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KUPNÍ SMLOUVA MUJIPee81UQB

č.j.: RCH-2019-Z036

1. Smluvní strany
Město Jilemnice

Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice
Jednající: Ing. Petr Faistauer, tajemník
bank, spojení: číslo účtu:
IC: IC: 00275808

dále jen Odběratel na straně jedné

AUTOCONT a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34. 702 00 Ostrava
Obchodní divize: divize MM
Jednající: Ing. Josef Středa, ředitel regionálního centra,

na základě plné moci
Bankovní spojení: číslo účtu:
lČ: 04308697 DIČ: CZ04308697
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

dále jen Dodavatel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ~ 2079 občanského zákoníku tuto Smlouvu

2. Všeobecné obchodní podmínky
2.1. Základní obchodní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem je vymezen všeobecnými obchodními

podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy ajsou uvedeny v Příloze č.1 Smlouvy.

2.2. Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními
všeobecných obchodních podmínek.

3. Definice pojmů
3.1. Používá-li tato Smlouva v dalším textu termíny, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo

plurálu, je jejich význam definován ve všeobecných obchodních podmínkách, případně v následujících
bodech.

4. Předmět plnění
4.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli zboží dle specifikace v Příloze č. 2

Smlouvy. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat Odběrateli služby spojené s dodávkou
zboží.
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5. Termíny plnění, harmonogram dodávky
5.1, Smluvní strany dohodly následující termíny pro dodání/předání Předmětu plnění:

. Předmět plnění bude dodán v termínu do 30 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodržení sjednaných termínů Plněni je podmíněno poskytnutím řádné
součinnosti Odběratele.

6. Cena předmětu plnění (kupnĺ cena)
6.1. Ceny uvedené v tomto článku jsou uvedeny jako ceny bez DPH a s DPH ve výši platné ke dni uzavření

Smlouvy. Dojde-Ii ke změně sazby DPI-I, bude DPH účtována podle právních předpisů platných v době
uskutečnění zdanitelného plnění. Takováto změna ceny není důvodem k uzavření dodatku ke Smlouvě.

6.2. Celková cena předmětu plnění podle Článku 4je stanovena dohodou a činí

Cena bez DPH
128 120,- Kč (slovy stodvacetosmtisícstodvacet korun)

Sazba DPH: 21 %
Částka DPH: 26905,20 Kč
Cena celkem včetně DPH: 155 025,20 Kč

7. Platební podmínky
7.1. Způsob úhrady, splatnost

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Odběratele na účet Dodavatele. Platba se
uskuteční v korunách českých na základě faktury - daňového dokladu, se splatnosti 14 dnů od vystavení
faktury. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem Č. 235/2004 Sb.
V případě, že faktura vystavená Dodavatelem nebude obsahovat náležitosti dle této Smlouvy, je Odběratel
oprávněn fakturu vrátit Dodavateli, přičemž po doručení opravené faktury začne znovu od počátku běžet
lhůtajejí splatnosti.
V případě, že faktura bude Odběrateli doručena později než pátý den po jejím vystavení, prodlužuje se doba
splatnosti o příslušný počet kalendářních dní

7.2. Povinnost úhrady
Povinnost Odběratele zaplatit je splněna dnem připsáni příslušné finanční částky na účet Dodavatele.

7.3. Právo a povinnost fakturovat
7.3.1. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat, tj. vystavit daňový doklad Odběrateli za plnění uvedené v bodě 4

dnem podepsání dodacího listu.

7.3.2. Dodavateli vzniká povinnost fakturovat, tj. vystavit daňový doklad do 15 dnů od data uskutečnění
zdanitelného plněni. Plněni se považuje za uskutečněné: dnem předání zboží ajeho uvedením do funkčního
stavu.

7.3.3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na vystaveném daňovém dokladu dle bodu 7.3.2. je:
datum předání zboží uvedené na dodacím listu
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8. Zmocnění kjednání
8.1. Kontaktní osoby

8.1.1. Kontaktní osoba Dodavatele:
Učel - organizační

adresa: AIJTOCONT a.s., Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice.
8.1.2. Kontaktní osoba Odběratele:

tel: mobil:
adresa: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

8.2. Oprávněné osoby
Jsou zplnomocněné osoby smluvních stran, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních strano všech
smluvních a obchodních záležitostech týkajících se Smlouvy a souvisejících S jejím plněním.

8.2.1. Oprávněné osoby Dodavatele:
Ing. Josef Středa, ředitel regionálního centra, na základě plné moci
e-mail:
tel:
ad;‘esa: AIJTOCONT a.s., Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice.

8.2.2. Oprávněné osoby Odběratele:
Ing. Petr Faistauer, tajemník
e-mail:
tel:
adresa: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

8.3. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na
základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručeny opačné straně, nebude-li stanoveno, nebo
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.4. Oznámení se považují za doručená uplynutím třetího (3) dne Po jejich prokazatelném odeslání.

8.5. Smluvní strany se zavazuji, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu
informovat nejpozději do tří (3) dnů.

9. Místo a způsob plnění
9.1. Místo plnění

Nebude-liv konkrétním případě sjednáno jinak, místem plnění předmětu Smlouvy je:
adresa sídla Odběratele: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82,51401 Jilemnice

9.2. Doprava:
Dopravaje zahrnuta v ceně předmětu dodávky.

10. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
10.1. Přechod vlastnického práva předmětu plněni ajeho částí

Vlastnické právo k předmětu plnění, které je specifikované v článku 4 /Příloze č2 této Smlouvy, přechází na
Odběratele v okamžiku zaplacení předmětu plnění podle článku 6 této smlouvy.

10.2. Předání předmětu plnění ajeho částí
Jednotlivé části předmětu plnění budou předávány v termínech uvedených v článku S Smlouvy. Předání bude
potvrzeno podpisem Dodacího listu
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10.3. Nebezpečí Škody

Nebezpečí vzniku nahodilé Škody na předmětu plněni přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Je-ti
předmět plnění přepravován podle přepravních pokynů Odběratele, přechází na Odběratele riziko ztráty,
poškození či zničení okamžikem předáni předmětu plnění poštovní přepravě či prvnímu dopravci za účelem
dopravy předmětu plněni Odběrateli. Až do úplného zaplacení ceny plnění je předmět plnění ve vlastnictví
Dodavatele, a to iv případě začlenění do systému, který je majetkem Odběratele, resp. systému, který
Odběratel využívá. Jakékoli zcizení předmětu plnění,jeho poskytnutí do zástavy nebo zřízení zajišťovacího
převodu práva či jiného závazkového vztahu k předmětu plnění ve prospěch třetí strany je bez souhlasu
Dodavatele vyloučeno.

11. Změnové řízení
II.]. Požadavky na změny předmětu plnění, které mají vliv na cenu plněni nebo terminy plnění včetně dílčích,

budou provedeny formou dodatku této Smlouvy. Změny budou odsouhlaseny oběma stranami a dodatek se
změnami se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

12. Práva a povinnosti smluvních stran
12.1. Součinnost smluvních stran

Práva a povinnosti smluvních stranjsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách.
12.2. Souhlas smluvních stran

Smluvní strany souhlasí s užitím rámcových údajů o plnění poskytnutém dte této smlouvy jako referenčních
údajů pro osvědčení odběratele o poskytnuté službě nebo prohlášení dodavatele o poskytnuté službě. Jako
veřejné referenční údaje nemohou být užity údaje, na něž se vztahuje stranami sjednaný, zveřejnění omezující,
režim, např. údaje o obchodním tajemství nebo závazky některé smluvní strany plynoucí z platné NDA
smlouvy.

13. Odpovědnost za škodu
13.1. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu, způsobenou zaviněným porušením povinnosti vyplývajících z této

Smlouvy nebo z obecně závazného právního předpisu.
13.2. Dodavatel neodpovídá za Škodu, která byla způsobena jinou osobou než Dodavatelem, či jím pověřeným

subjektem, nesprávným nebo neadekvátním přístupem Odběratele a v důsledku událostí vyšší moci‘
13.3. Dodavatel odpovídá Odběrateli za škodu způsobenou Odběrateli zaviněným porušením povinností

stanovených touto smlouvou, maximálně však do výše hodnoty plnění podle této Smlouvy.
13.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody zjedné škodní události nebo série

vzájemně propojených škodných událostí, který by v příčinné souvislosti s plněním Smlouvy mohly
vzniknout, se limituje u skutečné Škody a u ušlého zisku celkem do výše hodnoty plnění podle této Smlouvy.
Tyto částky představují současně maximální předvídatelnou škodu, která může případně vzniknout porušením
povinností Dodavatele.

14. Záruka
Na dodané plněni dle bodu 4.1 poskytuje Dodavatel záruku:

Synology RS24~ SRP± záruka v délce S let
HDD IOTB WDIOIKFBX Red Pro 256MB SATAIII záruka v délce Slet
Záruční lhůty touto Smlouvou sjednané začnou plynout ode dne protokolárního předání a převzetí
příslušného předmětu plnění.

Kupni smlouva strana 4 z 9



AUTOCONT

15. Prodlení, sankce
t5.1. Jestližeje Odběratelv prodlení splacením peněžitého závazku nebo řádně a včas neplní závazky k věcné nebo

časově umístěné součinnosti či spolupůsobení, z důvodů ležících na straně Odběratele, pak platt tato ujednant:
15.LI,Je-li Odběratelv prodlení splacením zálohy nebo faktury Po dobu delší nežpatnáct (15) dnů,je Dodavatel

oprávněn vyúčtovat a Odběratel povinen zaplatit úroky z prodleni ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení až do zaplacení.

15.2. V případě, že Dodavatel je v prodlení s poskytnutím plnění v termínech dle čI. 5. této Smlouvy, je Odběratel
oprávněn vyúčtovat a Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění bez DPH,
ohledně něhož je Dodavatel v prodlení, a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.

16. Platnost, odstoupeni a zánik smlouvy
16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a končí dnem splnění

závazků obou smluvních stran této Smlouvy.
16.2. Smluvní strany se zavazují nepostoupit závazky nebo pohledávky z této Smlouvy třetí osobě bez písemného

souhlasu druhé strany.
16.3. Skončit platnost této Smlouvy lze dohodou smluvních strati, která musí mít písemnou formu.
16.4. Jednostranně lze okamžitě od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

16.4.1 .Odběratel jev prodleni splacením dle specifikace v čI. 7 déle než 30 dnů

16.4.2.Dodavatelje ve zpoždění v plnění dle čI. 5 déle než 30 dnů
16.5. Smluvní strana může od této Smlouvy okamžitě odstoupit, pokud se smluvní strana dopustila vůči druhé

smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručeni
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

16.6. Každá smluvní stranaje oprávněnajednostranně odstoupit od smlouvy, jestliže:

16.6.l.druhá smluvní strana neplní hrubě podmínky smlouvy, byla na tuto skutečnost upozorněna, nesjednala
nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě

I 6.6.2.druhá smluvní stranaje v úpadku nebo ztratila oprávnění k podnikatelské činnosti podle platných předpisů
(o této skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně)

16.6.3.na majetek druhé smluvní strany byly zahájeny úkony, které nasvědčují zahájení exekučního řízení. O této
skutečnosti je povinnost podat informaci neprodleně.

17. Řešení sporů
17.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden u

příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení ~ 89a občanského
soudního řádu sjednávají pro všechny spory, ti nichž jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy
místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni
příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří

Přílohu č.l této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech vztahujících se k udělení práva užití programů
splňujících znaky autorského díla se použije režim autorského zákona. Pro připad, že by některé ustanovení
této Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové
ustanovení této Smlouvy pro právní vztah definovaný touto Smlouvou nepoužije a bude aplikován příslušný
právní předpis.

18.2. Obsah Smlouvy může být měněnjen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými písemnými
dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.
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18.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž každá
smluvní Strana obdrží po jedné.

18.4. Nedílnou součásti Smlouvy jsou přílohy:
Příloha Č. I — Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č.2 — Předmět plnění, položková kalkulace
Příloha Č.3 — Plná moc

Za Doda atele
Ing. Josef Středa, ředitel regionálního centra,
Na základě plné moci

V Jilemnici dne??~2019

Za Odběratele
Ing. Petr Faistauer, tajemník
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Smlouva o poskytování služeb AC Cloud

Smlouva o poskytování služeb AC Cloud
číslo smlouvy Poskytovatele: RCH-2019-Z044

1. Smluvní strany

Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, Jilemnice
Jednající: Mgr. Vladimír Richter, starosta
Bankovní spojení: číslo účtu:

IC: 00275808 DIC: CZ00275808

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

AUTOCONT a.s.
Sídlo: Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
Jednající: Ing. Josef Středa, ředitel regionálního centra, na základě plné moci
Bankovní spojení: číslo účtu:
IC: 04308697 DIC: CZ04308697
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 11012

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu * 1746/2 Občanského zákoníku tuto Smlouvu.

2. Všeobecné obchodní podmínky

2.1.Základní obchodní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem je vymezen všeobecnými
obchodními podmínkami pro poskytování služeb, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy a jsou
uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.2.Upravuje-li tato Smlouva některé otázky odlišně, mají přednost ustanovení této Smlouvy před
ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.

3. Předmět Plnění

3.1. Předmětem Plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Služby uvedené v Příloze č. 2 —

Nabídka služeb AC Cloud.
3.2. Rozsah plnění se může změnit, jestliže Objednatel změní rozsah Služeb způsobem definovaným ve

Všeobecných obchodních podmínkách, odstavci 3. Objednávka Služeb.
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Smlouva o poskytování služeb AC Cloud

4. Termíny Plnění

4.1. Služba bude poskytována od data 01.06.2019

5. Cena plnění

5.1. Cena plnění je uvedena v Příloze ě. 2 — Nabídka služeb AC Cloud.
5.2. Cena plnění se může změnit, jestliže Objednatel změní rozsah Služeb způsobem definovaným ve

Všeobecných obchodních podmínkách, odstavci 3. Objednávka Služeb.

6. Rešení sporů

6.1. Jakýkoli právní postup, nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden
u příslušného soudu České republiky s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu ustanovení ~ 89a
občanského soudního řádu sjednávají pro všechny spory, u nichž jsou k řízení v prvním stupni
příslušné okresní soudy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 9 a pro všechny spory, u nichž
jsou k řízení v prvním stupni příslušné krajské soudy místní příslušnost Městského soudu v Praze.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Vztahy mezi stranami se řídí ustanoveními této Smlouvy, všeobecnými obchodními podmínkami pro
poskytování služeb, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a občanským zákoníkem. V částech
vztahujících se k udělení práva užití programů splňujících znaky autorského díla se použije režim
autorského zákona.

7.2. Obsah smlouvy může být měněn jen dohodou stran smluvních a to vždy jen vzestupně číslovanými
písemnými dodatky potvrzenými Oprávněnými osobami smluvních stran.

7.3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech vlastnoručně signovaných smluvními stranami, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jedné.

7.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 — Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb AC Cloud
Příloha č.2 — Nabídka služeb AC Cloud
Příloha č.3 — Specifikace služeb AC Cloud
Příloha č.4 — Plná moc

‚f fl ..Vjilemnicidne ‘

e

Ing. Josef Středa, ředite regionálního centra,
na základě lné moci

Mgr. Vladimír Rich
starosta
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Příloha č.1
Všeobecné obchodní podmínky AutoCont a.s.

pro poskytování služeb AC CLOUD

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále Podmínky) stanovují pravidla mezi Poskytovatelem služeb
AC CLOUD a Zákazníkem těchto Služeb.

1. Definice

Li. Poskytovatel - obchodní společnost AutoCont a.s., IČ: 04308697, DIČ: CZ04308697, se sídlem
Hornopolní 3322/34, Ostrava, spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814,
(dále Jen Poskytovatel).

1.2. Služba AC Cloud (dále Jen služba) — umožňuje Zákazníkovi anebo Uživateltim využívat dva typy
Služby, aniž by Zákazník nebo Uživatel musel vlastnit technické a programové prostředky:

1.2.1. Infrastruktura jako služba (IaaS) — obsahuje technické prostředky (HW) a/nebo základní
programové vybavení (SW), které je plně v režii Zákazníka nebo Uživatele. Z hlediska
zpracováni osobních údajů Poskytovatel nemá přístup do ukládaných dat Zákazníka.

1.2.2. Aplikace jako služba (SaaS) — obsahuje vše jako laaS a navíc Poskytovatel zajišťuje správu
aplikací využívaných Zákazníkem. Z hlediska zpracováni osobních údajů Poskytovatel má
přistup do aplikačních dat Zákazníka.

Vlastnosti obou typů Služby jsou upřesněny na Webu AC Cloud.

1.3. Web AC Cloud — webové stránky Poskytovatele na adrese www.accloud.cz. Obsahuji popis
Služeb, jejich parametry, ceny a další Informace k Službám.

1.4. Zákazník - fyzická nebo právnická osoba, která používá Službu provozovanou Poskytovatelem.

LS. Uživatel - osoba, které Zákazník umožni využívat poskytované Služby. Zákazník musí zajistit, aby
Uživatelé používali Služby ve shodě s Podmínkami.

1.6. Změna rozsahu služeb - rozšíření objednaných Služeb o další Služby, zrušeni některých Služeb,
vytváření a rušení Služby pro jednotlivé Uživatele a změna parametrů objednaných Služeb.

1.7. Portál Služeb (dále jen Portál) - portál umístěný na webových stránkách Poskytovatele (na
adrese www.accloud.cz), který slouží ke Změně rozsahu služeb a k definici Oprávněných osob.

La. Deaktivace služby — dočasné zastaveni funkčnosti určité Služby pro Zákazníka. Může být využito
v případě, že Zákazník neplní řádně své finanční závazky anebo závažným způsobem porušuje
Podmínky.

1.9. Aktivace služby — obnovení funkčnosti určité Služby Po Deaktivaci.

1.10. Doplňkové služby — jedná se o další služby (jednorázové anebo opakované), které je možné
objednat ke Službám. Seznam Doplňkových služeb, jejich obsah a ceny jsou uvedeny na Webu
AC Cloud.

Ln. Oprávněná osoba — osoba, která je oprávněná objednávat Služby, Doplňkové služby anebo
provádět Změnu rozsahu služeb a to písemnou anebo elektronickou formou, na Portále Služeb
nebo Service Desku Poskytovatele. Zákazník může oprávněnou osobou definovat také na Portále
Služeb.

1.12. Demo účet — jedná se o bezplatný přístup ke Službě na omezenou dobu. Slouží hlavně k tomu,
aby se Zákazník mohl seznámit s vlastnostmi Služby. Podmínky se vztahují i na Demo účet.
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2. Rozsah a vlastnosti poskytovaných Služeb

2.1. Služby a jejich vlastnosti jsou popsány na Webu AC Cloud.

2.2, Poskytovatel má právo změnit označení, obchodní model, rozsah nebo vlastnosti poskytovaných
Služeb v případě, že bude poskytovat Služby minimálně ve stejném rozsahu, kvalitě a
funkcionalitě.

2.3. Jestliže má Zákazník objednánu službu zajištěni provozu, která zahrnuje některou z následujících
služeb~ řešení nefunkčnosti, řešeni požadavků na administraci, provádění malých provozních
změn a komunikace s uživateli, pak jsou výše uvedené služby řešeny v termínech, které jsou
uvedeny Webu AC Cloud. Počet řešených požadavků, které jsou ve službě zahrnuty, je uveden
Webu AC Cloud.

3. Objednáváni Služeb

3.1. Zákazník mtiže Služby objednávat objednávkou, která je zaslána písemně anebo elektronickou
poštou anebo objednávkou na Portále.

3.2. Zákazník může v průběhu poskytováni Služeb provádět Změnu rozsahu služeb anebo objednávat
Doplňkové služby.

3.3. Změna rozsahu Služeb anebo objednání Doplňkových služeb se provádí:

3.3.1. Pomocí Portálu;

3.3.2. Odesláním požadavku na Service Desk Poskytovatele na kontakty uvedené na Webu AC
Cloud.

3.4. Objednávku na Portále anebo na Service Desku Poskytovatele může provést jen Oprávněná
osoba Zákazníka.

3.5. Objednáním Služeb, objednáním Doplňkových služeb anebo Změnou rozsahu služeb na Portále
anebo na Service Desku Poskytovatele Zákazník vyjadřuje souhlas s Podmínkami a s cenou
Služeb.

4. Cena

4.1. Cena jednotlivých Služeb je uvedena na Webu AC Cloud.

4.2. Cena může zahrnovat cenová pásma, která určuji cenu Služby na základě množství objednaných
Služeb. Cena vdaném měsíci je určena na základě počtu odebraných Služeb vdaném měsíci.

4.3. Poskytovatel má právo, změnit cenu, cenová pásma anebo cenový model Služeb. Tuto změnu
oznámíZákaznikovi nejpozději 30 dnů předem. JestližeZákazníknevyjádři nejpozději 14 dní před
platností nových cen svůj nesouhlas, má se za to, že souhlasí se změnou ceny. Jestliže Zákazník
vyjádří sv~ij nesouhlas s úpravou ceny, je smluvní vztah automaticky ukončen ke dni, který
předchází datu změny ceny.

5. Platební podminky

5.1. Služba je fakturována jednou měsíčně, Po ukončení kalendářního měsíce. Za každý ijen započatý
kalendářní měsíc poskytování Služeb je účtovaná celá měsíční cena.
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5.2. Faktura je Zákazníkovi zasílána elektronicky na kontaktní adresu Zákazníka.

5.3. V případě, že faktura za Služby není uhrazena do 30 dnů ode dne její splatnosti, je Poskytovatel
oprávněn provést Deaktivaci Služby daného Zákazníka.

5.4. Pokud Zákazník uhradí dlužnou částku do 30 dnů od data Deaktivace, bude Služba pro daného
Zákazníka bezplatně aktivována.

6. Komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, doručování

6.1. veškeré závady Služby hlásí Zákazník na Service Desk Poskytovatele na kontakty, které jsou
uvedeny na Webu AC Cloud.

6.2. Jakékoliv další požadavky na Služby hlásí Zákazník na Service Desk Poskytovatele na kontakty,
které jsou uvedeny na Webu AC Cloud.

6.3. všechna další oznámeni mezi smluvními stranami, která se vztahuji ke smlouvě, nebo která mají
být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena opačné straně,
nebude-li stanoveno, nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámeni se doručuji
druhé smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených:

6.3.1. doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku. V tomto případě
se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, dnem vráceni zásilky
v případě, že si ji adresát nevyzvedl, nebo v případě, že nebyl zastižen, a dále dnem, kdy
adresát převzetí zásilky odmítl;

6.3.2. faxem nebo elektronickou poštou. V tomto případě se dokumenty považují za doručené
okamžikem, kdy odesilatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzeni o
úspěšném odeslání nebo potvrzení o doručení. Pro odstranění případných nedorozumění
se smluvní strany zavazují vzájemně informovat o řádném doručení dokumentů zaslaných
tímto způsobem.

7. Práva a povinnosti Zákazníka

7.1. zákazník a Uživatelé jsou povinni pří využívání Služby dodržovat obecně závazné právní předpisy
české republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a
etickými normami. Zákazník a Uživatelé zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva
Poskytovatele a třetích osob.

7.2. Jestliže jsou součástí Služby programové produkty třetích stran, je Zákazník povinen zajistit, aby
programové produkty byly používány v souladu s licenčními podmínkami třetích stran. Pro
přístup uživatelů k programovým produktům nesmí používat další systém, který by umožňoval
nepřímý sdílený přístup uživatelů k programovému produktu (tzv. multipledng). To platí i
případě, že Zákazník používá Služby jako součást řešení, které poskytuje dalším stranám.

7,3. Zákazník a Uživatelé nesmí využívat Služby k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným
rozesíláním nevyžádaných dat.

7.4. Zákazník a Uživatelé nesmí odstraňovat, modifikovat anebo zakrývat jakákoli označeni typu
copyright, ochranné známky anebo jakákoliv označení autorských práv.

7,5. Zákazník a Uživatelé nesmí provádět zpětnou analýzu (reverse engineering), zpětný překlad
(decompiling) a dekompozici programů, které jsou součástí Služby.
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7.6. Zákazník nebo Uživatelé nesmí narušovat stabilitu, blokovat anebo modifikovat jakoukoliv
součást Služeb.

7.7. Zákazník anebo uživatel nesmí při využívání Služeb vytvářet dojem, že se jedná o jinou
právnickou nebo fyzickou osobu než je pro používání Služeb registrována.

7.8. zákazník a Uživatelé jsou povinni učinit odpovídající opatřeni k řádnému zabezpečení a ochraně
přístupových kódů před zneužitím. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užiti
předmětných kódů je Zákazník povinen sdělittuto skutečnost neprodleně Poskytovateli, přičemž
je odpovědný za každé užití Služby až do okamžiku oznámení této skutečnosti.

7.9. Zákazník se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Služeb.
Zákazník je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde.

7.10. Zákazník souhlasí ve smyslu zákona o službách informační společnosti s tím, že Poskytovatel je
oprávněn zasílat zákazníkovi mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které dané
Služby nabízí.

7.11. Každý Uživatel Zákazníka musí být řádně registrován dle požadavků Služeb. Za správnost a
pravdivost registračních údajů odpovídá Zákazník.

7.12. Zákazník je povinen poskytnout součinnost a nezbytné informace třetí straně, která je
vlastníkem autorským práv produktu, který je součástí Služby, jestliže tato třetí strana provádí
audit týkající dodržování licenčních podmínek jejich produktů.

7.13. Zákazník nese odpovědnost za důsledky svých nebo Uživateli způsobených činů spojených s
užíváním Služeb. Zákazník se zavazuje zajistit, aby Uživatelé dodržovali výše uvedené povinnosti
a aby používali Služby ve shodě s těmito Podmínkami.

7.14. Zákazník zodpovídá za nastavení programů uživatelů, kteří přistupuji k službám AC Cloud. Může
se jednat o počáteční nastavení i o změnu nastavení v průběhu používáni služby, pokud to
vyžadují technické důvody na straně Poskytovatele. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi změnu
nastaveni včas oznámit a poskytnout návod pro změnu nastavení. Poskytovatel provede změnu
nastavení programů uživatelů, jestliže oto Zákazník požádá, a to za úplatu.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1. Poskytovatel je oprávněným uživatelem všech potřebných licenci potřebných k poskytování
Služeb. Poskytovatel je také oprávněn nabízet užívání těchto licencí dalším subjektům, resp.
poskytovat Služby s jejím využitím.

8.2. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi a Uživatelům technické konzultace na Služby a na produkty
stran, kterou jsou součástí jeho služeb. Technické konzultace budou poskytnuty bez zbytečného
prodlení a mohou být poskytnuty podle rozsahu a charakteru konzultace za úplatu.

9. Dostupnost Služeb, slevy, náhrada škody

9.1. služba je poskytována nepřetržitě (24 hodin denně, 365 dní v roce). Poskytovatel se zavazuje, že
minimální dostupnost Služby je 99,9%, tj. Služba funkční nejméně po 99,9% provozní doby.

9.2. Do dostupnosti se nezapočítává doba údržby, která je přednostně prováděna mimo pracovní
dobu (tj. mimo pondělí až pátek, 8—17 hodin) a je oznámena 5 pracovních dni předem.
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9.3. Poskytovatel není odpovědný za 100% dostupnost Služby v síti Internet vzhledem ke skutečnosti,
že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Služba může být náchylná na limity,
zpoždění a ostatní problémy způsobené využíváním Internetu a elektronických komunikací.
Poskytovatel není odpovědný za tato zpoždění, chyby v provozu systému nebo ostatní poškození
vycházející z těchto limitů.

9.4. Poskytované Služby nejsou na 100% chráněny proti chybě a výpadku. Služby nesmí být používány
pro tzv. „kritické použití“ (High Risk Use), jestliže by jejich chyba nebo výpadek mohl způsobit
smrt nebo zranění osob, způsobit materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Zákazník se
zavazuje odškodnit Poskytovatele, pokud by jakákoli třetí osoba vznesla vůči němu nároky
vzniklé v souvislosti využitím Služeb pro ~kritické použiti“.

9.5. V případě, že dostupnost Služby nedosáhne stanovené hodnoty (99,9 %)‚ bude Zákazníkovi
poskytnuta sleva, která se rovná desetinásobku poměrné části ceny za dobu, Po kterou Služba
nebyla dostupná. Maximální výše slevy se rovná měsíčnímu poplatku za danou Službu.

9.6. Zařízení pro ukládáni dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má
stochastický charakter. Poskytovatel provádí zálohování dat způsobem, který je popsán na Webu
AC Cloud. V případě závady, která má za následek ztrátu dat, jsou data obnovena z těchto záloh.

9.7. Dostupnost Služeb se vyhodnocuje měsíčně.

9.8. Smluvnístrany se výslovně dohodly, že celková výše náhrady škody zjedné škodní události nebo
série vzájemně propojených škodných událostí, který by v příčinné souvislosti s poskytováním
Služeb mohly vzniknout, se limituje do výše 12 násobku ceny Služeb v měsíci, v němž došlo ke
škodní události. Tato částka představuje současně maximální předvídatelnou škodu, která může
případně vzniknout porušením povinností Poskytovatele.

10. Data Zákaznika

10.1. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů od ukončení Služby vymaže veškerá data
Zákazníka.

10.2. zákazník může při ukončení Služby požadovat export svých dat Poskytovatel provede
Zákazníkovi takový export dat který je technicky realizovatelný.

10.3. Jestliže se jedná o výpověď Služby ze strany Zákazníka, může Zákazník požádat o export dat
nejpozději při výpovědi Služby. Export dat bude proveden k datu ukončení služeb.

10.4. Jestliže se jedná o výpověďSlužby ze strany Poskytovatele podle odstavce 13.2. Podmínek, může
Zákazník požádat o export dat nejpozději do 30 dnů před ukončením Služeb. Export dat bude
proveden k datu ukončení služeb.

10.5. Jestliže se jedná okamžitou výpověď Služby ze strany Poskytovatele podle odstavce 13.3.
Podmínek, může Zákazník požádat o export dat nejpozději do 14 dní od data obdrženívýpovědi.
Poskytovatel pak provede export dat platných ke dni ukončení služby.

10.6. Jestliže se jedná výpověď Služby ze strany Poskytovatele podle odstavce 13.4, může Zákazník
požádat o export dat nejpozději do 14 dní od data obdržení výpovědi. Poskytovatel pak provede
export dat platných ke dni ukončení služby. Podmínkou po provedení exportu dat je uhrazení
všech dlužných částek.

10.7. Jestliže dojde k ukončeni vztahu na základě odstavce 4.3., může Zákazník požádat o export dat
při prohlášeni nesouhlasu se změnou cen. Export dat bude proveden k datu ukončená služeb.
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10.8. Poskytovatel může za export dat požadovat úplatu.

11. Ochrana informaci

n.i. Poskytovatel a Zákazník se dohodli, že veškeré informace, které si sdělili v rámci uzavíráni
smlouvy a informace, které jinak vyplynou z jejího plnění (např. které jsou vytvářeny a
zpracovávány v souvislosti s používáním Služeb), zůstanou dle jejich vůle utajeny.

11.2. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a
skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním Služeb Zákazníkovi a jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo Zákazníkovi způsobit škodu.

11.3. ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost
stanovenou zákonem, resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem,
nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.

11.4. Poskytovatel je oprávněn sdělovat nezbytné údaje třetím osobám pro potřeby poskytováni
licencí na provoz systému.

12. Deaktivace služby

12.1. Poskytovatel je oprávněn Deaktivovat službu v případě, že Zákazník neplní své finanční závazky
(dle odstavce 5.3) nebo Zákazník anebo Uživatelé poruší povinnosti definované v odstavcích
7.1. až 7.9.

12.2. Služba bude opět aktivována, pokud pominou důvody, pro které byla Služba deaktivována.

13. Ukončení Služeb

13.1. Zákazník má právo vypovědět smlouvu bez udáni důvodů. K ukončení smlouvy dojde k
poslednímu dni měsíce, kdy došlo k doručení výpovědi smlouvy.

13.2. Poskytovatel má právo smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Výpovědní lhůta počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k
doručení výpovědi smlouvy.

13.3. Pokud Zákazník či Uživatelé porušují Podmínky závažným způsobem, zejména pokud poruší
odstavce 7.1. až 7.9. má Poskytovatel právo vypovědět uzavřenou smlouvu s okamžitou
účinností.

13.4. Pokud je Zákazník v prodleni s platbou faktury a již došlo k Deaktivaci služby podle odstavce 5.3.
a pokud Zákazník neuhradí dlužnou částku do 30 dnů od data Deaktivace služby, dochází k
automatické výpovědi Služeb ze strany Provozovatele.

14. Vyšší moc

14.1. Zákazník souhlasí, že Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či události, kterou
nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednáni třetích osob.
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15. Ochrana osobních údajů

15.1. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zákazníka a jeho Uživatelů v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů (dále Jen „GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

15.2. V případě typu Služby Aplikace jako služba (SaaS) Poskytovatel rovněž zpracovává osobní údaje
v souladu s podmínkami Smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi Zákazníkem a
Poskytovatelem samostatně. Ohledně povinnosti informování subjektů údajů o zpracování
osobních údajů:

15.2.1. Zákazník — právnická osoba bere na vědomí, že jako Správce údajů má povinnost
informovat Uživatele o zpracováni osobních údajů.

15.2.2. zákazník — fyzická osoba bere na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou
dostupné na internetové adrese http://accloud.cz/podpora/informace-o-zpracovani
osobnich-udaju.

16. Compliance smluvní doložka

Každá ze smluvních stran prohlašuje:

16.1. že se nepodílela, nepodílí a nebude podílet na pácháni trestné činnosti ve smyslu zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění,

16.2. že zavedla a bude řádně činit náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činnosti svých
zaměstnanců,

16.3. že učinila a bude řádně činit nezbytná opatřeni k zamezeni nebo odvrácení případných následků
spáchaného trestného činu,

16.4. že provedla a bude provádět taková opatření, která měla či má provést podle právních, jakožto
i svých vnitřních předpisů,

16.5. že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila a bude činit vše, co po ni
lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.

17. Ostatní ustanoveni

17.1. Poskytovatel a společnost Microsoft se v maximálním rozsahu povoleném platným právním
řádem zříkají jakýchkoliv záruk a odpovědnosti za jakékoli škody a újmy ať přímé nebo nepřímé
nebo následné, které by mohly vzniknout v souvislosti se Službami.

17.2. Poskytovatel a Zákazník sjednali, že smlouva je uzavřena ve vztahu ke Službám, při nichž jsou
Zákazníkem využívány produkty firmy Microsoft, ve smyslu 5 1767 občanského zákoníku ve
prospěch společnosti Microsoft vtom smyslu, že společnost Microsoft je oprávněna vynucovat
plnění ustanovení smlouvy a ověřovat dodržováni smlouvy Zákazníkem nebo Uživateli.

17.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Změnu Podmínek oznámí
Zákazníkovi nejpozději 30 dni předem před jejich účinností.

17.4. Podmínky jsou uveřejněny na Webu AC Cloud.

17.5. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 5. 2018. Pro Zákazníky, kteří již mají
uzavřenu smlouvu o poskytovaní Služeb, jsou platné od 25.6. 2018 a nahrazují v plném rozsahu
Všeobecné obchodní podmínky ze dne 1.7.2015.
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Příloha č.2

Nabídka služeb AC Cloud

1. Záloha cloud — měsíční platba

. Jednotk Jednotková
PoL Pozn. Popis Castka

a (ks/rn) cena ;
Záloha do Ac doudu

Měsíční paušál, of- vBR Veeam - kategorie VB2
site záloha mimo Cena uvedena jako měsíční platba pro zálohu do
lokalitu zákazníka celkového objemu do 2 TB. 1 1 080,00 1 080,00~

Služba pro zálohování dat z lokální IT infrastruktury do
doudu a možné obnovení zpět. (

Poplatek za zálohované VM (celkový počet l2ks) 12 145,00 1 740,00,

Celkem 2 820,00 Kč;

Částka DPH (21%) 592,20 Kč

Celkem včetně DPH 3 412,00 Kč~:

Fakturace je dle skutečnosti, na základě využitých dat v daném měsící dle reportu.
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Příloha č.3 Specifikace služeb AC Cloud

SLUŽBA vBR VEEAM
JE CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ
ZAMEZUJICÍ RIZIKU
ZTRÁT FIREMNÍCH DAT
POMOCI SNADNÉHO
A EFEKTIVNÍHO
PŘIPOJENÍ K DATOVÉMU
ÚLOŽIŠTI V PROSTŘEDÍ
AC CLOUD. ZÁLOHOVANÁ
DATA JSOU PŘENÁŠENA
POMOCI BEZPEČNÉHO
ŠIFROVA NEH O
PŘIPOJENI A JSOU
UKLÁDÁNA V ŠIFROVANE
PODOBĚ. SPOLEHLIVÉ
OBNOVENÍ DAT, IKTERE
ČASTO ZABÍRÁ HODIN‘(
JE OTÁZKOU MINUl

Sk~žba vER t“irtual 8ackup & flecovery) na platformě Veeam umožňuje
zálohovat dataz lnfmstruktury zákazníka do prostředí AC CLOUD
av případě potřeby je opět obnovit zpět do vlastni Infrastruktury, Jedná
sea efektivní dopln8ni nebo i náhradu zálohováni na pásky, protože řeši tzv.
prwldio 3-2-1, neboli rnit3 kopie dat, uloženěna2 různámediaa i zálohu
umistěnou mimo prostory firmy. Je tedy možně obnovit média lv případě
fat~Ini ha‘áiie (napřQdad požáru budovy nebo zápiraj).

Zálohovaná data Jsou přenášena z firemn4ho prostředí zákazníka
do externího cloudového úložiště pomoci bezpečného šifrovaného připojeni
a jsou ukiádánav šifrovaně podobě. Jediný, kdo k nWn může přistoupit, je
vlastník těchto dat. Sk~žbavSR využtwátechnologl Veesm Cloud Connect.

SlužbavBflveeam je vhodná pro zákazníky, kleři JIŽ zálohuji technologií
Veeam lokálně nebo uvažuji o nasazeni Veeam technologIe
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Nabízíme také doplňkovou službu vBR Copyflata- přenos dat zá]ohovaciho
prostoru pomoci extemiho disku v jednom smnáru do/z AC CLOUD
(max. 4 TB jednorázová)- vhodné pro rychlý start služby.

Pro návrh konkiétniho řešeni, sestaveného vám na mimu. můžete využit
konzultace AC CLOUD specialisty.

K
AUTOCON.T

Přĺloha č.4 Plná moc

Služba zahrnuje
‘ poskytováni rozsahu datového úložištá pro virtuálni zálohy a zajištáni jejich
dostupnosti a bezpečnosti

nepřehžitý dohled provozu platfom“y pro zálohování a obnovu dat

zálohováni daty šib‘ovaná podobá

možnost spolehFwého obnoveni fh~mnich dat bábem nókoHka minut

velmi jednoduché a transpai~ntni ~ičtováni dle skutečného objemu
zálohovaných data počtu chránáryých virtuálních strojů NM)

Princip z&ohován~
Ve vaši konzoli Veeam Backup & Recovery si pomoci přistupo‘vých údajů
(adresa gateway, login a heslo) připojíte vzdälenó ůložištá poskytovatele
a dále provádíte stejné Úlohy zálohováni a obnovy jako pro vaše lokální
úložištá záloh. Vše je plná pod vaší kontrolou, vy si dot inujete jednoďwé
zšlohovaci ŮIOLTJ a provádíte piipadná obnovy dal. Je možná využiti WAN
akceleraci, která umožňuje zrychleni přenosu dal po sili až 50x.

W.
karn‘

POUŽ[TÉTECHNOLOGIE
‘zálohovaci platforma Veeam
Backup & Replication

‘technologie Veeam Cloud
Connect

zabezpečení pomoci Veeam
Cloud Gateway

E
AC CLOUD

L
‚ . Íb4: I

.4, D ‚~
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PLnÁ MOC

Zmocnitel: AUTOCONT a.s.

se sídleni Hornopolní 3322/34 Moravská Ostrava 70200 Ostrava

i& 04308697

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 31012

zastoupená Martinem Gttgarem, předsedou představenstva, třída A a
Ondřejem Matuštlkem, aenem představenstva, třída B

Zmocněnec: Jose? Středa

iunkcc Ředitel BC

trvale bytem:

Zmocn4tel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc

. jednání se třetími stranami, uzavírání smluv se třetími stranami a přijímáni objednávek učiněných
těmito třetími stranami, pokud pďcdmůten‘ těchto právních jednáni bude dodávka zboží nel,a služeb
Zmocnitele těmto Udím stranám v rámct běžného obchodního styku při provozu závodu Zmocnitele, a
to v celkové výši plnění do 3 000 000 KČ bez DPH nebo ekvivalentu v jiné měně v každém jednotlivém
případě.

Zmocněnec je oprávněn ~koněvat veškeré úkony s výše uvedeným sou‘nsejici, zejména přijímat doručované
pisomnosti, podávat návrhy a Mdosb, účastnit se jednánís třetími stranami atd.

Tato plná mocseuděluje na dobu určitou do3l,3.2020, K zániku tétoplné moci dojde táž ukončením pracovního
poméru Zmocněnce ke Zmocniteli.

Zmocnitel je oprávněn tuto plnou moc kdykoliv odvolat.

Zmocněnec nenÍ pW~něn udělit v rozsahu výte uvedeného zmocněni nebo jeho Části další plnou moc

V Orné

ALITOC AUTOCONTOS.
Martin Grí~ar, ‚.\ Ondřej Matuštik,
předseda Představenst4 třída A Člen představenstva, třída B

Výše uvedeně zmocnění bez výhrad přijímám a současně potvrzuji, že jsem obeznámen S Interními pravidly
Zmocnitele týkajícími se jednáni za společnost a zavazuji se tato pravidla dodržovat a jsem si vědom následků
plynoucích a porušeni těchto pravidel.

V Brně, dne 3.0.2038

Josef Středa

AtJT000NTa.s ičo 04308097, DIč. 0Zo4aoat3o7 WMV.eulaconLcz
Homopoirti 3322t34, 70200 Ostrava, Tel ve,nyautotont ak
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