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Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti ze dne 13.12.2021 ve věci zajištění služeb a činností 
spojených s kybernetickou bezpečností Vám sděluji následující: 

Služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností si zajišťujeme svépomocí. 
Na ochranu zařízení využíváme SW firmy ESET. Odbornou pomoc při zajišťování 
služeb nám poskytuje: 

- Ing. Milan Jandora, Jindřichov 65, 793 83 Jindřichov, 

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

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Miroslav Adámek 
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SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ SLUŽEB POVĚŘENCE PRO OCHRANU

OSOBNÍCH ÚDAJŮ

číslo smlouvy pověřence:

číslo smlouvy odběratele:

1. článek

Smluvní strany

1.1. Ing. Milan Jandora, se sídlem a fakturační adresou Jindřichov 65, 793 83
Jindřichov a korespondenční adresou a provozovnou, Francouzská 1091/46, 708 00
Ostrava Poruba, lČ: 43627064, datová schránka tnsd3ce, e-mailová adresa:

(dále jen ,,pověřenec') na straně
jedné.

1.2. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod
Pradědem, lČ: 00296457, DIČ: CZ00296457, datová schránka: znnbahx, e-mailová
adresa: podatelna@vrbopp.cz , tel: +420 554 795 111, zastoupené starostkou Květou
Kubíčkovou (dále jen ,,objednatel") na straně druhé.

2. článek

Předmět smlouvy

2.1. Na základě dohody obou smluvních stran jmenuje ke splnění povinnosti uložené
ustanovením článku 37 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) odběratel pověřence svým
pověřencem pro ochranu osobních údajů.

2.2. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů odběrateli dle platné legislativy na ochranu osobních údajů a na základě práv a
povinností vymezených touto smlouvou podle článku 3 a článku 4 této smlouvy.

3. článek

Práva a povinnosti pověřence

3.1. Pověřenec se zavazuje pro odběratele zajistit zejména výkon činností uvedený
v ustanovení článku 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařIzení o
ochraně osobních údajů).
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3.2. Pověřenec se formou konzultací podílí na rozvoji ochrany osobních údajů v
souladu s platnými bezpečnostními normami, s vývojovým trendem informačních
technologií, požadavky a potřebami odběratele.

3.3. Pověřenec se formou konzultací podňí na návrhu bezpečnostních procesů,
postupů, strategie, architektury, interních předpisů v souvislosti s ochranou osobních
údajů.

3.4. Pověřenec se formou konzultací, poradenství a metodickým vedením podňí na
posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

3.5. Pověřenec je kontaktním místem pro zaměstnance, externí subjekty a dozorové
orgány v oblasti ochrany osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence jsou uvedeny
v bodě 1.1. této smlouvy.

3.6. Pověřenec kontroluje shodu činností odběratele s platnou legislativou na ochranu
osobních údajů.

3.7. Pověřenec kontroluje dodržování organizačních a technických opatření
v souvislosti s ochranou osobních údajů.

3.8. Pověřenec se podňí na každoročním vyhodnocení a revizi provozování
bezpečnostních předpisů a dokumentace odběratele v souvislosti s ochranou
osobních údajů v rozsahu 1 člověkoden/rok.

3.9. Pověřenec, v případě že odběratel povinně vede záznamy o činnostech
zpracovávání osobních údajů, kontroluje kvalitu a rozsah těchto záznamů dle platné
legislativy.

3.10. Pověřenec z pohledu hlášení bezpečnostních incidentů dotčenému dozorovému
úřadu a dotčeným subjektům údajů provádí vyhodnocování bezpečnostních incidentů.

3.11. Pověřenec provádí lx ročně v návaznosti na pravidelné vyhodnocení podle bodu
3.8 reporting o situaci v oblasti dodržování organizačních a technických opatření
v souvislosti s ochranou osobních údajů v rozsahu 1 člověkoden/rok., který předává
vedoucímu úřadu.

3.12. Pověřenec v případě, že zaměstnanec poruší organizační a technická opatření
v souvislosti s ochranou osobních údajů, je nápomocen formou konzultace jeho
nadřízenému při poučení a proškolení zaměstnance v právech a povinnostech při
výkonu jeho pracovní činnosti, a to v rozsahu 1 člověkoden/rok.

3.13. V případě že pověřenec bude chtít provést kontrolu nebo monitoring, jak jsou
dodržována organizační a technická opatření pro zajištění souladu s legislativou na
ochranu osobních údajů, nahlásí odběrateli tuto skutečnost a okolnosti potřebné pro
zajištění součinnosti odběratele v dostatečném předstihu a to: datum kontroly, rozsah,
předpokládaný čas a forma. Z každé takové kontroly bude proveden ,,záznam o
kontrole" s nedostatky a případným doporučením pro změny organizačních a
technických opatření.

3.14. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v souvislosti s výkonem svých úkolů
vázán tajemstvím nebo důvěrností, v souladu s právem Unie nebo členského státu.

3.15. Pověřenec při výkonu své činnosti využívá elektronickou adresu pro komunikaci
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy a kvalifikovaný elektronický podpis.
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3.16. Místem výkonu služby v případě kontrol je místo odběratele, a to v rozsahu 1
člověkodenhněsíc. Konzultace a ostatní činnosti spojené s prací pověřence budou
vedeny formou elektronické komunikace na výše uvedenou emailovou adresu
pověřence, a to v rozsahu 1 člověkoden/měsíc.

3.17. Pověřenec při výkonu své služby dodržuje veškerá bezpečnostní opatření
související se zabezpečením osobních údajů v rozsahu povinností zpracovatele a
správce dle platné legislativy na ochranu osobn ich údajů.

3.18. Pověřenec neodpovídá za vady poskytnutých služeb, které vznikly porušením
povinností odběratele. Pověřenec dle platné legislativy nezodpovídá při výkonu jeho
činností za případná porušení ochrany osobních údajů, které jsou předmětem ochrany
správce.

4. článek

Práva a povinnosti Odběratele

4.1. Odběratel jako správce osobních údajů zodpovídá dle platné legislativy za
případná porušení ochrany osobních údajů při výkonu jeho činností.

4.2. Odběratel zajistí, aby byl pověřenec pro ochranu osobních údajů náležitě a včas
zapojen do veškerých záležitostí souvisejÍcÍch s ochranou osobních údajů.

4.3. Odběratel zajistí zveřejnění povinností a práv pověřence vyp]ývajÍcÍch z této
smlouvy interně svým zaměstnancům, tak aby při výkonu služeb pověřenec
nedocházelo ke zbytečným prostojům z důvodu jejich neznalostí zaměstnancem.

4.4. Odběratel zajistí, aby veškerá činnost pověřence byla podřízena osobě, která je
zodpovědná za vedení úřadu. Vedoucí úřadu může delegovat některého ze svých
zaměstnanců pro provozní komunikaci a zajištění podpory činností pověřence.

4.5. Odběratel v případě kontrol a zajištění dalších výše uvedených povinností
pověřence zajistí potřebnou součinnost odběratele a dotčených zaměstnanců, aby
výkon služeb pověřence probíhal hladce a s maximální efektivitou.

4.6. Odběratel zpřístupní pověřenci veškerou dokumentaci jako provozní řád,
organizační schéma, funkční popis činnosti zaměstnanců, bezpečnostní dokumentaci,
seznam bezpečnostních incidentů, případně další dokumenty a směrnice popisující
organizační a technická opatření pro zajištění souladu s ochranou osobních údajů.

4.7. Odběratel zpřístupní pověřenci na vyžádání jakýkoliv informační systém podí|ejÍcÍ
se na zpracování osobních údajů k nahlédnutí a ke kontrole funkčnosti a provozu.

4.8. Odběratel má právo být přítomen při jakékoliv kontrolní činnosti pověřence jako
pozorovatel bez ovlivňování průběhu kontroly.

5. článek

Odměna za poskytování služeb pověřence

5.1. Za poskytnutí služeb pověřence, v rozsahu 3. článku této smlouvy se odběratel
zavazuje zaplatit pověřenci paušální odměnu ve výši 5 000 Kč/měsíc.

5.2. V případě dohodnutých víceprací podle bodu 7.1.1. Je odměna ve výši 5 000 KČ
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za 1 člověkoden.

5.3. Odměna uvedená v odstavcích 5.1 a 5.2 této smlouvy je splatná měsíčně pozadu
do 14 dnů po obdržení faktury - daňového dokladu odběratelem na účet pověřence
uvedený na příslušné faktuře. Pověřenec není plátcem daně z přidané hodnoty, k
odměně dle této smlouvy nebude připočtena daň z přidané hodnoty. Pověřenec a
odběratel se dohodli, že faktury budou odběrateli zasílány výhradně elektronickou
formou, a to na e-mailovou adresu odběratele uvedenou v článku 1.2. smlouvy.

5.4. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že v případě, pokud by faktura nesplňovala
uvedené náležitosti či by odběratel nesouhlasil s vyúčtováním služeb obsaženým ve
faktuře, je povinen uplatnit své výhrady u pověřence písemně nejpozději do 14 dnů
ode dne obdržení faktury. Pokud tak neučiní, popř. fakturu uhradí, uznává provedení
fakturovaných činností i oprávněnost fakturované částky. V případě oprávněně
vznesených výhrad se původní splatnost faktury zastavuje a nová lhůta splatnosti
počíná běžet dnem doručení nové, resp. opravené faktury.

5.5. V případě prodlení odběratele s úhradou plateb je pověřenec oprávněn účtovat
odběrateli úrok z prodlení v zákonné výši.

6. článek

Trvání smlouvy

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

6.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

6.3. Smlouva pozbývá platnosti a právní vztah mezi pověřencem a odběratelem končí:

6.3.1. písemnou dohodou smluvních stran,

6.3.2. doručením písemné výpovědi kterékoliv ze smluvních stran, přičemž ve
výpovědi nemusí být uveden důvod výpovědi; výpovědní lhůta začíná běžet
prvním dnem kalendářnIho měsíce nás|edujÍcÍho po dni doručení výpovědi.

6.4. Odběratel se zavazuje udělit podepsat pověřenci plnou moc k zastoupení, bude-
ii to nezbytně nutné pro výkon činnosti pověřence, a to bez zbytečného prodlení po
výzvě pověřence.

7. článek

Závěrečná ustanoveni

7.1. Činnosti nad rámec povinností pověřence mohou být realizovány některým
z těchto způsobů:

7.1.1. Jako vícepráce s připočtením k paušální platbě za příslušný kalendářní
měsíc, a to v případech, kdy nedojde ke střetu zájmu a činnost nevyžaduje
odbornou specializaci. Tyto vícepráce budou vždy předem písemně
objednány odběratelem, odsouhlaseny oběma stranami a jejich soupis a
popis bude přiložen k faktuře za paušální platbu.
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7.1.2. Formou samostatné smlouvy, a to v případech, kdy:

7.1.2.1. Jedná se o takové služby, které nelze zahrnout do výše uvedených
povinností pověřence.

7.1.2.2. Činnost požaduje odbornou specializaci nebo akreditaci.

7.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží
po jednom.

7.3. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v ČI. 1 této smlouvy
jsou pravdivé a úplné. Odběratel nebo zaměstnanec odběratele má kdykoliv právo a
povinnost ověřit totožnost pověřence při výkonu jeho činnosti.

7.4. Odběratel podpisem této smlouvy souhlasí, aby pověřenec uvedl odběratele na
svých webových stránkách www.edum.eu jako svého klienta, kterému poskytuje, či
poskytoval služby pověřence.

7.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, a platnou národní legislativou, i legislativou Evropské unie na ochranu
osobních údajů.

7.6. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě.

7.7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Vrbno pod Pradědem svým
usnesením č. 1779/66/2018 ze dne 28. 2. 2018.

7.8. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nabývá dnem 1. května 2018.

Ve Vrbně pod Pradědem Dne: 5. 3. 2018

Za odběratele:

v 1A'g'"'r Dn,. ^1µ ?, ?,) gp

Pověřenec:
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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.
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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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