Smlouva o poskytování datových služeb
Informačního systému DOMEČEK
Mezi poskytovatelem:
Michal Holý
Řešovská 567/28, Praha 8, 181 00
IČ: 71641505
(dále jen "POSKYTOVATEL")
a
uživatelem softwarového produktu :
Název organizace
adresa
IČ :
(dále jen "UŽIVATEL")

1. Předmět smlouvy
1.1 Uzavřením této smlouvy se poskytovatel zavazuje, že bude uživateli poskytovat technické datové
služby (dále jen „služby“) podrobně popsané a definované v čl. 2 této smlouvy a uživatel se zavazuje
zaplatí poskytovateli odměnu podrobně definovanou v čl. 4 této smlouvy.

2. Rozsah poskytovaných služeb
2.1 Definice poskytované služby
Provoz a správa databází informačního systému DOMEČEK na technických prostředcích
poskytovatele.
2.2 Technická specifikace služby :
-

Provoz a správa databází
Přístup k serveru a databázím prostřednictvím šifrovaného SSL spojení a to pouze prostředky
informačního systému DOMEČEK
Správa SSL certifikátů
Zabezpečení databází v rámci poskytované služby proti neoprávněnému zneužití
Zálohování dat každých 24 hod. s týdenní rotací

2.3 Poskytovatel se dále zavazuje bezúplatně poskytovat technickou podporu prostřednictvím
elektronické pošty.
2.4 Poskytovatel garantuje v rámci jednoho měsíce 99.5% dostupnost služby. Do tohoto času se
nezapočítávají plánované odstávky serverů, ohlášené minimálně 24 hodin předem.

3. Doba trvání smlouvy
3.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4. Cena a platební podmínky
4.1 Poplatek za aktivaci služby činí 0,- Kč.
4.2 Za poskytnutí služeb dle čl. 2 zaplatí uživatel poskytovateli jednou ročně paušální podle aktuálního
ceníku poskytovatele. Poskytovatel není ke dni podpisu smlouvy plátcem DPH.
4.3 Uživatel se zavazuje platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. V případě,
že na faktuře není variabilní symbol přímo uveden, bude k identifikaci platby jako variabilní symbol
použito číslo faktury.
4.4 Poskytnuté služby vyúčtuje poskytovatel uživateli fakturou v elektronické formě ve formátu PDF.
4.5 Poplatky za služby, které nejsou uvedené v čl. 2, nebo služby nad rámec limitů uvedených v čl.2,
budou účtovány podle aktuálního ceníku poskytovatele.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma stranami.
5.2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou "Všeobecné podmínky poskytování datových služeb
informačního systému DOMEČEK", které upravují touto smlouvou neřešené vztahy mezi
poskytovatelem a uživatelem. Uživatel výslovně prohlašuje, že se těmito podmínkami seznámil a
zavazuje se je dodržovat, což stvrzuje níže svým podpisem.
5.3 Tuto smlouvu je možno změnit jedině písemnou formou, při čemž podpisy smluvních stran musí
být na každé listině.
5.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a každá strana obdrží po jednom výtisku s platností
originálu.
5.5 Tato smlouva vyjadřuje svobodnou, pravou a vážným způsobem projevenou vůli smluvních stran,
což smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy na této listině.
5.6. Právní vztah, který z této smlouvy vznikl, se v částech smluvně neupravených řídí občanským
zákoníkem.

V ................ dne ..................

….......................................................
Poskytovatel

….......................................................
Uživatel

