejných zakázek dle zákona č.

134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění (dále jen ,,Zákon") a jeho
prováděcích právních předpisů. Vyhlášky 168/2016 Sb. o uveřejňování forinulářů pro účely
zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profihi zadavatele a vyhlášky 260/2016
Sb. o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických
úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

3. Předmět a dobu trvání zpracování, způsob zpracování a kategorii subjektů údajů Lll"člljě
Smlouva.

4. Na základě Smlollvy mohou být Z důvodu dodržení Zákona zpracovávány osobní údaje dle ČLIO
Obecného nařízení zvláštní kategorie osobních údajů a to osobní údaje, které se týkají rozsudků
v trestních věcech a trestných činů.
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II. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

l. Zpracovatel pro Správce na základě Smlouvy zajišt'uje činnosti, při kterých dochází
ke zpracování osobních údajů třetích osob spravovaných Správcem.

2. Osobní údaje jsou Zpracovatelem zpracovávány pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro
plnění předlnětll Smlouvy.

3. Osobní údaje budou Zpracovatelem uchovávány pouze po dobu účinnosti Smlouvy a po dobu
stanovenou Zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

4. Po ukončení účinnosti Smlouvy, nebo jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje
zpracovávány, Zpracovatel osobní údaje v souladu s rozhodnutíin Správce bud' vymaže, nebo
je vrátí Správci a vymaže existující kopie.

III. POVINNOSTI ZPRACOVATELE

l. Zpracovatel je při zpracování osobních údajů na základě Smlouvy povinen postupovat
s náležitoll odbornou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Obecného nařízení.

2. Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování osobních údajů pouze doloženými pokyny
Správce. Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahll pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit. Zpracovatel je v takovém
případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného sdělení Správce, že Správce trvá
na provedení takových pokynů, jinak Zpracovatel odpovídá Správci za případnou škodu
způsobenou vznikem povinnosti Správce hradit škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích
subjektu Osobních údajů či pokutu ÚOOÚ.

3. V případě, že se subjekt osobních údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s Obecným nařízením, a požádá
Zpracovatele o vysvětlení nebo bude požadovat odstranění vzniklého stavu, zavazuje se
Zpracovatel o tom neprodleně inforinovat Správce.

4. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provádění kontroly ze strany ÚOOÚ ve
věci osobních údajů zpracovávaných pro Správce a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné
infonnace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu.

5. Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit každý případ porušení zabezpečení
osobních údajů, který v souvislosti se zpracováním zjistí, a to určenému pověřenci Správce
(kontakt na webových stránkách Správce: www.vl"bl]opp.cz). V oznámení uvede veškeré
informace dle ČI. 33 odst. 3 Obecného nařízení, které inu jsou znániy.

6. Zpracovatel je, pokud je to možné při zohlednění povahy zpracování osobních údajů,
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření nápomocen Správci
při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů osobních údajů,
zejména na žádost na přístup k osobním údajům, na opravu či výmaz osobních údajů a na
přenositelnost osobních údajů.

7. Zpracovatel je povinen dokumentovat přijatá a provedená technicko - organizační opatření
k zajištění ochrany osobních údajů; Správce je oprávněn si takovoll dokumentaci od
Zpracovatele kdykoliv vyžádat k nahlédnutí. Zpracovatel je povil1en uinožnit audity, včetně
inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto
auditům přispěje.



8. Zpracovatel je Správci nápomocen při posuzování vlivu na ochranu osobních údajů dle ČI. 35
Obecného nařízení, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ či
subjektům údajů a při předchozích konzultacích s ÚOOÚ, to vše při zohledl1ění povahy
zpracování a informací, jež má k dispozici.

IV. ZAPOJENÍ DALŠÍHO ZPRACOVATELE

l. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního
nebo obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení
Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších
zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto
změnám námitky,

2. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti
zpracování, musí tomuto dalšímu zpracovateli smluvně uložit stejné povinnosti na ochranu
údajů jako Zpracovateli.

V. POVINNOSTI SPRÁVCE

l. Správce zajistí, aby osoby jež mají na základě Smlouvy zřízena přístupová práva do CEN-
Tu, byly řádně poučeny a písemně zavázány nepředávat své přihlašovací údaje druhým a tře-
tím osobám.

2. Za druhou osobu jsou považovány osoby v zaměstnaneckéin či jiném poměru ke
Správci. Za třetí osobu jsou považovány osoby jež nejsou v zainěstnaneckém poměru ke
Správci a osoby zastuplljící jiné externí právní subjekty.

3. Správce se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techlliky, nákladům na provedení, po-
vaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě zá-
važným rizikům pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření,
aby vyloučil možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům v CENTu,
k jejich změně, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména
a) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k mlčenlivosti

a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby nedošlo k
porušení zabezpečení;

b) bude osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
c) osobní údaje jež budou archivovány v CENTu v elektronické podobě, bude uchovávat v

případě přenosu na jíni zabezpečené nosiče dat pouze takovým způsobem, že k těmto
údajům blldou mít přístup pouze pověření zaměstnanci.

3. V případě, že Zpracovatel zjistí porušení článku V. smlouvy, bude Zpracovatel postupovat v
souladu s ČI.III odst.5 zpracovatelské smlouvy.



VI. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH
ÚDAJŮ

]. Zpracovatel se zavazuje, že přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladůin iia provedení,
povaze, rozsahu, kontextu a účelůin zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným
rizikůin pro práva a svobody subjekty údajů vhodná technická a organizační opatření, aby
vyloučil možnost neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně,
zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména
d) zaváže své zaměstnance a další osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje k mlčenlivosti

a poučí je o jejich dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat, aby nedošlo k
porušení zabezpečení;

e) bllde osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
f) osobní údaje v elektronické podobě bude l]chovávat na zabezpečených serverech nebo na

nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci na základě
přístupových kódů či hesel;

g) zajistí dálkový přenos osobních údajů bud' pouze prostřednictvíni veřejně nepřístupné sítě,
nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Zpracovatel odpovídá Správci za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností uložených
Zpracovateli Obecným nařízením, Smlouvou nebo touto sinluvM doložkou, zejména je-li
v důsledku porušení povimiostí Zpracovatele Správce povinen hradit náhradu škody nebo
nemajetkové újmy subjektu osobních údajů či pokutu ÚOOÚ.

2. Zpracovatel neodpovídá za Škodll způsobellou Správci v důsledku porušení čl.V zpracovatelské
smlouvy.

3. Zpracovatel je i po zánikll Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí mu
z Obecného llařízení, zejména předejít jakémukoliv neoprávněnému nakládání s osobními údaji.

4. Veškeré zrněny nebo doplňky této smlouvy jsoll možné pouze písemnou formoll číslovaných
dodatků.

5. Není-li v konkrétním případě ujednáno jinak, budou veškeré písemnosti adresované některou
ze smluvních stran druhé slnlllvnj straně doručovány na adresy smluvních stran uvedené v
záhlaví této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smlllvní straně
jinou adresu.

6. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to
mít za následek neplatnost či neúčinnost této smlouvy jako celkll ani jiných jejích ustanovení,
pokud je takovéto neplatné či 11eúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní
strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovel1í nahradit novým platným ustanoveníin, které
svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení smlouvy.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom.

8. Smluvní strally prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu
porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné
vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

10. Tato smlouva byla schválená na řádném zasedání Rady města Vrbno pod Pradědem svým
usnesením č. 1909/72/2018 konaného dne 30.05.2018.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 06.06.2018 - (C-é,, Zdň"V šumperku dne

Za Správce: Za Zpracovatele:

MĚSTO
'?BNO POD PRADĚDEM

..l ·":

( , ,,,
Květa Kubíčková
starostka města

Osigeno -veřejné zakázky a do»eě s,r.o.
. E. Beneše 1831/12
01 ŠUMPERK
4, DIČ: CZ05931614

420 588 881 703

Ing. Tomáš Rýc
jednatel

l
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Smlouva o poskytování služeb
v oblasti správy serverů

č. smlouvy : 14029082017

mezi

HCV group a.s.
se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 1203, PSČ 756 61
IČ: 25395009, DIC: CZ25395009
zastoupená Ing. Liborem Hutýrou, členem představenstva a
zastoupená Ing. jaroslavem Simíčkem, Členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B., vložka 1849
dále jako ,,Poskytovatel"

a

Město Vrbno pod Pradědem
se sídlem Nádražní 389; 79326 Vrbno pod Pradědem
IČ: 00296457 , DIČ: CZ00296457
Zastoupená: Květou Kubíčkovou, starostou města

dále jen ,,Objednatel"
(

Smlouva o poskytování služeb Strana 1 (celkem 10)



I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb správy a podpory provozu serverových
služeb (dále jen jako ,,SRš") objednatele poskytovatelem, za podmínek níže sjednaných,
přičemž účelem této smlouvy je upravení tohoto vztahu v souladu s vŮIÍ stran a obecně
závaznými právními předpisy.

2 Účelem smluvního vztahu je zajištění krokŮ k bezproblémové a nepřetržité funkčnosti
a rozvoje SRS objednatele, specifikované v příloze Č.2.

3. jednorázové služby:
Při za hájení provádění před métu smlouvy bude poskytovatelem instalová n
dohledový a varovný systém na servery.

4. Pravidelné služby - Základní sada služeb (Service Level Agreement - ŠLA):
MěsIČnI dohled v objemu 8 hod /měsíc zahrnujÍcÍ

D

Správa SRŠ, přičemž správou se ve smyslu této smlouvy rozumí:

- Server OS (Windows 2012 R2) - kontrola logŮ
- Kontrola využití diskového prostoru, Active directory, DNS, DHCP.
- Monitoring a správa dostu pnosti serverových služeb
- Monitoring a správa zálohovacIho systému Symantec a NAS (Synology)

Aktualizace serverových sýstémů a služeb
řešeni poruch SRŠ v součinnosti s objednatelem.
řízení součinnosti třetích osob, za účelem zajištěni funkčnosti SRŠ, komunikace s
poskytovatelem maintenance služeb pro IT, které vlastní objednatel a na které má
služby maintenance sjednány

Aktivní správa SRS vyžaduje exkluzivní přistup na servery a dozorované systémy
výhradně pro pracovníky/techniky společnosti HCV group a.s.

5. Služby na vyžádání:

0

Zajištěni součinnosti při instalaci nových srš, u nichž je objednatel nositelem
licence k jejich užÍvánj. ŘeŠení nových požadavkŮ na SRŠ, zejména požadavkŮ
na propojení sýstémů, zapojení nových sýstémů apod.
Další služby dle vyžádání objednatele např. instalace a konfigurace nového HW,
Službu na vyžádáni může požadovat pouze pracovník objednatele, který bude
k takovému kroku oprávněn a bude uveden v této smlouvě nebo jejím dodatku.
Vyvstane-li požadavek řešit poskytování služeb, které nejsou jed noznačně součástí
základní sady ŠLA, zavazují se smluvní strany o tomto požadavku jednat a v případě
dosaženi shody rozŠířit předmět této smlouvy. Stejně tak bude postupováno v
případě významných technologických změn v oblasti SRŠ.

II. Doba a místo plnění

1.

2.

3.

Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno dnem nabyti účinnosti této smlouvy. Poskytovatel
je povinen provádět služby zahrnuté do předmětu smlouvy na svůj náklad a své nebezpečí
ve sjednané době plněni. Poskytovatel není v prodlení s plněním předmětu smlouvy, chybi-
li potřebná součinnost k plnění ze strany objednatele, kterou si poskytovatel zpŮsobem
sjednaným v této smlouvě písemně vyžádal.

Místo plnění: Adresa objednatele formou vzdáleného dohledu.

Dobou plnění se rozumí doba od 8:00h do 16:00h v pracovní dny.



4. sjednává se, že poskytovatel splní svou povinnost provést služby dle předmětu této
smlouvy jejich řádným a včasným provedením. Smluvní strany sjednávají dňči plnění,
kterým se rozumí plnění pravidelných služeb dle ČI. I. bod 4. této smlouvy v období běžného
kalendářního měsíce.

III. Povinnosti smluvních stran

1.

2.

3.

4.

Objednatel umožní, aby poskytovatel měl přistup k SRŠ prostřednictvím vzdáleného
přístupu.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat tento zpŮsob komunikace k dosažení účelu této
smlouvy:
a) pÍsemný styk e-mailem na adresu osob pověřených objednatelem, majÍcÍch právo

jednat s poskytovatelem, uvedených v příloze Č.1 této smlouvy Tim je dodržen
požadavek písemné formy, s výjimkou případŮ, kdy jinak kogentně stanoví zákon a
s výjimkou textů veškerých smluvních ujednáni mezi smluvními stranami, včetně
jejich změn, kde pro zachování požadavku písemné formy je zapotřebí
vIastnoručnIch podpisŮ oprávněných osob smluvních stran na listině, nebude-li
později dohodnuta elektronická komunikace i pro tyto případy.

b) operativní schŮzky smluvních stran, konané dle jejich operativní potřeby na vyžádáni
jedné ze smluvních stran.

Objednatel se zavazuje dodržovat tento zpŮsob komunikace k dosažení účelu této smlouvy:
a) písemný styk elektronicky na adrese support@hcv.cz. Tim je dodržen požadavek

písemné formy, s výjimkou případŮ, kdy jinak kogentně stanovi zákon a s výjimkou
textů veškerých smluvních ujednání mezi smluvními stranami, včetně jejich změn,
kde pro zachování požadavku písemné formy je zapotřebí vIastnoručnich podpisŮ
oprávněných osob smluvních stran na listině, nebude-li později dohodnuta
elektronická komunikace i pro tyto případy,

b) hlášeni poruch SRŠ telefonicky na telefonní číslo v příloze č 1 a současně písemně
dle odst. III.3a)

C) operativní schŮzky smluvních stran, konané dle jejich operativní potřeby.

Poskytovatel odpovídá objednateli za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost
poskytovaných prací a služeb v souladu se svým podnikatelským oprávněním a zaručuje,
že předmět smlouvy, resp. jeho hmotný výstup, bude plněn řádně, tedy nejméně v kvalitě
odpovÍdajÍcÍ obecně uznávaným standardŮm v České republice.

5. Poskytovatel je povinen předmět smlouvy provádět osobně a není oprávněn pověřit
prováděním předmětu smlouvy třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele
Osobním prováděním se rozumí realizace předmětu smlouvy zaměstnanci poskytovatele nebo
osobami, které jsou ve smluvním vztahu s poskytovatelem (dále jen ,,pracovníci poskytovatele").

6.

7.

Objednatel je oprávněn dávat pokyny poskytovateli při určení zpŮsobu provedení předmětu
smlouvy. Seznam osob, oprávněných v tomto směru udělovat pokyny, je uveden v příloze
Č.1 k této smlouvě. Poskytovatel se zavazuje tyto pokyny respektovat. Poskytovatel je však
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci
převzatých od objednatele nebo pokynŮ daných mu objednatelem k provedení předmětu
smlouvy, jestliže poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaloženi odborné péče.

Objednatel je povinen předat před zahájením prací dle této smlouvy podklady, popř.
materiály nezbytné pro provedení předmětu smlouvy, které si poskytovatel písemně
vyžádá, a to bez faktických a právních vad.

8. Objednatel se zavazuje spolupracovat při provádění předmětu smlouvy dohodn
zpŮsobem, předmět smlouvy přebírat a platit jeho cenu zpŮsobem sjednaným
smlouve.

Smlouva o poskytováni služeb , ' 10)



9. Pro realizaci předmětu smlouvy se objednatel dále zavazuje k poskytnuti nejméně této
součinnosti:
· objednatel umožní pracovnIkŮm poskytovatele přístup do svých objektŮ a k

sýstémům vyjmenovaným v této smlouvě, dále pak v mezích platné právni úpravy
a příslušných smluv k licencím a médiím software a přislušné dokumentaci.
Poskytovatel se zavazuje po ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy objednateli
vrátit bez zbytečného odkladu vše, co z jeho majetku použil při plnění této smlouvy.
Zaměstnanci poskytovatele s právem přístupu dle tohoto ujednání jsou uvedeni v
příloze Č.1 této smlouvy.

· objednatel se zavazuje umožnit vzdálený přístup poskytovateli k sýstémům
infrastruktury vyjmenovaným v této smlouvě. Poskytovatel se zavazuje v tom
smyslu respektovat bezpečnostní politiku a bezpečnostní pravidla objednatele a
vytvořit a používat při plněni této smlouvy adekvátni technická a organizační
opatření, která s nimi budou v souladu.

11. Každá ze smluvních stran
tvořIcI obchodní tajemství
a trváním této smlouvy, a
v souvislosti s uzavřením
prospěch třetích osob.

je povinna zachovat v tajnosti dŮvěrné informace a skutečnosti
druhé smluvní strany, které se dozví v souvislosti s uzavřením
zdržet se jakéhokoli použití dat druhé smluvní strany získaných
a trváním této smlouvy pro svou vlastní potřebu nebo ve

IV. Cenová ujednání a platební podmínky

1.

2.

3.

Cena za činnosti uvedené v ČI. I. bodech 3. a 4. této smlouvy je sjednána dohodou ve výši
12 000 KČ (slovy dvanácttisickorun) měsíčně.

Cena za Činnosti uvedené v ČI. I. bod 5. této smlouvy se stanoví v závislosti na množství
vyžádaných služeb podle ceníku služeb na vyžádání, který tvoří přílohu Č. 3 této smlouvy.

K fakturované částce bude podle daňových zákonŮ platných v České republice připočítána
daň z přidané hodnoty v aktuálni výši, která bude odděleně vyčíslena. Vystavené daňové
doklady budou mít 14 denní splatnost od data doručení, přičemž úhradou se rozumí připsání
Částky na účet poskytovatele uvedený na příslušném daňovém dokladu.

V. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1.

2.

Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny za
služby uvedené v ČI. I. bodu 4. (ČI. IV. bod l.) za každý započatý den prodlení s plněním
předmětu této smlouvy dle ČI. I bodu 4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnŮ od zasláni
vyúčtování.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením jakéhokoli platebního závazku vůči
poskytovateli je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši
0,03% z dlužné Částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení a objednatel se
zavazuje tento úrok poskytovateli zaplatit.

VI. Odpovědnost za vady

1.

2.

Poskytovatel odpovídá za vady, které má předmět plnění dodaný poskytovatelem v
okamžiku jeho předání objednateli.

Poskytovatel neodpovídá za vady zpŮsobené dodržením nevhodného pokynu daného mu
objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynu poskytovatel objednatele upozornil a ten na
jeho dodrženi trval nebo jestliže poskytovatel nemohl nevhodnost pokynu zjistit ani při
vynaložení dostatečné péče Obdobně neodpovídá poskytovatel za vady zpŮsobené
předáním nevhodné věci poskytovateli, na jejíž nevhodnost poskytovatel objednatel '



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

upozornil a objednatel na jejím použití trval, nebo jejíž nevhodnost nemohl poskytovatel
ani při vynaložení dostatečné péče.

Poskytovatel neodpovídá za újmy zpŮsobené nedodržením podmínek pro instalaci, provoz
a obsluhu a neodborné zásahy SRŠ ze strany objednatele.

Vady díla je objednatel povinen písemně oznámit poskytovateli - reklamovat - bez
zbyteČného odkladu poté, co vady zjistí. Neoznámí-li objednatel vadu bez zbytečného
odkladu poté, co ji zjistí nebo co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péČi zjistit,
pozbývá tím práva z vadného plnění. Písemná reklamace ve formě reklamačního protokolu
musí být doručena poskytovateli dohodnutým zpŮsobem (ČI. III. body 2. a 3. této smlouvy)
a musí obsahovat zejména:
a) datum,
b) naléhavost požadavku, s označením stupně intenzity vady,
C) popis vady a určení, jak se projevuje,
d) návrh zpŮsobu odstranění vady, který preferuje objednatel.

Poskytovatel se zavazuje řádnou a včasnou reklamaci bezodkladně prověřit přímo u
objednatele ve lhŮtě nás|edujÍcÍ pracovni den od nahlášeni. Po prověření vady bude
reklamační protokol doplněn stanoviskem obou stran k reklamovaným vadám a uvedením
zpŮsobu řešení reklamace, který určí poskytovatel, nebude-li později mezi smluvními
stranami vzhledem k charakteru vady dohodnuto jinak.

Objednatel se zavazuje zajistit uchováni předmětu plnění v pŮvodním stavu do vyřIzeni
reklamace a zavazuje se umožnit poskytovateli nebo jím určené třetí osobě prověření
existence vad. Poskytovatel, stejně jako objednatel, se zavazuje vyslat jím určenou osobu
k vyřIzeni reklamačního případu nás|edujÍcÍ pracovni den po uplatnění reklamace. Náklady
reklamačního případu nese poskytovatel pouze v případě oprávněné reklamace. Pro případ
neoprávněné reklamace se zavazuje objednatel uhradit poskytovateli náklady prokazatelně
vzniklé v přímé souvislosti s reklamací (identifikace vady a její případná oprava).

je-li dodáním vadného předmětu smlouvy porušena poskytovatelem smlouva podstatným
zpŮsobem, objednateli přÍs|UšÍ právo:
· požadovat odstraněni vady provedením náhradního předmětu plněni bez vad;
· požadovat odstranění vady provedením bezplatné opravy, jde-li o opravitelnou

vadu;
· požadovat přiměřenou slevu z ceny; nebo
· odstoupit od smlouvy.

je-li dodáním vadného předmětu smlouvy porušena poskytovatelem smlouva
nepodstatným zpŮsobem, objednateli přÍs|UšÍ právo:
· požadovat odstranění vad provedením náhradního předmětu plněni na náklady

poskytovatele, nebo provedením bezplatné opravy. Opravu provede poskytovatel,
nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel není oprávněn provést oqravu sám bez
součinnosti a bez předchozí dohody s poskytovatelem, a to ani na svůj náklad; nebo

· požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Smluvní strany pro vyloučeni pochybností sjednaly, že budou reklamaci považovat za
vyřešenou, jestliže poskytovatel:
· vlastním nákladem odstraní oznámenou vadu; nebo
· poskytne objednateli návod, jak předmět plnění alternativně použít, aby se vada

neprojevila; nebo
· objednatel dŮvodně uzná neoprávněnost reklamace

Vyřešení reklamace stvrdí obě strany podpisem oprávněných osob v reklamačním
protokolu.

Smlouva o pos '"., l' (l' - ,,i' ." ".'· L"'".' '
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VII. Doba trvání smlouvy a odstoupení od smlouvy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou a je možné ji vypovědět písemně s třÍměsÍČní
výpovědní lhŮtou i bez uvedení dŮvodŮ výpovědi, přičemž výpovědní lhŮta počíná běžet
prvním dnem měsíce, nás|edujÍcÍho po doručeni písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech a zpŮsobem, který stanoví zákon a tato
smlouva.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v souladu s § 2002
občanského zákoníku v případě, pokud druhá smluvní strana porušila tuto smlouvu
podstatným zpŮsobem. Odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu musí být učiněno bez
zbytečného odkladu poté, co došlo k porušeni této smlouvy podstatným způsobem.

podstatným porušením této smlouvy ze strany poskytovatele se rozumí zejména:
· odtajnění dŮvěrných informaci a skutečností tvořÍcÍch obchodní tajemstvi

objednatele nebo použití jeho dat pro vlastní potřebu poskytovatelem;
· opakované poskytováni nekvalitních prací a služeb, na které byl poskytovatel

opakovaně, nejméně dvakrát, bezvýsledně písemně upozorněn.

podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména:
· prodlení s placením ceny za služby nebo její Části trvajÍcÍ déle než jeden kalendářní

měsíc;
· odtajněni dŮvěrných informací a skutečností tvořÍcÍch obchodní tajemství

poskytovatele nebo použití jeho dat pro vlastní potřebu objednatelem.

Pro nepodstatné porušení smlouvy může druhá strana od této smlouvy odstoupit, nesplní ii
porušujÍcÍ strana svou smluvní povinnost ani v dodatečné přiměřené lhŮtě, která jí byla
poskytnuta druhou smluvní stranou, a to postupem dle § 1978 občanského zákoníku.

VIII. Ostatní a závěrečná ujednání

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řidI se právni vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ přIsIušnými
ustanoveními občanského zákoníku a platným českým právem, a tímto se budou řídit i
dŮsledky porušení smluvních povinnosti

Tato smlouva nabývá platnosti a úČinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
Smlouva je uzavřena dnem podpisu pozdějšího účastníka. ,

\
Smlouvu projednala a schválila Rada města Vrbno pod Pradědem na svém zasedání dne
06.09.2017 a vydala usnesení č. 1546/58/2017.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních rovné právni sIly, z nichž každá strana
obdrží po jednom z nich a je ji možno měnit pouze vzestupně čÍslovanými pÍsemnými
dodatky, signovanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Účastníci smlouvy si tuto smlouvu přečetli, prohlašujI, že smlouvě rozumí, že je projevem
jejich pravé a svobodné vŮle a na dŮkaz toho připojují své vlastnoručnÍ podpisy pod každý
list této smlouvy, a to i jako deklaraci svých platných jednatelských oprávnění.

Přílohy smlouvy:
· Příloha č. l: Seznam osob oprávněných jednat za smluvní strany
· Příloha č. 2: Seznam SRŠ zařIzeni spoleČnosti
· Příloha č. 3: Ceník prací na vyžádání

Všechny přílohy k této smlouvě, takto označené, jsou její nedílnou součástí. V případě, že
příloha k této smlouvě mění tuto smlouvu, vyžaduje se pro její přijeti zákonný kontraktač



postup, včetně signování všech stran přílohy oprávněnými osobami objednatele a
poskytovatele.

V Ro" vě pod Radh. dne 28.08.2017

HCV grou a.s.

Ve Vrbně pod Pradědem dne 07.09.2017

Město Vrbno pod Pradědem

M ES. 93 "T 'LP
Vrbno r)cd

{$.

( l
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Příloha č 1

Kontakty společnosti HCV group a.s.

Seznam oprávněných osob jednat
smluvních ujednání

Kontakty pro správu serverů a sítí

HotLine: +420 571 118 660

za společnost HCV group a.s. při vytváření nových

obecný kontaktní email support@hcv.cz

Kontakty společnosti Město Vrbno pod Pradědem
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Příloha č. 2

Ha rdwa re:

Mem 1

OS :
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Příloha č. 3

Ceny služeb na vyžádáni(nad rámec hodin obsažených v paušálu )

Název služby Cena/hod.

Expertní konzultace - započatá hodina 1.800,-KČ

Práce síťového specialisty, správa systému, servisní, instalační a 1.600,-KČ
konfigurační práce na serveru (zvýhodněná sazba pro zákazníky se
smlouvou o dohledu)

Servisní, instalační a konfigurační práce na koncových pc 750,-kč

(údrŽby a opravy HW, čištění a podobně)

Práce v sobotu a v době od 15:00 do 22:00 25% příplatek

Práce v neděli a v době od 22:00 do 7:00 50% příplatek

Cestovné 10Kč/km

Mimořádný výjezd na vyžádáni (do 4 hodin) 2.500,-KČ

Ceny servisních prací v servisním středisku a cena náhradních dňŮ se řIdí platným ceníkem
servisního střediska/organizace.
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Dodatek Č® 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Vema V4 Cloud
Č. 2017/369

1 ŠMLUVNĹ STRANY

1.1 Uživatel

Organizace: MěStO Vrbno pod Pradědem
Adresa: Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Zastoupená: Květa Kubíčková, starostka
lČ: 00296457
Přidělené číslo licence: 2547
(dále v této smlouvě jen ,,Uživatel")

1.2 Poskytovatel

Společnost: Verna, a. s.
Sídlo: Okružní 871/3a, 638 00 Brno
Zastoupená: Ing. Jan Tomíšek, předseda představenstva
IČ: 26226511
Zapsaná: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3415
(dále v této smlouvě jen ,,Poskytovatel").

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek ke Smlouvě o
poskytování služeb Verna V4 Cloud č. 2017/369 (dále jen ,,Dodatek"):

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli na základě Smlouvy služby Cloudu, které zahrnují
zpracování osobních údajů.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku je vymezení vzájemných práv a povinností při
zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku poskytováni služeb
Cloudu Poskytovatelem.

3 Předmět DODATKU

3.1 Smluvní strany se dohodly, že ČI. 9 Smlouvy, se nahrazuje nás|edujÍcÍm zněním:

9 Ochrana dat Uživatele

9.1 Poskytovatel se zavazuje Uživateli k tomu, že bude dbát na to, aby při poskytováni
služeb Cloudu podle této smlouvy nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu třetích osob k osobním údajům Uživatele, jež poživaji ochranu podle
nařÍzení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
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zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen
,,GDPR").

9.2 Uživatel, jakožto správce osobních údajů ve smyslu ČI. 4 bod 7) GDPR,
a Poskytovatel, jakožto zpracovatel osobních údajů ve smyslu ČI, 4 bod 8) GDPR,
uzavírají současně s touto smlouvou dále uvedené smluvní ujednáni za účelem
splněni povinnosti dle ČI. 28 odst. 3 GDPR k uzavření smlouvy o zpracování
osobních údajů, které zůstane v účinnosti po dobu účinnosti této smlouvy, takto:

9.2.1 Uživatel tímto pověřuje po dobu 'trvání této smlouvy Poskytovatele
zpracováním nás|edujících kategorií osobních údajů ve vztahu k níže
uvedeným subjektům údajů a účelům:

o pro účely poskytování personálnMo software formou služeb Cloudu
· identifikačních a kontaktních údajů, údajů souvisejících

s odměňovánÍr|-[ ' a povinnými odvody a dalších údajů
souvisejících s výkonem práce (VC. údajů o zdravotním stavu
a údajů o členství v odborové organizaci) a bezpečnostních a
systémových informaci ve vztahu k zaměstnancům Uživatele,
popř. zaměstnancům třetích stran, pro které Uživatel vede
mzdovou agendu,

· identifikačních údajů a údajů souvisejĹcÍch s povinnými odvody
ve vztahu k rodinným přís|ušnÍkúm zaměstnanců Uživatele,
popř. rodinným přís|ušnÍkům zaměstnanců třetích stran, pro
které Uživatel vede mzdovou agendu,

· identifikačních a kontaktních údajů, údajů souvisejících s
výkonem práce a údajů o posouzení vhodnosti ve vztahu
k uchazečům o zaměstnání u Uživatele, popř. třetích stran,
pro které Uživatel vede personální agendu;

o pro účely poskytováni ekonomického software formou služeb
Cloudu identifikačních údajů, kontaktních údajů a údajů
souvisejÍcÍch s ekonomickými transakcemi ve vztahu
k zaměstnancům a obchodním partnerům Uživatele nebo jeho
zákazníků.

9.2.2 Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje pouze na základě
pokynů Uživatele udělených v této smlouvě nebo cestou Centra Služeb
Verna. Poskytovatel se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat pouze
na území Evropské unie. Bez pokynu Uživatele není Poskytovatel
oprávněn předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Bez pokynu Uživatele je Poskytovatel zpracovat osobní údaje pouze pokud
mu toto zpracování ukládají právní předpisy, které se na Poskytovatele
vztahují; v takovém případě Poskytovatel Uživatele informuje o takovém
právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto
informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

9.2.3 Poskytovatel zaručuje Uživateli, že technické řešení služeb Cloudu
poskytuje takové technické a organizační zabezpečeni ochrany osobních
údajů, které zamezuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetích
osob k datům Uživatele, včetně osobních údajů, jejich změně, zničení,
ztrátě či jinému zneužiti. Bližší podmínky technického a organizačního
zabezpečení jsou vymezeny přIIohou č. 2 této smlouvy.
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9.2.4 V případě, že se Poskytcvatel po dobu účinnosti této smlouvy dozví o
porušení zabezpečeni osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem na
základě této smlouvy, je Poskytovatel povinen ohlásit Uživateli, že došlo k
porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy
se o něm dozvěděl. Ohlášení zpracovatel provede zasláním e-mailu na
kontaktní adresu Uživatele renata.tomcikova@vrbnopp.cz. Následně bez
zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Poskytovatel dozvěděl o případu
porušeni zabezpečení osobních údajů, je Poskytovatel povinen Uživateli
stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušeni
zabezpečeni osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorii a
přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného
množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných
důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

9.2.5 Přístup k osobním údajům ze strany Poskytovatele je možný jen se
souhlasem Uživatele, přičemž zaměstnanci Poskytovatele jsou pro takový
případ vázáni Poskytovatelem k povinnosti mlčenlivosti. Případné užití
osobních údajů ze strany Poskytovatele je možné jen pro nezbytný servisní
úkon v Cloudu a přístup je možný jen v nezbytně nutném rozsahu.

9.2.6 Uživatel souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování
osobních údajů dle této Smlouvy. Poskytovatel má povinnost informovat
Uživatele v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování osobních
údajů dle tohoto dodatku dalšího zpracovatele vC. konkrétni identifikace
tohoto dalšího zpracovatele a umožnit Uživateli vznést proti zapojení tohoto
zpracovatele námitku.

9.2.7 Pokud Poskytovatel zapojí do zpracování osobních údajů die tohoto
dodatku dalšího zpracovatele, musí Poskytovatel tohoto dalšího
zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu
osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Uživatelem a Poskytovatelem
v tomto článku, a to zejména zavedení vhodných technických a
organizačních opatření.

9.2.8 Za vyřizováni žádostí o uplatnění práv subjektů údajů ve vztahu k osobním
údajům, které na základě této smlouvy zpracovává Poskytovatel,
zodpovídá v plném rozsahu Uživatel.

9.2.9 Poskytovatel umožní Uživateli provést audit technických a organizačních
opatření zavedených Poskytovatelem k ochraně osobních údajů po
oznámení zaslaném cestou Centra Služeb Verna s předstihem nejméně
deseti (10) pracovních dnů,

9.2.10 Smluvní strany se zavazuji poskytnout si vzájemně veškerou další
potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností dle tohoto
článku, zejména při plnění povinností vypjývajÍcÍch pro Uživatele ze
zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s
dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů.
Součinnost Poskytovatele lze vyžádat cestou Centra Služeb Vemä a je
zpoplatněna die cerúku služeb Poskytovatele. Poskytovatel zohledňuje při
zpracováni osobních údajů povahu tohoto zpracování.
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9.2.11 Poskytovatel je povinen po ukončení této smlouvy předat Uživateli veškerá
jeho data umístěná v Cloudu, a to za podmínek uvedených v ČI. 11 této
smlouvy; tato data není nadále oprávněn uchovávat ani jinak s nimi
disponovat s výjimkou likvidace dle odst. 11.6.

9.3 Uživatel je rovněž oprávněn se v případě jakéhokoliv zneužití dat ze strany
Poskytovatele domáhat na Poskytovateli náhrady škody podle ust. § 2894 a násl.
občanského zákoníku.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že ČI. 11 Smlouvy, se nahrazuje následujíckn zněním:

1 1 Předání a převzetí dat

11.1 Po ukončení této smlouvy je Poskytovatel povinen vyzvat Uživatele k převzetí jeho
dat dosud umístěných v Cloudu, a to ve lhůtě do 10 dnů od doručení takto učiněné
výzvy. Vydání dat Poskytovatelem a jejich převzetí Uživatelem bude uskutečněno
na adrese sídla Poskytovatele uvedené v této smlouvě, a tato data budou
umístěna na CD nebo obdobných nosičích, nedohodnou-li se smluvní strany
prokazatelně jinak.

11.2 Na nosiči budou rovněž umístěny instalační soubory verzí aplikací Verna, které
Uživatel užíval a tzv. Licenční karta opravňujÍcÍ Uživatele používat tyto aplikace
v období, ve kterém využíval služby Cloudu.

11.3 Ustanovení odstavce 11.2 neopravňuje Uživatele k užívání aplikací pro zpracování
dat po skončeni platnosti této Smlouvy.

11.4 výzva k převzetí dat se považuje za doručenou na adresu Uživatele uvedenou v
této smlouvě převzetím doporučené zásilky Uživatelem.

11.5 Okamžikem prodlení Uživatele s převzetím těchto dat současně zaniká veškerá
zákonná či smluvní odpovědnost Poskytovatele k náhradě škody v případě ztráty
či zničení těchto dat.

11.6 Po marném uplynutí lhůty k vyzvednuti dat je Poskytovatel povinen tato data do 30
dnů zklikvidovat.

4 ŽÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento Dodatek je uzavřen ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po
jednom (l) vyhotovení.

Ve Vrbně pod Pradědem dne V Brně dne 09.05.2018

M m

Květa Kubíčková
starostka města
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Vrbn(j pc:d F'ir,d-9dei"í

Ô.

Vemä, a. s.
Ing. Jan Tomíšek

předseda představenstva
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