
1

1) obchodní jméno:
sídlo:
lČ:

DlČ:

telefon:
email:
bankovní spojení

sídlo:
lč:
Dlč:
telefon:
datová schránka:

zastoupená: lng. Pavel šustr, jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C pod číslem vložky
55884

( dále jen Cathedral )

2) obchodníjméno: Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov, p' o.

Smlouva č'.2o2L-o6-23

o poskytování technického servisu

(dále jen Smlouva)

Smluvnĺstrany:

CATHEDRAT Software, s.r.o.
Netuši lova t622/ 3, 7 96 oI Prostějov
27742482
c227742482
582 336 936
info@gąthedral,cz
zts 927 743 I 0600

olympijská 4228, 796 01 Prostějov
00840173

73080s143
iw616ij

zastoupená Bc. Jan Zatloukal

( dále jen Zőkazník)

CATH EDRAL SoÍtrľa re, s. r.o., Netušilov a 3, 7 96 o 1 Prostějov
tel.: +420 582 336 936, @ e-mail: !!ÍolQďcdÍilgz

IČo| Ż7742482, DIČl CZ277424B2
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čl. l. Předmět Smlouvy

t. Cathedral se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby v následujícím rozsahu:

Poskytování podpory formou služeb, specifikovaných v čl. lV. této Smlouvy, prováděných na ĺnformační
infrastruktuře, jejíchž seznam je uveden v příloze č.L, která je nedílnou součástítéto Smlouvy, na základě
podmínek dohodnutých dle čl. lV' této Smlouvy. (dále jen ,,Služby")

2. Zákazník se zavazuje za poskytování služeb platit Cathedralu odměnu podle této smlouvy.

čl. lI. Práva a povinnosti společnosti Cathedral

1'. Cathedral se zavazuje poskytovat Služby v pracovní době Cathedralu dle potřeby Zákazníka po
předchozím písemném objednání, nebo na základě sjednané dohody. o jednotlĺvých vykonaných
službách bude Cathedral ĺnformovat pověřeného pracovníkaZákazníka uvedeného v čl. lll' odst.2. (dále
jen,, Pověřený pracovník").

2. Cathedralje povinen upozornit Zákazníka na nevhodnou povahu věcí, které mu bránív řádném provádění
Služeb. V takovém případě je Cathedral oprávněn v nezbytném rozsahu přerušit poskytování Služeb a
vyčkat pokynů Zákazníka.

3' ZjistĹli Cathedral při poskytování Služeb skryté překážky, a tyto překážky znemožňují poskytnutí Služeb
dohodnutým způsobem, je Cathedral povinen takovou skutečnost oznámit Zákazníkovĺ a případně
navrhnout změnu. Do dosažení dohody o změně je Cathedral oprávněn přerušit provádění těchto služeb.

4. Cathedral neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Zákazníkem,
jestliže Cathedral na nevhodnost těchto pokynů upozornil aZákazník na jejich dodrženítrval nebo jestliže
Cathedral tuto nevhodnost nemohl zjistĺt.

čl. lll. Práva a povinnostiZákaznika

L Zákaznkje povinen zajistit veškerou součinnost nutnou pro řádné poskytování Služeb realizovaných
společností CATHEDRAL Software, s'r.o' při plnění Předmětu Smlouvy.

2. Zákazník se zavazuje poskytnout pověřeného pracovníka odpovědného zajišťováním koordinace styku
mezi společností CATHEDRAL Software, s.r,o. a Zákazníkem.

Pověření pracovníci za Cathedral:

P ri m á rn í ko nta kty: e m a i l tech n ici @ cathed ra l. cz' tel. 588207 284

l n g. Pavel Šustr, pggs!I@E!h9lľ3].4ä te l' 608782559

J a n Koco u re k, kocou re k@cathed ra l. cz, tel. 7 7 4902003

CATH ED RAL Sofluĺa ľe, s. r.o., N etušilov a 3, 7 96 0 1 Prostějov
tel.: +420 582 336 936, @ e-mail:!6fo1@!Ę!1ą!g

ĺČol zlląząaz, DÍČ.' cz27742412
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Pověření pracovníci za Zákazníka:

Bc. Jan Zatloukal, izatlo"Ukal@soortcentrumddm.cz. tel' 777311108

Bc. František Nevrtal, fnevrtal@soortcentruľnddm.cz' tel. 603587727

V případě, kdy jsou společnosti CATHEDRAL Software, s'r'o. dodány informace Zákazníkem a Cathedral

poskytuje služby na základě těchto informacĹ Cathedral není přímo ani nepřímo odpovědný za škody a

následky způsobené nepřesností nebo neúplností takovýchto informací. Cathedral není oprávněn ani

povinen přezkoumávat správnost ani pravdivost takových informací.

čl. tV.Poskytované služby

Služby dle čl' l. odst'2. této Smlouvy jsou poskytovány v dohodnutém čase a rozsahu na základě

jednotlivých objednávek a to elektronickou, nebo písemnou formou vystavených pověřeným

pracovníkem.

Následující odstavce tohoto článku Smlouvy jsou platné a jsou plnohodnotnou součástí této Smlouvy

pouze V případě, jsou-li označeny tímto způsobe'' t

3. Servis informační infrastruktury

3.1. Cathedral se zavazuje provádět servis na zařízeních Zákazníka, jejíchž seznam je uveden v příloze

č'1 této Smlouvy. Tyto služby budou prováděny vzdáleně prostřednictvím internetu a to při splnění

podmínek ze strany Zákazníka, které jsou:

- Ze strany zákazníka poskytnuty aktuální přístupy a hesla.

- Ze strany zákazníka umožněn vzdálený přístup pomocí datové linky na zaŕízení, které je

obsaženo v příloze č'1

- Zákaznikdisponuje internetovým přĺpojením s kapacĺtou min. 2048 Kbit/sec a toto připojeníje

v době požadovaného servisního zásahu funkční'

- V případě přerušení internetového připojení ze strany Zákazníka nebo znemožněnívzdáleného
přístupu do počítačové sítě Zákazníka, společnost CATHEDRAL Software, s.r'o' negarantuje

zahájení poskytování objednané služby v čase sjednaném v odstavci 3 článku lV' této Smlouvy.

3.2. Cathedral se zavazuje provádět servis na zařfueníchłákazn(ka,jejíchž seznam je uveden v příloze

č.1 této Smlouvy' Tyto služby budou prováděny v místě sídla zákazníka, pokud je nutná osobní

přítomnost a nelze servis řešit vzdálenou správou' Služba se provádí za těchto podmínek:

- Pověřená osoba ze strany zákazníkaje přítomna na místě, kde se provádí objednaná služba

nebo servisnĹzásah.

CATH ED RAL Softurare, s.r.o., N eülšilov a 3, 7 96 01 Prostějov
tel.: +420 582 336 936, @, e-mail: info@cathedral.cz

IČo| Ż7742482, ĐIČi Cz277424B2
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- Je umožněn přístup k zařízení uveden v příloze č.1

3.3. Za dohodnutý paušální poplatek mezi Cathedral aZákazníkem se provádítyto služby nebo servis na

zařízeních obsažených v příloze č.1

- Kontrola a diagnostika HW

- Výměna vadného HW formou služby dle čl' 4 bod 3.L se součinností pověřeného pracovníka

- Kontrola zapojení. Vzájemná komunĺkace mezĺ servery a stanicemi

- Aktualizace software dle potřeby

3.4. objednané služby nebo servis ze strany zákazníka, které nejsou obsaženy v paušálním dohodnutém
poplatku se účtují dle aktuálního ceníku Cathedral, ktený je nedílnou součástí této smlouvy jako

příloha č.2. Pokud není dohodnuto jĺnak mezĺ Cathedral a Zákazníkem'

Výběr SLA (Service Layer Agreement):

3.5. SLA-Basic (+ t0% příplatek)

- hlášení poruch v pracovní době
- reakce na problém nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady
- vzdálený zásah technĺka nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady
- fyzický výjezd nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášen í závady

3.6. SLA-Profi (+3o% příplatek)

- hlášení poruch v pracovní době
- reakce na problém nejpozději do 4 hodin v pracovní době od nahlášení závady
- vzdálený zásah technika nejpozději do 4 hodĺn v pracovní době od nahlášení závady

- fyzický výjezd nejpozdějĺ následující pracovní den od nahlášení neodkladné závady

3.7, SLA-Top (+50% příplatek)

_ hlášení poruch v pracovní době; mimo pracovnídobu pouze SMS zprávou na mobilní kontakty
- reakce na problém nejpozději do 2 hodin v pracovní době od nahlášení závady
- vzdálený zásah technika nejpozději do 2 hodin v pracovní době od nahlášení závady

- fyzický výjezd nejpozději následující pracovní den od nahlášení neodkladné závady

- reakce na problém, popř. fyzický výjezd mimo pracovní dobu dle závažnosti (bez garance reakční

doby)

CATH EDRAL Softuła re, s. r.o., Netušilov a 3, 7 96 0 1 Pľostějov
tel.: +420 582 336 936, @, e-mail: info@cathedral.cz

ĺČo : 2l l ąząBz, DIČ: C7277 42482
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obecné podmínky služby SLA:

_ Pracovní doba je pondělíaž pátek od 8:00 do 16:00 hodin mimo státních svátků.

- Neodkladná závada je taková závada na počítačovém vybavení, která Zákazníkovi zabraňuje

vykonávat činnost, která v rámcijeho pracovních povinností nesnese odkladu.

_ Výjezd technika se realizuje vtdy aź poté, kdy nelze závadu odstranit pomocívzdáleného

přístupu.

- Příplatek za SLA se započítává do dohodnutého paušálního poplatku.

4. Zá!ohování

4.t' Zákazník požaduje pravidelné kontroly zálohovacích procesů dle tabulky viz. níže

Zálohování:

Perioda
zálohování

lokálně:

Perioda záIohování
vzdálené (servery

Cathedra!)

x

Aplikace a databáze 1X / den 1X / týden

Souborový backup (Data+DB

server +hostĺtelé clusteru) LX / den lX / týden

Binární obrazy všech virtuálů 1X / den 1X / týden

čl. V.Cena a platební podmínky

1. Smluvní cena za služby,,Servis informační infrastruktury", ,sLA", ,,Zálohování" dle čl.lV. této Smlouvy je

uvedena v následující rekapitulaci poplatků za poskytovánítěchto služeb:

REKAPITULACE: Cena - varianta fakturace měsíční:

Servis informační infrastruktury
+ SLA PROFI

Zálohování

4'550,- Kč

1.500,- Kč

Cena celkem: 6.050,_ Kč

CATH EDRAL Sofüłra ľe, s.r.o., Netušilov a 3, 7 96 o1 Prostějov
tel,: +420 582 336 936, bspiĹijuandsąÉecĘ!4z, e-mail: info@cathedral'cz

ÍČo| 27742482, DÍČ: C727742482
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2. Cathedral bude cenu dle čl.V. odst'].. této Smlouvy fakturovat Zákazníkovi vždy první den dohodnuté

měsíční,pololetníčiročnívariantěfakturacesesplatností14kalendářníchdnů.

3' Při plnění Předmětu Smlouvy dle čl. l. této Smlouvy budou odsouhlasené, účelně vynaložené cestovní

náhradyaubytovacínákladypracovníkůspolečnosticnĺHronłSoftware,s.r.o'fakturoványZákazníkovi
průběžně dle sazeb aktuálniho ceníku služeb. Pokud není dohodnuto jinak'

4'Cathedralmápřirealizacipředmětusmlouvytakénároknaúhradunákladůzaztrátučasuvprostorách
Zákazníkavpřípadě,kdytytonákladyvzniknouzaviněnímzestranyZákazníka.Pokudnenídohodnuto

5.

jinak.

Všechny smluvní ceny uváděné v této Smlouvě jsou uváděny v úrovni bez DPH' Následně uplatňovaná

sazba opH odpovídá platné legislativě České republiky'

čl. Vll.Závěrečná ustanovenl

čl. Vl. Doba ptatnosti smlouvy a odstoupení od smlouvy

t' Smlouva nabývá platnostia účinnosti podpisem obou smluvních stran auzavírá se na dobu neurčitou'

2' Smlouvu je moŽné ukončit dohodou, nebo jejím vypověze-ním kteroukoliv ze smluvních stran i bez

. uvedení důvodu' Výpovědní lhůta se sieaň]vaí oélce'tří měsíců. Výpověd'musí být druhé straně sdělena

písemnou formou, a to doporue"nc n" ,ĺjĹ ęolečnosti. Přípajně elektronicky do datové schránky'

Výpovědní lrlĺta u'czĺ od prvního ane nesleJujícího kalendářního měsíce od doručení výpovědi'

3. Jestliže je Zákazník v prodlenís placením peněžitého závazku' pak platítato ujednání:

VpřípaděprodleníZákazníkavplacenífakturvystavenýchspolečnostíCATHEDRALSoftware,s'r'o.V
souvislosti s touto Smlouvou je cathedrai opreuncn přerušit plnění předmětu smlouvy dle čl' l' této

smlouvy, a to až do prokazatelného a ĺpjnJľ'o uvpořádánítěchto závazků Zákazníkem a posunout termín

plnění.

Dostane-li se Zákazník do prodlenís jakýmkoliv peněžním plněním podle této smlouvy po dobu delší než

4 týdny, je Cathedral oprávněn odstoupit oo tjto Smlouvy. Ke dni odstoupení od smlouvy zaniká tato

smlouva a Cathedial není povinen dokončit jakékoliv práce nebo Služby.

1

Ż.

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto Smlouvou' se řídí příslušnými

ustanoveními o korporacích a občanského zákoníku'

Veškeré dohody v souvislosti s předmětem smlouvy učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím

obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob'

které předsmluvnÍ ujednání učinily. rato sm|ouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a

všech náležitostech, které strany měly a cr'tJiv u" smlouvě ujednat' a které považují za důležité pro

závaznost této smlouvy .Żaanyprojev ,,r.n uiínený přljednánío této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán u rorporu_, výslovnými ustanoveními této smlouvy a

CATH EDRAL Softuraľe, s'r'o', Netušilov a 3' 7 96 o 1 Prostějov

tel. : +42o 582 336 seo, hftJiříffi."Ü';ái"L".,'e-mail: info@cathedral.cz

lČo l zll ąząBz, Đ|Ć'' cz277 42482
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nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Veškerá korespondence mezi smluvnímĺ stranamĺ, včetnějejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantni nenĹli ve smlouvě stanoveno jinak.

3' Spory mezi smluvními stranami vznĺklé z této smlouvy, které se nepodaří vypořádat smírnou cestou,budou rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu v Prostějově, bude-li dána věcnápříslušnost krajského soudu, budou spory rozhodovány u Krajského soudu v Brně.

4' Smluvní strany výslovně vylučují aplikacĺjakýchkoliv obchodních podmínek obou smluvních stran najakékoliv právnívztahyvznĺklé mezinimi, a to itehdy, pokud na ně jakkoliv některá ze stran odkázalanebo odkáže, přestože byly oběma stranám známy.

5' Smluvní strany sĺ sjednávají adresu pro doručování veškerých písemnostĹ jak je uvedena v záhlavísmlouvy, pokud není druhé straně písemně oznámena 1iná ajresa' Pro elektronĺckou komunikaciplatí e-mailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazu jí,že vpřípadě změnysídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat.V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnostĺvznikne,

Smluvní strany se výslovně dohodly, že na tuto smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající senebudou vztahovat ustanovení s 1799 a L800 občanského zákoníku. obě strany prohlašují, že mělymožnost smlouvu upravovat, přičemž si vzájemně sjednaly smluvní podmínky dIe této Smĺouvy. oběstrany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že se ńecítí byt a nepovažují se za slabší smluvní stranu,měly možnost seznámĺt se s textem a obsańem Smlouvy, obsahu'rozumí achtějí jím být vázánĺ a dáleprohlašují, že smluvní ujednání dostatečně projednali.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, totéž platí ĺ oujednání o změně formy smlouvy. Jednotlivé objednávky Služeb podle této smlouvy mohou býtučiněny telefon icky, elektron icky i j ĺným zprisobem.

Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá zesmluvních stran obdrží po jednomvyhotovení.

6

l

8.

9' Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé stranyzcela nebo částečně postoupĺt jakékolĺv své pohledávky třetí osobě či jakékoliv své pohledávky veprospěch třetí osoby zcela nebo částečně zastavit' Žaana re stran není oprávněna jakékolĺv svépohledávky či jejich část vůči protĺstraně jednostranně započíst.

1'o' Zákazník bere na vědomĹ že Cathedralje pojĺštěn, přĺčemž toto pojištění co do výše krytí škod čĺnníčástku 10 milionů Kč' Cathedral odpovídá Zákaznlkavi za škodu, přičemž Zákazníkse vzdává nárokuna náhradu škody, v rozsahu, v jakém výše přesahuje sumu, kĺerá mu z titulu pojištění Cathedraluuhradĺla pojišťovna'

CATHEDRAt Sofüľarą s.r.o., Netušilov a 3, 796 01 Pľostějov
tel.; +420 5B2 336 sso, lrtto:riwww.catneáial.cz,'e-mail: inióoäĺneaľal.cz

ĺČo: zzląząaz, DIČi cz277424l2
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Smlouva má dvě přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č.1 - Soupis servisované techniky

Příloha č.2 - Ceník společnosti CATHEDRAL Software, s.r'o.

V Prostějově dne 4.ło.bŻ4

otisk razítka Zákazníka

oprávněný zástupce Cathedral

otisk razítka Cathedral
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P íloha č.1 - Soupis seľvisované techniĘ
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hodKÖl1 000,00

900,00 hod
700,00 hod
650,00 hod

1 400,00 Kč
1 200,00

B50'00 Kč
800'00 Kč

na serverech - instalace a urace SW
konÍigurace HWainstalaceserverechnapráceHardwarové

na infrastruktu e

km

hod

10,0011,00 Kč
300'00 Kč

Cestovné

na cestě

* pľáce nad rámec služeb poskytovan ch dle smlouvy (nová v stavba, servis lÍ zaÍízenímimo smlouvu, apod.)
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