
SuLoUVA o PosKYTovÁt.tÍ sLvŽEB
VeMA V4 CIoUD

č,.20191121

uzavťená pod|e ust.  $ 1746, odst. 2 zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších predpisu

1 .1  UŽ l vn re l

organizace: Domov duchodcu Proseč-oboriště, príspěvková
organizace

Adresa: Proseč-oboriště 1, 393 01 Pe|hr imov
Zastoupená: Richard Have|, redite l
tČ:  0051  1901
Zapsaná.. Krajsklm soudem v Českych Budějovicích, oddí| Pr,

v|oŽka 451
Pridě|ené čís|o l icence: 2590
(dá|e v této sm|ouvě jen , ,UŽivatel . .)

1  2  Pos rY roVATEL

Spo|ečnost: Vema, a. S.
Síd|o:  okruŽní B71 l3a,  638 00 Brno
Zastoupená: |ng. Jan TomíŠek, predseda predstavenstva
tČ: 26226511
Zapsaná.. Krajskym soudem v Brně, oddí| B, vloŽka 3415
(dá|e v této sm|ouvě jen , ,Poskytovatel . .) .

NíŽe uvedeného dne, měsíce a roku uzavre|y smIuvní strany tuto sm|ouvu o poskytování
s|uŽeb Vema V4 C|oud:

2  P n e A M B U L E

2.1 Poskytovate| tímto vys|ovně prohlašuje, že mu ná|eŽejí autorská práva k ap|ikacím
Vema, či je oprávněnym uŽivate|em I icencí k apl ikacím Ve v|astnictví tretích osob
poskytovanych Poskytovate|em k uŽívání ve Vema v4 C|oudu (dá|e jen , ,Cloud..)
UŽivate|i v rámci této sm|ouvy. C|oudem Se rozumí hardwarová a softwarová
infrastruktura poskytnutá UŽivate|i ke vzdá|enému uŽívání prostrednictvím internetu.

2'2 UŽivate| tímto vys|ovně prohlašuje, Že je seznámen s ap|ikacemi poskytovanymi
Poskytovate|em na zák|adě této sm|ouvy k uŽívání, a současně proh|ašuje, Že tyto
apl ikace svou funkcional i tou vyhovují jeho potrebám.

3.1 Poskytovate| Se tímto zavazuje UŽivate| i  poskytnout v C|oudu k uŽívání ap|ikace
v rozsahu d|e odst. 2 tohoto č|ánku, a to zpusobem stanovenym dá|e v této sm|ouvě'
a UŽivate| se Zavazuje Poskytovateli za 1ejich uŽívání p|atit sm|uvenou cenu podle
jednot| ivych po|oŽek b|íŽe uvedenych v tabu|ce v prí|oze č. 1 této sm|ouvy.
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UŽivate| má oprávnění vyuŽívat v rámci s|uzec ]
č. 1 (dále jen , ,ap| ikale,,) za podmínek uveder^,,:^

crÍ loze
-  ,  ^ t -
_ ' , - r l

5. '1

a provozních podmínkách, které jsou prí|ohou Č 2 :e::

V CIoudu bude mít UŽivatel  uIoŽena datová prostreoÍ c

Poskytovate| vydá UŽivate| i  ke C|oudu 2 ks prístupov, 3- :e: '  lď. ,  (E! 'É.
spec i f ikovány dá|e v  čl .  11 '

Poskytovate| po podpisu této sm|ouvy pr ipraví pro UŽivatere 3.: .  ::- 3rs{Ú
CIoudu na serverové straně, nás|edně informuje UŽivateIe o :e:3 S(.:gČnil
a zprístupní UŽivate|i ke staŽení na zákaznickém webu - a a:'es.
http.' l lzakaznik.vema'cz samoinsta|ační ba|íček s názvem ,,K|ient V4 Clo-3 3-l3et
samoinsta|ace je b|íŽe popsán v Prí|oze č. 2 této sm|ouvy. Po pÍ.o '  e:e^
samoinsta|ace jsou ap|ikace v prostredí C|oudu pr ipraveny k vyuŽívání'

Uzavrením této sm|ouvy zanlka1í všechna ostatní |icenční práva UŽivate|e k aplikacírn
d|e  p rí |ohy  č.  1 .

D o s T U P N o s T  A P L I K A Č t l Í c n  s L U  Ž e a

Garantovaná Provozní doba CIoudu je stanovena V pracovních dnech od 7:00 hod.
do  19 :00  hod .

V této garantované provozní době Poskytovate| garantuje UŽivatel i  p|nou funkčnost
C|oudu d|e této sm|ouvy s vyhradou moŽnfch vlpadkŮ v rozsahu do , l  hod' měsíčně.

Nad rámec takto poskytovatelem vyhrazené moŽnost i  vypadkťr ve funkčnost i  C|oudu
v Provozní době mŮŽe dá|e dojí t  max imá|ně ke dvěma vypadkum o dé|ce max imá|ně
6 hod ' za ka|endární rok.

Mimo Provozní dobu 1e uŽívání s luŽeb Cloudu zpravidIa moŽné bez omezení, není
však ze strany Poskytovatele garantované.

PnÁve  A  PoV lNNosT I  sMLUVt*íc t t  sTRAN

Poskytovate| se zavazuje UŽivate| i  Poskytovat s|uŽby C|oudu ap|ikacemi, které jsou
v souladu s Účinnou |egis|at ivou, a vŽdy nejpozděj i  do jednoho měsíce od nabytí
učinnost i  re|evantních právních predpisu tyto apl ikace aktuaIizovat.

Pokud Poskytovate| takto stanoveny termín aktua|izace aplikací z 1akychkoliv duvodu
nedodrŽí, je povinen e|ektronicky informovat UŽivate|e o postupu, ktery má UŽivate|
reaI izovat tak, aby jím by|a dodrŽena učinná ustanovení prísIušnfch právních
predpisu, a Současně Poskytovate| sdě|í UŽivate| i  termín' do kdy tyto změny budou
do jím uŽívanych aplikací zapracovány.

UŽivateI je současně s uŽíváním prís|ušnych ap|ikací oprávněn umist 'ovat v CIoudu
svá data vznik|á zpracováním prostrednictvím 1ím uŽívanlch apl ikací.

Poskytovate| je povinen vyvíjet usi|í, aby veškerá data UŽivate|e umístěná v C|oudu
byla chráněna pred ztrátou, zničením či jej ich prípadnym zneuŽitím'

UŽivate| obdrŽí pro zvyšení bezpečnosti dat na vyŽádání archivní kopie svych dat
v rozsahu dle prí|ohy č' 2.
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5.6 Poskytovate| je povinen vytvor i t  podmínky pro bezpečnou komunikaci  UŽivate|e

s C|oudem Poskytovate|e se zajištěním dostatečné prťlkaznosti identity UŽivate|e.

5'7 Poskytovate| je oprávněn na základě vyzvy UŽivatele učinit  takové protoko|ované

zásahy do dat UŽivate|e umístěnlch na serverech Poskytovate|e, které povedou

k odstranění prob|émovych stav ,  c i  nah|édnout do těchto dat tak, aby mohla byt

ze strany Poskytovate|e poskytnuta UŽivate|i efektivní konzu|tace' Za takovou vyzvu

se povaŽuje poŽadavek zadany cestou Centra S|uŽeb Vema.

5.8 UmoŽní-| i  to s i tuace, je Poskytovate| povinen UŽivate|e upozornit  v predst ihu

na vfpadek s|uŽby.

5.9 UŽivatel je povinen chránit své prístupové certifikáty pred jejich ztrátou a zneuŽitím

tretími  osobami .

5.1O UŽivate| není oprávněn poskytovat prístup ke C|oudu , )eŽ uŽívá na zák|adě této

sm|ouvy, dá| tretím osobám.

5.11 UŽivateI touto smlouvou nezískává od PoskytovateIe l icence shora uvedenych
ap|ikací, a|e pouze právo vyuŽívat jej ich funkční v|astnost i  v Cloudu.

5'12 UŽivatel  je povinen pouŽívat pro Zpracování dat v C|oudu verze ap|ikací určené pro

dané období zpracován i  dat  vsou|adu sdokumentací ,  metod ikami ,  č|ánky vBáz i
zna|ostí a ostatními pokyny Poskytovate|e, které jsou umístěny na zákaznickém
webu.

C rNn  A  P LA r EgN . í  P oD  t v l  í n . x y

6.1 Všechny níŽe uvedené ceny jsou bez DPH' která bude pr ipočtena v odpovídající
zákonné vyši .

6.2 Cena za uŽívání ap|ikací Poskytovate|e v rozsahu dle odstavce 3'2 této sm|ouvy
je stanovena v prí|oze č. 1 této smlouvy. Poskytovatel  je oprávněn upravit  vyši této

ceny pod|e skutečného rozsahu uŽívání ap|ikací.

6.3 Cena za udrŽbu a správu datovych prostredí UŽivate|e v C|oudu V rozsahu d|e

odstavce 3.3 této smIouvy je uvedena V prí|oze č. 1.

6.4 Ve vyše uvedenych cenách s|uŽeb C|oudu jsou zahrnuty činnost i  Poskytovate|e pr i

správě a provozování ap|ikací a správě dat UŽivate|e v C|oudu. V uvedenlch cenách
poskytovanych s|uŽeb nejsou zahrnuty Žádné zde vysloveně neuvedené s|uŽby, ani
j i n á  p Inění .

6.5 Cena zavydání prístupovych certif ikátťl d|e č|. 3 odst' 3'4 1e

1.920,- Kč (s|ovy: jeden t isíc devět set dvacet korun českfch).

Vydání dalšího cert i f ikátu či odvo|ání cert i f ikátu je zpop|atněno d|e p|atného ceníku
Poskytovatele.

Cena za s|uŽby d|e prí|ohy č. ,1 této sm|ouvy bude Poskytovatelem vyučtována
UŽivate|i za období trí měsícu dopredu ' a to vŽdy na zák|adě Poskytovatelem
vystavené faktury Se splatností 14 dní od vystavení. Faktura bude vystavena
v e|ektronické podobě v sou|adu s ustanovením S 26 odst. 3 zákona c.23512004 Sb.,
o dani z pr idané hodnoty, ve znění pozdějších predpisŮr. Uzavrením sm|ouvy UŽivate|
udě|uje souh|as pro veškerá pouŽití danového dok|adu v e|ektronické podobě.
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6 .8

69

Veškeré platby budou UŽivate|em poukázány na Účet Poskytovate|e uvedeny
na fakture.

Poskytovatel  je oprávněn pro kaŽd da|ší rok upravit  shora stanovené ceny o mÍru
nárťlstu spotrebite|skfch cen za ostatn í zboŽí a s|uŽby tak, jak buáou pro
bezprostredně predcházející období statisticky zjišt'ovány á oficiá|ně zveťe1novány
Ceskym statisticklm Úradem na jeho webovyclrstránkách www 'czso'cz.

Sn ruKcE  ,

V prípadě prod|ení UŽivate|e s uhradou některé z cen uvedenych v č|ánku 6 je
UŽivate| povinen uhradit Poskytovate| i  urok z prod|ení ve vyši O, 05 % z d|uŽné částky
za kaŽdy den prod|ení.

V prípadě prodIení PoskytovateIe s aktuaIizací apl ikací dIe č|. 5 odst. 1
.1e Poskytovate| povinen uhradit UŽivateI i  smIuvní pokutu Ve vfši 1 o/o z čtvrt|etního
poplatku za uŽívání zastara|é ap|ik ace za každy den prod|ení'

Poskytovate| je oprávněn poŽadovat po UŽivate| i  zap|acení smIuvní pokuty v prípadě
UŽivate|ova porušení povinnost uchovat vtajnost i  obchodní tajemství dle č|'  1O této
smlouvy. V!še smIuvní pokuty 20.ooo,- Kč (s lovy: dvacet t isíc korun českych) '
Poskytovate| je oprávněn poŽadovat po UŽivate| i  zaplacení smIuvní pokuty v prípadě,
Že sm|ouva bude pozděj i  zrušena v dus|edku UŽivate|ova porušení povinnost i
zverejnit  smIouvu nebo její část d|e č| 13.B této smlouvy. Vyše smIuvní pokuty činí
200.000,- Kč (s|ovy: dvě stě t isíc korun českfch).

Uhrazením smIuvní pokuty nebo uroku z  prod|ení není dotčeno an i  omezeno právo
domáhat se náhrady škody, jeŽ prokazate|ně vznik|a porušením sm|uvní povinnost i ,
které Se Sm|uvní pokuta tÝká'

Dogn  TRVÁr . r í  sMLoUVY .  " .  ]  ] . ' ]  : : :  . . . . .
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8'1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

B,2 obě sm|uvní strany mají právo tuto smlouvu písemně vypovědět. Vfpovědní doba činí
3 měsíce a začíná běŽet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci ,  Ve kterém
by|a druhé smIuvní straně doručena písemná vypověd'.

B'3 Poskytovate| je rovněŽ oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s učinnost i  ke dni
doručení tohoto odstoupení UŽivate|í, jest| iŽe UŽivatel  podstatnym zpusobem porušuje
tuto smlouvu' zejména pak jest| iŽe je v prodlení Se zaplacením ceny de|ším neŽ
30  dnŮ .

8.4 UŽivate| je také oprávněn od této sm|ouvy písemně odstoupit s Účinnost i  ke dni
doručení tohoto odstoupení PoskytovateI i ,  jestI iŽe Poskytovatel  podstatnym
zpusobem porušuje tuto sm|ouvu, zejména pak jest| iŽe dojde ze strany Poskytovate|e
k d|ouhodobému a opakovanému porušení dostupnost i  ap| ikačních s luŽeb.

B.5 Vfpověd'či odstoupení od této smlouvy Se považují za doručené na adresu druhé
smIuvní strany uvedenou v této smlouvě prevzetím doporučené zásiIky prís|ušnfm
adresátem.
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Poskytovate| Se zavazuje UŽivate| i  k tomu, Že bude dbát na to, aby pr i  poskytování
s|uŽeb C|oudu pod|e této sm|ouvy nedoš|o k  neoprávněnému nebo nahod i |ému
prístupu tretích osob k osobním udajum UŽivatele, 1eŽ poŽívají ochranu podle narízení
Evropského parlamentu a Rady 20161679 o ochraně fyzickych osob v souvis|osti se
Zpracováním osobních udaju a o vo|ném pohybu těchto udaju a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné narízení o ochraně osobních udaju' dá|e jen ,,GDPR.').

UŽivate|, jakoŽto správce osobních Údajťl Ve smys|u č|. 4 bod 7) GDPR,
a Poskytovate| , 1akoŽto zpracovate| osobních Údajťr ve smyslu č|. 4 bod B) GDPR,
uzavíra1í současně S touto sm|ouvou dá|e uvedené sm|uvní ujednání za uče|em
sp|nění povinnost i  d|e č|. 28 odst. 3 GDPR k uzavrení sm|ouvy o zpracování osobních
udaj ,  které z stane v Účinnost i  po dobu učinnost i  této sm|ouvy, takto:

9.2.1 UŽivate| tímto pověruje po dobu trvání této sm|ouvy Poskytovatele
zpracováním nás|edujících kategorií osobních Údajťr Ve vztahu k níŽe
uvedenym subjektťrm udaj a uče|ťrm.

o':"'::J'il;::ffn í perso;ilffi:l-":",::il"'-.j:il' .]::::"jících
s odměnováním a povinnymi odvody a da|ších udajťr souvisejících s
vykonem práce (vč udaju o zdravotním stavu a udaju o č|enství
v odborové organizaci) a bezpečnostních a systémovych informací
ve vztahu kzaměstnancťrm UŽivate|e, popr zaměstnanc m tretích
stran, pro které UŽivate| vede mzdovou agendu,
ident i f ikačních udaju a udajťr souvisejících s povinnymi odvody ve
vztahu k rodinnym prísIušníkum zaměstnancu UŽivate|e, popr.
rodinnym prís|ušníkum zaměstnancŮ tretích stran, pro které UŽivatel
vede mzdovou agendu,

ident i f ikačních a kontaktních udajťr, udajťl souvisejících s vykonem
práce a udaju o posouzení vhodnost i  Ve vztahu k uchazečŮm o
zaměstnání u UŽivatele, popr tretích stran, pro které UŽivatel  vede
personá|ní agendu;

o pro učely poskytování ekonomického software formou sluŽeb C|oudu
ident i f ikačních udajťr, kontaktních udaju a Údaju souvisejících
s ekonomickymi transakcemi Ve vztahu k zaměstnancum a obchodním
partnerŮm UŽivate|e nebo jeho zákazníkŮ'

9'2.2 Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní udaje pouze na zák|adě pokynu
UŽivate|e udě|enych V této sm|ouvě nebo cestou Centra S|uŽeb Vema.
Poskytovate| se zavazuje, Že bude osobní udaje zpracovávat pouze na uzemí
Evropské unie. Bez pokynu UŽivate|e není Poskytovate| oprávněn predat
osobní udaje do tretí země nebo mezinárodní organizaci. Bez pokynu
UŽivate|e je Poskytovatel oprávněn zpracovat osobní udaje pouze pokud mu
toto zpracování uk|ádají právní predpisy, které Se na Poskytovate|e vztahují; v
takovém prípadě PoskytovateI UŽivateIe informuje o takovém právním
poŽadavku pred zpracováním, |edaŽe by právní predpisy toto informování
zakazova|y z duleŽitfch duvodu verejnéh o zájmu.



9.2.3 Poskytovate| zaručuje UŽivate|i, Že technické rešení s|uŽeb C|oudu poskytuje
takové technické a organizační zabezpečení ochrany osobních udaju, které
zamezuje neoprávněnému nebo nahodi|ému prístupu tretích osob k datum
UŽivate|e, včetně osobních udaj ,  jej ich změně, zničení, ztrátě či j inému
zneuŽití '  B| iŽší podmínky technického a organizačního zabezpečení jsou
Vymezeny prí|ohou č, 2 této sm|ouvy.

9 '2.4 V prípadě, Že se Poskytovate| po dobu učinnost i  této sm|ouvy dozví o
porušeni zabezpečení osobních udajťr zpracovávanych Poskytovatelem na
základě této sm|ouvy, je Poskytovate| povinen oh|ásit  UŽivate| i ,  Že doš|o k
porušení zabezpečení osobních udajŮ bez zbytečného odk|adu poté, kdy se o
něm dozvědě|. oh|áše ní zpracovate| provede zas|áním e-maiIu na kontaktní
ad resuUŽ i va te |eNás |edněbezzby tečnéhoodk |adu
od okamŽlku, kdy se Poskytovate| dozvědě| o prípadu porušení zabezpečení
osobních udajťr, je Poskytovate| povinen UŽivate| i  stejnym zpusobem oh|ásit
popis povahy daného prípadu porušení zabezpečení osobních udaju včetně,
pokud je to moŽné, kategorií a pr ib| iŽného počtu dotčenych subjektu udajŮ a
kategorií a prib|iŽného mnoŽství dotčenych záznamu osobních udajťr a popis
pravděpodobnych dus|edku porušení zabezpečení osobních udaju.

9.2.5 Prístup k osobním Údajťrm ze strany Poskytovate|e je moŽny jen Se
souh|asem UŽivatele, pr ičemŽ zaměstnanci Poskytovatele jsou pro takovy
prípad vázáni Poskytovate|em k povinnosti m|čenIivosti ' Prípadné užití
osobních udajŮ ze strany Poskytovatele je moŽné jen pro nezbytny servisní
Úkon v C|oudu a prístup je moŽny jen v nezbytně nutném rozsahu'

9'2 '6 UŽivate| souh|así Se Zapojením da|ších zpracovatelu do zpracování osobních
udaju d|e této Sm|ouvy. Poskytovate| má povinnost informovat UŽivate|e V
priměreném predstihu o záměru zapojit do zpracování osobních uda1u d|e
tohoto dodatku da|šího zpracovate|e vč. konkrétní identif ikace tohoto da|šího
zpra}ovate|e a umoŽnit UŽivate|i vznést proti zapojen í tohoto zpracovate|e
ná m i tku '

9 '2.7 Pokud Poskytovate| zapojí do zpracování osobních udajťr dIe tohoto dodatku
da|šího zpracovate|e, musí Poskytovatel tohoto da|šíh o zpracovate| sm|uvně
zavázat k dodrŽování stejnfch povinností na ochranu osobních udajťr, jako
jsou dohodnuty mezi UŽivate|em a Poskytovate|em v tomto č|ánku, a to
zejména zavedení vhodnych technickych a organizačních opatrení'

9.2.B Za vyťizování Žádostí o up|atnění práv subjektu udaju ve vztahu k osobním
udajum, které na zák|adě této sm|ouvy zpracovává Poskytovate|' zodpovídá v
p|ném rozsahu UŽivatel .

9,2.9 Poskytovate| umoŽní UŽivateli provést audit technicklch a organizačních
opatrení zavedenlch Poskytovate|em k ochraně osobních udaju po oznámení
zas|aném cestou Centra S|uŽeb Vema s predst ihem nejméně deset i  (1O)
pracovních dnu.
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9.2.10 Sm|uvní strany se zavazují poskytnout s i  vzájemně veškerou da|ší potrebnou
součinnost a podk|ady pro plnění svfch povinností d|e tohoto článku, zejménapri plnění povinností vyp|fvajících pro UŽivate|e ze zabezpečen í zpracování
osobních udaju, pr i  provádění auditu, pr i  posouzení v| ivu na ochranu osobníchudaju, pri predchozí konzu|taci s dozorovym uradem a pri p|nění Žádostí oup|atnění práv subjektu udajťr. Součinnost Poskytovate|e |ze vyŽádat cestouCentra SluŽeb Vema a je zpop|atněna d|e ceníku s|uŽeb Poskytovate|e.
Poskytovate| zoh|ednuje pri zpracování osobních udajťr povahu tohotozpracování.

9.2.11 PoskytovateI je povinen po ukončení této smlouvy predat UŽivate| i  veškerájeho data umístěná V Cloudu, a to za podmínek uvedenfch V č|. 12 tétosmlouvy; tato data není nadá|e oprávněn uchovávat ani j inak S nimidisponovat s v j imkou r ikvidace dre odst. 12 6
UŽivate| je rovněŽ oprávněn Se v prípadě jakéhoko|iv zneuŽití dat ze stranyPoskytovate|e domáhat na Poskytovatel i  náhrady škody podle ust.  s 2894 a nás|.občanského zákoníku.

o  c  n  R  A  N  A  o  B  c  H  o  D  ru  íg .o  TA  J  E  MsT .Ví  P . . o s  KYToVAT  E  L  E

10.1 UŽivatel  bere na vědomí, Že veškeré informace t lkající se ceny predmětu p|nění tétosm|ouvy jsou Ve spojení s informacemi o up|ném rozsahu p|nění predmětu tétosm|ouvy, predevším o počtu osobních čísel,  datovfch prostredí a terminá|Ů.,obchodním tajemstvím d|e $ 5O4 občanského zákoníku, a zavazuje se je uchovávat vtajnost i  v souladu se zákonem.

10'2 Poskytovate| s i  je plně vědom své odpovědnost i  zaprípadné poruŠení obchodníhota1emství podle ust. $ 298B a nás|. občanského zákoníku'
10.3 UŽivate| v souvis|ost i  se zverejněním této sm|ouvy v registru sm|uv , jakoŽ i  sm|uvuzavrenych na zák|adě této sm|ouvy a dohod (dodatku), kterfmi se tato sm|ouvadoplnuje, mění, nahrazuje nebo ruší v sou|adu s čl.  13.B této sm|ouvy, nezvere.;nícenovou po|itiku Poskytovate|e vyjma těch cen, jeJichžzverejněníje nezbytně nutné ktomu, aby vyše uvedené smlouvy naby|y p|atnost i  a Účinnost i .
10.4 Závazky sm|uvních stran uvedené v tomto č|ánku trvají i  po skončení sm|uvníhovztahu.

P  Ř  í s  T  U  p  o  v  É  c  E  R  r  l  F  l  x  Á  r  y

11.1 Poskytovatel vydá pti zŤízení sluŽby UŽivate|i prístupová oprávnění (certif ikáty).
11 .2 Certif ikáty budou vydány Poskytovate|em vŽdy vyhradně na zák|adě písemné ŽádostiUŽivate|e. Žáoost musí byt doručena doporučenlm dopisem nebo prokazate|něpredána osobně.

11.3 Cert i f ikát bude UŽivate| i  vŽdy zaslán doporučenou zási|kou prostrednictvím poštyna adresu síd|a UŽivate|e uvedenou v této sm|ouvě, nebo bude predán osobně prot ipodpisu oprávněné osoby UŽivate|e'

11.4 Pro prípad porušení povinnosti UŽivate|e chránit své certif ikáty je Poskytovate| zbavenveškeré odpovědnosti za pŤípadné zne užití, ztrátu či poško zení dat UŽivatele.

q ?
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'1 1 .5 Zjistí-|i UžíVatel moŽné zneužití certifikátu' je oprávněn certifikát dočasně zab|okovat \a .je povinen neprodIeně Vyzvat PoskytovateIe k odvo|ání takového certifikátu.
11'6 Poskytovate| je povinen Vydat UŽivate|i novf nebo daIší certifikát, avšak pouze najeho písemnou Žádost Ve formě iádně vyplněného standardního iormujáče

Poskytovatele. Žádost musí b1it doručena doporučen17m dopisem nebo prokazate|ně
pčedána osobné.

PŘEoÁHí  n  PŘEV zETÍ  DA .T

12.1 Po ukončení této smlouvy je Poskytovate| povinen vyzvat UŽivate|e k prevzetí jeho
dat  dosud umístěn lch v  C|oudu,  a  to  Ve |hutě  do 1O dnu od doručení takto učiněné
vyzvy. Vydání dat Poskytovate|em a jejich prevzetí UŽivate|em bude uskutečněno
na adrese síd|a Poskytovate|e uvedené v této smlouvě, a tato data budou umístěna
na CD nebo obdobnych nosičích, nedohodnou-| i  se smIuvní strany prokazatelně j inak.

12.2 Na nosiči budou rovněŽ umístěny insta|ační soubory verzí ap|ikací Vema, které
UŽivate| uŽíva| a tzv. L icenční karta opravnující UŽivate|e pouŽívat tyto ap|ikace
v období, ve kterém vyuŽíva| s|uŽby C|oudu.

12'3 Ustanovení odstavce 12. 2 neopravnuje UŽivate|e k užívání ap|ikacÍ pro zpracování
dat po skončení p|atnost i  této Sm|ouvy.

12.4 Vyzva k prevzetí dat se povaŽuje za doručenou na adresu UŽivate|e uvedenou v této
sm|ouvě prevzetím doporučené zási lky UŽivate|em.

12.5 okamŽikem prod|ení UŽÍvate|e s prevzetím těchto dat současně zaniká veškerá
zákonná či smIuvní odpovědnost Poskytovate|e k náhradě škody v prípadě ztráty
či  zn ičenítěchto dat .

12.6 Po marném up|ynutí |huty kvyzvednutí dat je PoskytovateI povinen tato data do 30
dnu zkl ikvidovat.

Z  Á vĚ  n  eČ  r uÁ  U  s  TAN . oV . E  N  í

13 '1  Sm|ouva nabyvá p|atnost i  a  učinnost i  dnem je jího podp isu oběma sm|uvními
stranami. Je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichžjeden obdrŽí UŽivatel a jeden
Poskytovatel.

13.2 Veškeré změny této sm|ouvy mohou byt prováděny jak písemně, tak i  e|ektronicky.
A to jednak formou čís|ovanych dodatkťr podepsanlch zástupci obou smluvních stran
či prostrednictvím elektronické pošty podepsané prístupovymi certif ikáty UŽivateIe
a osobními certif ikáty Poskytovate|e, jejíž doručení bude vŽdy adresátem odesí|ate|i
e|ektronicky potvrzeno, či prostrednictvím datovych schránek d|e zákona č'
300/2008 Sb', o e|ektronickfch ukonech a autorizované konverzi dokumentu, ve znění
pozdějších predpisťi.

13.3 Podrobnost i  vzájemné e|ektronické komunikace mezi poskytovate|em a UŽivate|em
mohou byt dále upraveny v Technicklch a provozních podmínkách , JeŽjsou prí|ohou
č. 2 této sm|ouvy.

13.4 Prí|ohu č. 1 této sm|ouvy je moŽné měnit po vzájemné dohodě na návrh kteréko|iv
strany prostym zas|áním jejího nového znění Poskytovate|em cestou podepsaného
emaiIu či datové schránky UŽivate| i .  Pokud UŽivatel  nebude do 14 dnu od doručení
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změny prí|ohy č 1 stejnou cestou prokazatelně pr ipomínkovat, obě strany j i  budou
povaŽovat za platnou dnem doručení.

13.5 Prí|ohu č. 2 této sm|ouvy je oprávněn Poskytovate| upravovat tak, aby je udrŽoval
v sou|adu zejména s bezpečnostními '  technickfmi a provozními potrebami. o změně
bude UŽivate| informován na Zákaznickém webu.

13.6 V prípadě vyšší moci je kaŽdá strana zproštěna svych závazkŮ z této smlouvy
a jakékoIi  nedodrŽení (ceIkové nebo částečné) nebo prod|ení v p|nění jakéhoko|i
ze závazku u|oŽeného touto sm|ouvou kteréko|i  ze smluvních stran, bude to|erováno.

13'7 Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhoko|i  ustanovení této sm|ouvy neov|ivní
vynutite|nost nebo p|atnost ostatních ustanovení této sm|ouvy. V prípadě' Že jakéko|i
ustanovení této smlouvy by mě|o z jakéhoko|i  duvodu pozbyt p|atnost i
či vymahate|nost i ,  zavazujÍ Se smIuvní strany dohodnout se na náhradě takového
ustanovení novym' obdobného obsahu, vyznamu a uče|u'

13.B SmIuvní s t rany souh|así Se zvere jněním sm|ouvy v  up|ném znění,  s te jně jako
s uverejněním up|ného znění sm|uv uzavĚení na zák|adě této sm|ouvy a dohod
(dodatku), kterymi Se Sm|ouva dop|nuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména
prost redn ic tvím Reg is t ru  smluv (su louvv '  cov.  cz)  v  sou|adu Se zákonem
č.34012015 Sb. '  o  reg is t ru  smIuv,  ve znění pozdějších predp isu.  SmIuvní s t rany se
dohodly, že uverejnění sm|ouvy zaj istí UŽivate| nejpozděj i  do 3 měsícťr ode dne
podpisu sm|ouvy. Pr i  tom je povinen dbát, aby nedoš|o ke zverejnění takovych
informací'  které jsou Ve svém souhrnu obchodním tajemstvím dle č|. 10.1 této
smIouvy. Úp|né zverejnění skutečností, které jsou Ve svém souhrnu obchodním
tajemstvím, provede UŽivate| pouze na zák|adě pravomocného rozhodnutí
prís|ušného orgánu verejné správy.

13.9 Nedí|nou součástí  této sm|ouvy jsou je jí  prí|ohy:

Prí|oha č. 1: VyuŽívané ap|ikace, cena za 1ej ich měsíční uŽívání a ostatní čerpané
sluŽby

Prí l oha  č.2 :  Techn i cké a  p rovozní  podmínky  p l a tné ke  dn i  podp i su  sm|ouvy .

13 .10  Smluvní  s t rany  této  smIouvy  p rohIaŠu.1Í ,  Že  se  r ádně  seznámi Iy  s  j e j ím obsahem.  k te ry
odpovídá .1e.1 ich pravé a svobodné vu l i  povaŽují  ho za určrty  a  Srozumite lny
a  na  dukaz  t oho to  o r i po i u tÍv l a s tno ruČní  podp i s v

r - : s e :  -O : 3 ' s : /  3 '^g  o^e ^^^^/^
< . / e



PŘÍloHA
č. 1 ke smlouvé č,.20191121

verze 1

Prev. príkazy PAM->Komerční banka, KM - H80003

Zák|adní portá| Vema

CELKEM
**produkt HRm v sobě zahrnuje již využívané aplikace Mzdy -

ELDP _ ELD a Regisťrac'e nemocenského pojištění_ RNP a
zdravotními pojišt,ovnami _ KZP.

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kc bez DPH.

V  B rně  dne  1  1 .03 '2019

I

I

p

I

I

VyuŽívané ap|ikace, cena za jej ich měsíčníuŽívání a ostatní čerpané s|uŽby a.1e.1ich cera

c Počet osobních
ěíseIUŽivateI

Domov duchodcu Proseč-oboriště, Nová Cerekev

ap l ikace

Mzdy Komplet - HRm**

technickésI uŽby

provozní datové prostredí

testovací a jiná datová prostredí
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Vema V4 Cloud

Technické a provozni podmínky

sluŽby Vema v4 Cloud
v  1 .8  224 . l i s t opadu  2016

1. Provozní podmínky

1 .1  M in imá l n í  kon f i gu ra ce  HW

HW konfigurace počítače uŽivate|e musí vŽdy sp| rovat
doporučené minimum pro pouŽity7 operační systém
vydávané vyrobcem operačního systému. Dá|e Se
vyŽaduje minimá|ně 500 MB vo|ného místa na pevném
disku pro instalaci nezbytného programového vybavení,
a minimá|ně jeden volnf USB port pro pňipojení média
s certifikátem.

1.2 Podporované operační systémy
32-bitové Verze operaČních systému: Microsoft
Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8,
Windows 8.1. Windows 10 a 64-bitové verze' .  Windows
V is ta  SP2 Windows 7  SP '1 ,  Windows 8 ,  Windows 8 .1 ,
Windows 10 - vŠechny s českfm nebo s|ovenskym
místním a jazykon.im nastavením systému. U těchto
operaČních systém je nutno mít nainstaIovanyi
Microsoft |nternet Explorer ve verz i  11, nebo vyšŠÍ.
V prípadě pouŽití vo| i teInlch dopInk Vema, jako je
naprík|ad Exce|ent a da|ší, je nutno mít nainstalovanou
32-bit verzi Microsoft office 2007 CZlsK, nebo vyšŠí.
V systému musí bft funkční Microsoft lnsta|ler'

Na jinfch neŽ vyŠe uvedenlch operaČních systémech
nenís|uŽba V4 C|oud podporována

1.3 Parametry pr ipojení k internetu
Pro pripojení do systému V4 C|oud je nutné internetové
pripojení o rychlost i  min. 1024 l  512 kb/s (down|oad /
up|oad) s p|ně funkčním systémem pro piek|ad
doménov ch názvu (DNS). Pr i  prístupu více k| ientťr je
nutná pňiměĚeně vyŠší prenosová rych|ost.

Dá|e je nutné dodrŽet dobu odezvy na |P adresy
uvedené v kapito|e 1.6 do 150 ms (|cMP protoko|
s ve|ikostí paketu 64 bytes) a ztrátovost paket do 1%
(počítáno z200 |CMP paket o ve| ikost i  64 bytes).

Poskytovate| neprebírá Žádné záruky za pripojení
uŽivate|e k internetu V prípadě potreby reŠení potíží
s pripojením k internetu a nás|ednyim pripojením ke
s|uŽbě v4 C|oud se jedná o hrazenou s|uŽbu d|e
aktuá|ního ceníku poskytovate|e.

1.4 Konf igurace pr ipojení k Vema V4
C loud
Konfiguraci pripojení k systému V4 C|oud provedou
pracovníci poskytovate|e pri zrizení s|uŽby. Do této
konfigurace je zakázáno jakymko|iv zpťrsobem
zasahovat.

Za Žádné jiné insta|ace nepiebírá poskytovatel Žádné
záruky '

opětovné zprovoznění s|uŽby bude hrazeno d|e
oIatného ceníku.

1 .5  lns ta lované programové Vybavení

UŽivate| je pro uŽívání s|uŽby V4 C|oud povinen mít
nainsta|ováno programové vybavení, které zahrnuje
aktuá|ní verz i  produktu sX0016 (V4 Cloud - k| ient).
Tento produkt je distribuovanyi poskytovatelem a
dostupn! ke staŽení prostrednictvím Zákaznického
Webu Vema, na adrese https://zakaznik.vema.cz,
v Části Produkty, a podsekci Systémové produkty.

|nsta|aci je potieba provádět pod Účtem, kten/ má na
počítači dostateČná oprávnění (Loká|ní administrátor,
piípadně Power User).

1 .6 Konf igurace Firewal lu
V piípadě pouŽití firewa||u na straně uŽivate|e je nutno
mít pro provoz V4 C|oud nastaveno nás|edující:

.  MoŽnost navázání TCP spojení (porty 443, 4112 a
4147) na cí|ov! rozsah |P adres 213.151.65.193 -
213.151.65 254

. MoŽnost navázání TCP spojení (port 4112) na
adresu support.vema.Cz pro zajiŠtění funkčnosti
automatickych aktuaIizací kIientsklch aplikacÍ
Vema.

. Povo|it pĚístup na Zákaznick! web spo|ečnosti
Vema na ad rese https://zakaznik.vema.cz

. Povo|it piístup na a web společnosti Vema na
ad rese http.//www. vem a. cz

.  PovoI i t  pĚístup na onl ine dokumentaci  Vema
https://dok.vema.cz

. V prípadě EDS umoŽnit navázání TCP spojení (port
1194 nebo 443) na adresu 213.15'1 65 194
V prípadě portu 443 musí tuto skutečnost zákazník
sdělit minimá|ně 3 dnv pred samotnÝm zŤízením této
sIuŽby.

1 .7 Automatické aktuaIizace
Automatické aktua|izace udrŽují vŠe potrebné
k provozování s|uŽby V4 Cloud na straně uŽivate|e
v aktuá|ním stavu. Pred aktua|izací dojde ke staŽení
aktuá|ních verzí a nás|edné aktua|izaci' Doba stahování
je závis|á na rychlosti pripojení uŽivate|e k internetu
VŽdy pied provedením aktua|izace je uŽivatel dotázán,
zda si aktua|izaci preje provést.



AktuaIizace programového vybavení je standardně
prováděna automaticky d|e prednastaveného
insta|ačního p|ánu. Standardně se aktua| izace spouŠtí
v kontextu nainsta|ované systémové s|uŽby ,,Vema
SIuŽba vzdá|ené správy.., která je v!chozí součástí
insta|ace. To umoŽtiuje provádět aktua|izace i
v prípadech, kdy uŽivate| pracuje pod uČtem
s omezenymi oprávněnÍmi UŽivateI je povinen tyto
aktuaIizace vŽdy umoŽnit.

1.8 Portá! Vema V4 Cloud
UŽivate|é Portá|u s luŽby Vema v4 C|oud mohou
oznámit spo|ečnosti Vema Seznam IP adres' ze kterfch
budou na portá| pristupovat. Z jinfch adres neŽ takto
exp|icitně vy1menovanych pak nebude prístup
umoŽněn'

1 .9 SIuŽb a zabezpečeného pripojení
docházkovf ch terminálrj ke sluŽbě V4
C loud
Za uče|em vyuŽívání s|uŽby zabezpeČeného pripojení
docházkovlch terminá| ke s|uŽbě V4 C|oud je nutno
v prostorách uŽivate|e umístit poskytovate|em
predkonfigurovany VPN router (dáIe jen technické
zaťízení)' UŽivate| minimá|ně 3 dny pňed samotnym
zŤízením této sIuŽby zajistÍ:

1'  prostor pro umístění technického zarízení
poskytovatele, kabe|ové trasy v objektu nezbytné
k místní distr ibuci  s|uŽeb elektronickych komunikací
a umoŽnění napájení zarízení 230 Y za predem
dohodnutyich podm ínek'

2' funkční sít'ové (L2) pripojení ke vŠem docházkovym
terminá| m v místě insta|ace za|ízení poskytovate|e,
na 1 aŽ 4 Ethernet rozhraních. Je moŽné orímé
pripojenÍ aŽ 4 DcH terminá|ťr k zaŤízení
poskytovate|e, nebo |ibovo|n! počet DCH terminá|ťr
pňes Ethernet switch uŽivate|e, všechny terminá|y
musí byt ve stejném sít'ovém segmentu

3. funkČní sít'ové pripojení na 1 Ethernet rozhraní,
s povo|enou odchozí komunikacÍ směrem do
lnternetu'  minimálně v rozsahu def inovaném v Část i
,, Konfigurace Firewa||u.. těchto podm ínek,

4' doručení těchto informací poskytovate|i:

a' sít'ové parametry pro pripojení k síti:
|P adresa pro technické za|ízení, |P
adresa brány, maska podsítě.
prípadně zda technické zarízení
dostane lP  z  DHCP

b. počet DCH terminá|ťr pripojovanych
k technickému zaíízení a seznam
1ejích |P adres (ty mťrŽou byt
změněné pracovníky poskytovateIe
v rámci instalace s|uŽby)

c' Seznam verejn1ich lP adres uŽivate|e,
z kten/ch bude tato s|uŽba povo|ena _
predání poskytovaIi

VyuŽívánÍm S|uŽby zabezpečeného pripojení
docházkovfch terminá| ke s|uŽbě V4 C|oud uŽivate|
bere na vědomí a souh|así se vzdá|enyim prístupem

poskytovate|e k technickému zarízenÍ za učeIem
zajištění provozu této s|uŽby'

Technické za|ízení z stává po ce|ou dobu poskytování
sIuŽby ve v|astnictví poskytovateIe.

PoskytovateI prohIaŠuje, Že instaIace technického
zaŤízení bude provedena tak, Že technické zaŤízení se
nestane trvalou součástí nemovitosti ' nebude-|i
dohodnuto j inak a zavazuje se, Že během insta|ace
nedo1de k naruŠení provozu zarízení j iŽ insta|ovanfch
na objektu ani k poŠkození vnějŠích nebo vnitrnÍch
prostor objektu a budou dodrŽeny vŠechny pIatné
predpisy a normy, pňípadné Škody zpŮsobené
pracovníky poskytovate|e budou na jeho nákIady
odstraněny.

Technické zaŤízení poskytovatele m Že blt na Žádost
uŽivate|e nebo poskytovate|e z objektu odstraněno po
ukončení poskytování sIuŽeb V objektu. Lhuta pro
odstranění technického za|ízení poskytovate|em je 1
měsíc po pÍsemné vyzvě učiněné protistranou. UŽivateI
umoŽní vtéto lhťJtě odstranění technického zaŤÍzení
poskytovatelem.

2. certifikáty a certifikační
pol i t ika

2.1 P oužltí certifikát
Prístup ke s|uŽbě v4 C|oud a veŠkerá závazná
e|ektronická komunikace s poskytovate|em je z dťrvodu
zajištění prukazné identity uŽivatele a zajištění
bezpečnosti a ochrany dat prováděna vyhradně za
pomoci certif ikát . Platnost certif ikátťr je omezena
vlhradně pro potieby s|uŽby V4 Cloud.

Certif ikáty s|ouŽÍ zejména pro:

1. pr ih|áŠení ke s|uŽbě V4 C|oud pomocí bezpeČného
kaná|u  SSL ,

2' v některych prípadech i pro zasí|ání a pňijímání
podepsané e|ektronické poŠty pri komunikaci
s poskytovatelem.

2.2Yydání certif ikát
VydavateIem těchto ceftif ikátťr je certif ikaČní autorita
Vema CA. UŽivate| p|i z|izování s|uŽby V4 Cloud obdrŽí
poŽadovanyi poČet certif ikátťt na elektronickém médiu.
Médium je omezeně opakovaně pouŽite|né. Cena
vydání certif ikát se rídí sazbou d|e aktuá|nÍho ceníku
poskytovatele.

Z dťtvod bezpečnosti je p|atnost certif ikátťr omezena
na 3 roky. o vydání následnych certif ikátŮ Žádá uŽivate|
poskytovate|e jeŠtě pred vyprŠením pIatnosti stávajícího
certif ikátu, postupem upresněnym dá|e v těchto
podmínkách.

Certif ikát na e|ektronickém médiu bude uŽivate|i vŽdy
zas|án doporuČenou zási|kou prostrednictvím poŠty na
adresu síd|a uŽivate|e, nebo bude predán osobně prot i
podpisu oprávněné osoby uŽivate|e.
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2.3 Typy certif ikát
Certifikáty jsou podIe poŽadavku uŽivatele vedeny
dvojím zp sobem.

1'  osobní cert i f ikát vydanf na jméno
osobní certif ikát Se vydává vŽdy na jméno
konkrétního pracovníka uŽivate|e a je nepienosn!.
Certifikát je svázán vŽdy pouze s danou osobou a
v pňípadě ukončení její práce se s|uŽbou V4 Cloud
je nutno poŽádat poskytovate|e o odvolání
certif ikátu. Tato varianta je bezpečnější a zajiŠt'uje
plnou pr kaznost a osobní zodpovědnost za pouŽití
certif ikátu.

2. certif ikát vydanf na roli
Certif ikát na ro|i se vydává na obecnou ro|i vťrči
s|uŽbě v4 C|oud a je pienosnyi na osobu
vystupující v dané ro|i. Certif ikáty na ro|i nesmí byt
pouŽívány více osobami současně. UŽivatel je p|ně
zodpovědny za evidenci pouŽívání certif ikát na
rol i  konkrétními osobami.

2.4 odv o|án í certifi kát
V pĚípadě ztráty či hrozby zneužití certif ikátu v době
jeho p|atnosti uŽivate| bezodk|adně poŽádá
poskytovate|e o odvo|ání certif ikátu. Takovfto certif ikát
bude co nejrych|ej i ,  nejpozděj i  vŠak v prťrběhu druhého
pracovního dne od podání Žádost i  o odvolánÍ
poskytovate|em odvo|án a nebude jiŽ poskytovate|em
nadá|e akceptován pro Úče|y jakéko|iv komunikace.
Poskytovate| nenese Žádnou zodpovědnost za Škody
zpťrsobené zneuŽitím neodvo|an ch certif ikátťr a to aŽ
do doby technické rea| izace odvo|ání.

odvo|ání cert i f ikátu je zpop|atnováno d|e aktuá|ního
ceníku poskytovate|e.

z.s Žáaost o vydání nového certif ikátu
Žádosti o vydání nového certif ikát se prijímá vy7hradně
na zák|adě standardního formu|áňe zaslaného
doporuČenym dopisem. Žádost musí blt  podepsána
statutárním zástuocem uŽivateIe.

z.a Žáaost o vydání nás|edného certif ikátu
Nejdiíve 60 a nejpozděj i  15 dn pred up|ynutím doby
platnosti certif ikátu, poŽádá uŽivateI poskytovate|e o
vydání nového-následného certif ikátu. Tím je
umoŽněno vydání a doručení následného cert i f ikátu
uŽivate|i jeŠtě pred ukonČením p|atnosti jeho stávajícího
certif ikátu' címŽ 1e zajištěná p|ynulá dostupnost sluŽby
uŽivateli během prechodu na novy certif ikát.

Žádost o vystavení nás|edného certif ikátu (prod|uŽení
stávajícího certif ikátu) m Že uŽivateI podat formou
standardního poŽadavku (e|ektronicky pres Zákaznicky
Web Vema, nebo te|efonicky pňes Centrum S|uŽeb
Vema)'  prípadně faxem, nebo doporučenym dopisem
na adresu poskytovate|e zverejněnou na jeho
webovych stránkách.

Nás|edn! certif ikát je vydán za stejnlch podmínek
a stejny7m zpťrsobem jako první certif ikát. Vydání
nás|edného certif ikátu .1e zpop|atnováno d|e aktuá|ního
ceníku poskytovateIe.

2.7 Zádost o odvo|ání certifikátu
Žádost o odvolání certif ikátu je moŽné podat telefonicky
pres Centrum S|uŽeb Vema nebo faxem na faxové Čís|o
poskytovatele zveňejněné na jeho webovlch stránkách.

Na zák|adě takovéto Žádosti bude certif ikát na dobu
čtrnácti dn od doručení Žádosti dočasně odvo|án.
UŽivateI je násIedně povinen doručit poskytovateIi
osobně nebo doporučenlm dopisem písemnou
statutárním zástupcem podepsanou Žádost o odvo|ání
certif ikátu na standardním formu|áňi. Na zák|adě takové
Žádosti je poskytovateI povinen certif ikát nejpozději
nás|edující pracovní den znepIatnit  trvale. Nebude-| i
Žádost o trva|é odvo|ání certif ikátu doručena nejméně
dva pracovní dny pred ukončením čtrnáctidenního
dočasného odvo|ání, mťrŽe poskvtovateI certif ikát
obnovit .

3. Podpora a dostupnost sluŽby

3.1 Ap|ikační a technická podpora
Podpora uŽivate| s|uŽby probíhá zejména
prostrednictvím Zákaznického webu na adrese
https://zakaznik.vema.cz, na kten.y vŠichni uŽivatelé
musí mít zíízeny pĚístup. Pňístup na Zákaznick! web
vyŽaduje prvotní registraci a je nás|edně chráněn
jménem a hes|em.

Ap|ikační a technická podpora je dostupná
prostňednictvím Centra SIuŽeb Vema teIefonickv či
pomocí webového form uláre.

Ap|ikační podpora je poskytována v pracovních dnech
od 8.00 do 17.00 a zahrnuje rešení piípadn1ich
prob|ém spojenfch s uŽíváním ap|ikací d|e poŽadavkťl
uŽivateIe.

Aktuá|ní informace jsou sdě|ovány na Zákaznickém
webu a upozornování na ně probíhá cestou Zpráv
Vema v k|ientovi Vema' Zákazníkje povinen tyto zprávy
prijímat a mít funkČní prístup naZákaznicky7 web.

3.2 Zkouška dostu pnost sluŽby
Dostupnost s|uŽby |ze kdyko|iv zjistit běŽnym
internetovlm proh|íŽeČem na adrese Zákaznického
webu http..l lzakaznik.vema.cz. Na této adrese jsou
rovněŽ zverejnovány informace o p|ánovanych
změnách vdostupnost i  s|uŽby či j in lch souvisejících
skuteČnostech spojenyich s provozem sIuŽby'

4. Datová prostredí

4.1 YyuŽívaná datová prostĚedí

UŽivate| má vŽdy kromě sm|uvně stanoveného počtu
datov1ich prostredí k dispozici dvě da|ší datová
prostĚedí pro testovací a jiné Úče|y.

Zákazník si nad rámec sm|ouvy m Že vyŽádat da|ší
datová prostňedí (napr. se stavem ke konci
kalendárních roku apod.).  Tato prostredí jsou
zpop|atněna d|e ceníku.



5. Zá|ohování a archivace

5.1 Zá|ohování
Zá|ohování je proces, ktery probíhá mimo Provozní
dobu zpravid|a v pozdějších nočních hodinách
a poiízené zá|ohy se uk|ádají na bezpečném místě.
Doba usk|adnění jednot| iv lch zá|oh je závis lá
predevŠím na typu zá|ohy a to nás|edovně:

1 ,  Denní zá|oha -  doba usk|adnění je  min imá|ně
,1 měsíc, za denní zá|ohu Se povaŽuje kaŽdá
zá|oha provedená v noci po pracovním dnu;

2. Ty7denní zá|oha - doba usk|adnění je minimá|ně
2 měsíce, za tydenní zálohu se povaŽu1e každá
zá|oha provedená v noci  zpátku na sobotu;

3'  MěsÍčnÍ zá|oha - doba uskladnění je minimá|ně
1 rok, za měsíČní zá|ohu se povaŽu je kaŽdá zá|oha
provedená v noci  mezi  pos|ednÍm a prvním dnem
v měsíci;

4. Roční zá|oha doba usk|adnění je minimá|ně
2roky, za roČní zálohu se povaŽu1e kaŽdá zá|oha
provedená v  noc i  z31 ,12 na 1 .1  nás|edujícího
roku.

5 .2  Arch ivace

Archivaci datovych prostredí si mohou uŽivatelé sami
provádět pomocÍ ap|ikace Vema Správce. Archivaci je
moŽné vytváiet v kterémko|iv okamŽiku d|e potreb
zákazníka. Archivaci je vhodné vytváret pred
operacemi' které vyrazně zasahují do dat. Archiv se
uk|ádá na Serverech V4 C|oud.

Maximá|ní l imit  ve| ikost i  u loŽenlch archiv je
desetinásobek velikosti datového prostredí. Archivy
nad tento l imit  mohou blt  zpop|atněny.

5 .3  Obnova dat

obnovu dat z archÍvťr vytvorenych pomocí funkce
archivace V programu Vema Správce si mohou
uŽivate|é provádět sami - bez da|Šího zpop|atnění.
V pňípadě' Že uŽivate| poŽaduje obnovu dat porÍzenych
pri zá|ohování, musí Se obrátit se Žádostí na
poskytovatele. Takováto Žádost musÍ spInovat
poŽadavky závazné komunikace definované v kapito|e
,,Komunikace mezi poskytovate|em a uŽivateIem,. a je
zpopIatněna d|e ceníku poskytovatele.

5.4 Zasí|ání archívrj uŽivatelťrm
Poskytovate| zaŠ|e vŽdy na vyzvání a to aŽ Čtyrikrát
roČně uŽivatel i  na CD nebo obdobném médiu Úp|ny7
archiv jeho dat a to vŽdy doporučenym dopisem do
síd|a organizace. Součástí vyzvy uŽivate|e musí byt
jednoznačná identifikace archivu či archivu, kter! si
preje zas|at. Zas|ání těchto čtyr archivu je součástí
běŽné ceny s luŽby V4 C|oud.

UŽivate| si v piípadě potreby m Že zaŽádat i o zas|áni
da|ŠÍch archivu mimo tento intervaI vČetně zas|ání
archívu elektronickou poŠtou, je-|i takové zas|ání
technicky moŽné. Tyto sluŽby jsou zpop|atnovány d|e
aktuáln Ího ceníku poskytovate|e.

6. Komunikace mezi
poskytovatelem a uŽivatelem

6. 1 Nezávazná kom unikace
Nezávazná komunikace probÍhá te|efonicky a
elektronickou poŠtou. Touto formou jsou doručována
méně vyznamná sdě|ení a jsou poskytovány
konzu|tace. Formu|áre na webovych stránkách
poskytovatele se rovněŽ, není-li rečeno jinak, povaŽují
za nezávaznou kom un ikaci.

6.2Závazná komunikace
Za závaznou komunikaci  se povaŽují písemné
dokumenty doručené doporuČenou poŠtou,
e|ektronickou poŠtou s e|ektronickfm podpisem
komerčním certif ikátem vydanlm akreditovanou
certif ikačnÍ autoritou nebo certif ikační autoritou Vema
CA' Či cestou datové schránky'

6.3 ZpráVy Vema a zprávy Rss
UŽivatelé jsou informování o novych verzích apI ikací
Vema' o da|Ších produktech nutnych k fungování s|uŽby
V4 C|oud, o p|ánovanfch v!|ukách ve fungování s luŽby
a o novinkách a změnách ve fungování s luŽby v4
C|oud cestou Zoráv Vema.

Stejné informace je moŽné prijímat běŽnou RSS
čtečkou ze Zákaznického webu z kanálu Provoz V4
Cloud a kanálťr podrízenfch.

UŽivatelé jsou povinní Zprávy Vema nebo zprávy RSS
sledovat.

6.4 Kontakty poskytovatele

Aktuá|ní verze kontaktních informací je k dispozici na
webovych stránkách WWW'Vema.cz v sekci Kontakty.


