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Service  Level  Agreement

dále  jen SMLOLIVA  č. 19'1  / 202'1

o poskytnutí  služeb  datového  centra,

kterou  niže  uvedeného  dne,  měsíce  a roku  ujednali:

obchodní  společnost

MERIT  GROUP  a.s.

identifikačm  ČÍSIO:

sídlo:

zápis  ve veřejném  rejstříku:

statutární  orgán:

kontaktní  telefonní  číslo:

kontaktní  e-mailová  adresa:

64609995

Březinova  "I 36/7,  779  00 0lomouc

obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  B, vložka  122í

Petr  Weigel,  předseda  správní  rady

+420  585  226185

helpdesk@merit.cz

jako  poskytovatel,

a

obchodrí  společnost

Koordínátor  Inteqrovaného  dopravního  systému  Olomouckého  kraje,  příspěvková  orqanizace

identifikační  číslo:  72556064

sídlo:  Jeremenkova  1211/40b,  Hodolany,  779  00 0lomouc

zápis  ve veřejném  rejstříku:  obchodní  rejstřík  vedený  Krajským  soudem  v Ostravě,  oddíl  Pr, vložka  5064

statutární  orgán:  Ing. Kateřina  Suchánková,  MBA  - ředitelka

kontaktní  telefonní  číslo:  +420  587  336  655

kontaktní e-mailová adresa:  kidsok@kidsok.cz

jako  uživatel,  a

Článek  I

Úvodní  ustanovení

1.

2.

3.

Poskytovatel  je  obchodní  společností,  jejímž  předmětem  podnikání  je,  kromě  jiného,  poskytování

telekomunikačních  služeb  a zřizování,  montáž,  údržba  a servis  telekomunikačních  zařízení.

Poskytovatel  je výlučným  vlastníkem  prostor  a technického  zařízení  a vybavení  umožňujícího  profesionální

poskytování  služeb  datového  centra.

Llživatel  má  zájem  využívat  služeb  datového  centra  a za tímto  účelem  uzavírají  smluvní  strany  tuto  smlouvu.

1.

Clánek  2

Vymezení  služeb

Vymezení  základních  poskytovaných  služeb  datového  centra:

d."l služba  Serverhousing  - umístěnI  fyzíckého  serveru  případně  obdobného  ICT zařízení  ve

vlastnictví  uživatele  d6 data  centra  v prostorách  poskytovatele,  připojení  do sítě  Internet  a zajištění

péče  ve sjednaném  rozsahu  o jeho  bezproblémový  chod,
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1.2  služba  Serverhosting  -  fyzický  server  - poskytnutí  fyzického  serveru  případně  obdobného  ICT

zařízení  poskytovatelem  uživateli,  jeho  připojení  do sítě  Internet  a zajištění  péče  ve sjednaném

rozsahu  o jeho  bezproblémový  chod,

1.3  službaServerhosting-virtuálníserver-poskytnutívirtuáIníhoserveruodefinovanémvýkonua

počtu  procesorových  jader,  množství  operační  paměti  a diskového  prostoru,

1.4  komplexní  služby  -  specifické  služby  poskytované  vsouladu  sindividuálními  požadavky

konkrétního  uživatele,  mezi  nimi  např.  integrace,  konfigurace  i migrace  kompletních  serverových

systémů;  speciffkace  obsahu  konkrétní  poskytované  komplexní  služby  je součástí  přílohy  č. 1

smlouvy.

Vymezení  základních  leqislativních  zkratek  a zk  uvedených  v této  smlouvě  nebo  jejích  přílohách:

2.1  občanskýzákoník-zákonč.89/2012Sb.,občanskýzákoník,vezněnípozdějšíchpředpisů;

2.2  insolvenČní  zákon  - zákon  č. 182/2006  sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční

zákon),  ve znění  pozdějších  předpisů;

2.3  ČTÚ-ČeskýteIekomunikačníúřadjakožtoústřednísprávníúřadprovýkonstátnísprávyvevěcech

stanovených  zákonem  o elektronických  komunikacích.

Clánek  3

Předmět  smlouvy

Předmětem  této  smlouvy  je  závazek  poskytovatele  poskytovat  uživateli  některou  ze služeb  datového

centra  vymezenou  v čl.  2 smlouvy.

Konkrétrí  poskytovaná  služba  datového  centra,  její  parametry  a rozsah  poskytování,  je specifikována

v příloze  č. I smlouvy,  jež  je nedílnou  součástí  této  smlouvy.  Poskytovatel  je povinen  plnit  tuto  smlouvu

v režimu  24/7/365  s dostupností  služby  SLA,  jejíž  úroveň  je  specifikována  v příloze  č. č této  smlouvy.

Předmětem  této  smlouvy  je dále  závazek  uživatele  platit  poskytovateli  cenu  za poskytování  služby  ve  výší

dle  čl. 4 této  smlouvy.

Článek  4

Cena  za poskytování  služeb

Výše  ceny  za poskytování  služby  data  centra  dle této  smlouvy  je  specifikována  v příloze  č. 'l této  smlouvy,

jež  je nedílnou  součástí  této  smlouvy,  a odpovídá  druhu  a rozsahu  poskytované  služby  dle přílohy  č. č

smlouvy.  K částce  ceny  vymezené  v příloze  č. 1 bude  připočtena  DPH  v zákonné  výši.  Výše  ceny  za

poskytování  služby  je  stanovena  vzájemnou  dohodou  obou  smluvních  stran.

V případě  změny  rozsahu  poskytované  služby  datového  centra  se současně  adekvátně  změní  i výše  ceny

za  poskytování  služby  datového  centra.

Cena  za poskytování  služeb  je splatná  v pravidelných  měsíčních  splátkách  vždy  ke čtrnáctému  (14.)  dni

měsíce  následujícího  po měsíci,  za který  se cena  za poskytování  služeb  platí,  a to na účet  uvedený

v daňovém  dokladu  poskytovatele.  Pro  vyloučení  pochybností  se smluvní  strany  dohodly,  že uživatel  je

povínen  hradit  poskytovateli  cenu  za poskytování  služeb  od okamžiku  účinnosti  této  smlouvy  nebo  od

okamžiku,  kdy  je poskytovatel  připraven  plnit  služby  dle této  smlouvy,  ale z důvodů  na straně  uživatele

k tomu  nerí  objektivně  schopen.  Cenu  za poskytovárí  služeb  není  uživatel  povinen  hradit  poskytovateli  od

okamžiku  účinnosti  této  smlouvy  tehdy,  není-li  poskytovatel  ke dni  účinnosti  této  smlouvy  z důvodů  na své

straně  připraven  plnit  služby  dle  této  smlouvy.

V případě  bezhotovostní  platby  se za datum  úhrady  považuje  den připsání  příslušné  částky  na účet

poskytovatele  uvedenýv  daňovém  dokladu  (faktuře)  vystaveném  poskytovatelem;  uhrazení  formou

jednostranného  započtení  není  přípustné.

V případě  prodlení  s úhradou  ceny  či její  části  na základě  vystaveného  daňového  dokladu,  se uživatel

zavazuje  zaplatit  poskytovateli  smluvní  úrok  z prodlení  ve  výši  O;I % z dlužné  částky  za  každý  den  prodlení.
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6. V případě  prodlení  s úhradou  ceny  či její  části  na základě  vystaveného  daňového  dokladu,  je poskytovatel

oprávněn,  po písemném  upozornění  poskytovatele,  omezit  či přerušit  poskytování  služeb  dle této  smlouvy.

Tím  není  dotčena  povinnost  uživatele  platit  sjednanou  cenu  v celém  rozsahu.

Článek  5

Vyúčtování  ceny,  reklamace  služeb

Není-li  daňový  doklad  uživateli  řádně  doručen  nejpozději  do IO. dne měsíce  následujícího  po měsíci,  na

který  má být doklad  vystaven,  je povinen  tuto  skutečnost  poskytovateli  bez zbytečného  odkladu  oznámit.

Neučiní-li  tak, má se za to, že daňový  doklad  obdržel  k desátému  dni měsíce  následujícího  po měsíci,

za nějž  se cena  platí.

Uživatel  je oprávněn  uplatnit  reklamaci  na vyúčtování  ceny  bez zbytečného  odkladu,  nejpozději  však

do dvou  (2) měsiců  ode dne doručerí  daňového  dokladu  k vyúčtování  ceny  za poskytnutou  službu,  jinak

právo  uživatele  zanikne.

Uživatel  je oprávněn  uplatnit  reklamaci  na poskytovanou  službu  bez zbytečného  odkladu,  nejpozději  však

do dvou  měsíců  ode  dne  vadného  poskytnutí  služby,  jinak  právo  uživatele  zanikne.

Poskytovatel  je povinen  vyřídit  reklamaci  na vyúčtování  ceny  nebo  reklamaci  na poskytovanou  službu  bez

zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do jednoho  měsíce  ode  dne  doručení  reklamace.

Článek  6

Vlastníctví,  umístění,  přístup  k serverům

Práva  a povinnosti  smluvních  stran  spojená  s vlastnickým  právem  k serverům:

1.1 je-lismluvrímistranamisjednánasIuí:ba,,serverhousing",másezatoleserveryjsouvevýlučném
vlastnictví  uživatele,

1.2  je-li  smluvními  stranami  sjednána  sIužby,,serverhosting  -  fyzický  server",  má se za to, že servery

jsou  ve výlučném  vlastnictví  poskytovatele,

1.3  je-li  smluvními  stranami  sjednána  sIužby,,serverhosting  -  virtuální  server",  má se za to, že servery

jsou  ve výlučném  vlastnictví  poskytovatele.

1.4  je-li  server  ve výlučném  vlastnictví  poskytovatele,  není  uživatel  oprávněn  do tohoto  serveru  jakkoli

zasahovat  nebo jej měnit;  případné  softwarové  změny  je  uživatel  oprávněn  učinit pouze

s předchozím  písemným  souhlasem  poskytovatele,

Poskytovatel  umístí  vlastní  server  poskytovaný  uživateli  i server  ve vlastnictví  uživatele  (dále  společně  jen

,,serveryl')  způsobem  a za podmínek  jím stanovených  na adrese  sídla  poskytovatele:  Březinova  č 36/7, 779 00

Olomouc.

Poskytovatel  je oprávněn  servery  přemístit  jednostranným  rozhodnutím  bez  nutnosti  změny  přílohy  č. 1. na jiné

místo  než místo  uvedené  v příloze  č. I této smlouvy,  je však povinen  o tomto  bez zbytečného  odkladu

informovat  uživatele;  změna  umístění  serverů  nesmí  mít vliv  na kvalitu  a rozsah  poskytovaných  služeb.

Poskytovatel  je povinen  umožnit  přístup  k serverům  za podmínek  stanovených  touto  smlouvou  tomu  uživateli,

kterému  je poskytována  sIužba,,seíerhousing"  nebo,,serverhosting  -  fyzickýserve".

Uživatel  je oprávněn  k přístupu  k serverům  v jakoukoli  denní dobu bez omezení,  avšak  pouze  za těchto

podmínek:

5.1 přístup  kserverům  bude umožněn  pouze  statutárnímu  orgánu  uživatele  nebo osobám  uvedeným

v seznamu  osob oprávněných  schváleném  statutárním  orgánem,  který  byl poskytovateli  uživatelem

předložen,  a to po předložení  přenosné  přístupové  karty,

5.2  přístup  k serverům  bude  umožněn  pouze  na základě  předchozí  žádosti  doručené  poskytovateli  nejméně

třicet  (30) minut  před  plánovaným  přístupem,

5.3  přístup  k serverům  bude  umožněn  pouze  s doprovodem  pověřené  osoby  poskytovatele.

Poskytovatel  není  povinen  umožnit  uživateli  přístup  k serverům  v případě,  že:

6.í  uživateljevprodlenísúhradoujakékoliměsíčnícenyčičásticenyzaposkytováníslužby,
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6.2  uživatel  v souvislosti  s předchozím  využitím  práva  přístupu  k serverům  porušil  své  povinnosti  stanovené

touto  smlouvou.

Poskytovatel  je  oprávněn  okamžitě  ukončit  přístup  uživatele  k serven.im,  pokud  uživatel  během  přístupu  porušuje

povinnosti  stanovené  touto  smlouvou.

Uživatel  je při umožnění  přístupu  k serverům  povinen  respektovat  veškeré  pokyny  poskytovatele  a podmínky

stanovené  pro provoz  každého  jednotlivého  místa,  kde jsou  servery  umístěny,  kdy  uživatel  není  oprávněn

zejména:

8.1  manipuIovatseservery,ježjsouužíványjinýmiuživateli,

8.2  v místnosti  jíst,  pít, kouřit,  manipulovat  s otevřeným  ohněm  atp.

Uživatel  bere  na vědomí,  že servery  a místnosti,  kde jsou  servery  umístěny,  jsou  obrazově  a zvukově

Za;namenáVán'l.

Clánek  7.

Práva  a povinnosti  smluvních  stran

Práva  a povinnosti  smluvních  stran  spojená  s odstraňováním  poruch  a závad  serveru  nebo  jiných

technických  zařízení:

1.1  není-li  poskytovatel  vlastníkem  serveru,  neodpovídá  za jeho  vady  či nefunkčnost,  pokud  nejsou

způsobeny  činností  poskytovatele  a není  povinen  takovou  vadu  odstranit;  poskytovatel  vždy  provádí

vstupní  revizi  sarveru,  kdy  cena  za provedení  této  vstupní  revize  je součástí  ceny  za poskytování

služeb;

1.2  uživatel  je povinen  okamžitě  po zjištění  poruchy  či závady,  která  by mohla  omezit  nebo  ohrozit

poskytování  služby  dle této  smlouvy,  tuto  ohlásit  poskytovateli,  a to elektronicky  na emailovou

adresu helpdesk@merit.cz, a současně telefonicky na číslo: +420 844 250 250; v zájmu

předcházení  škodám  či jejich  zamezení  je  uživatel  povinen  poskytovateli  okamžitě  ohlásit  jakoukoli

skutečnost,  která  by mohla  mít  za následek  vznik  škody  nebo  její  zvětšení;  uživatel  je rovněž

povinen  okamžitě  poskytovateli  ohlásit  vznik  jakékoli  škody;

1.3  poskytovatel  je  povinen  neprodleně  po  nahlášení  uživatelem  zahájit  opravu  jakéhokoli  poruchového

stavu  či závady,  který  může  omezit  uživatele  při využívání  poskytovaných  služeb;

1.4  je-li  v příloze  č. 1 této  smlouvy  uvedeno,  že poskytovatel  poskytuje  uživatelii  službu,,garantovaný

zásah a opravy", ie poskytovatel povínen ve Ihůtě uvedené v příloze Č. I počítané od ohlášení vady

nebo  poruchy  zahájit  činnost  směřujíď  k jejich  odstranění;  závada  bude  odstraněna  v nejkratším

možném  termínu,  s přihlédnutím  k povaze  závady  a možnostem  provozovatele;

1.5  poskytovatel  se zavazuje,  že poruchy  bude  odstraňovat  svým  nákladem;  pokud  poskytovatel  zjistí,

že porucha  je způsobena  technickým  zařízením  ve vlastnictví  uživatele,  případně,  že  byla

způsobena  zásahem  uživatele  do  zařízení  ve  vlastnictví  poskytovatele  nebo  jinou  činností  uživatele,

hradí  odstranění  poruchy  včetně  souvisejících  nákladů  uživatel.

Práva  a povinnosti  smluvních  stran  spojená  s prodlením  uživatele  s úhradou  ceny  za  poskytování  služeb:

2.1  poskytovatel  je  oprávněn  požadovat  smluvní  úrok  z prodlení  v souladu  s čl. 4 odst.  6 této  smlouvy,

2.2  poskytovatel  je  oprávněn  znemožnit  přístup  uživatele  k serverům  v souladu  s čl. 6 odst.  1.5.1  této

smlouvy,

2.3  v případě  prodlení  uživatele  s placením  ceny  za poskytování  služeb  za dobu  alespoň  dvou  (2)

měsíců  je poskytovatel  oprávněn  zamezit  uživateli  využívání  poskytovaných  služeb;  užívání  bude

obnoveno  po (i) úplné  úhradě  všech  dluhů  uživatele  a (ii) paušálních  nákladů  spojených  s

obnovením  využívárí  poskytovaných  služeb  ve sjednané  výši  5.000,-  Kč + DPH  v zákonné  výši;

nárok  poskytovatele  na úhradu  ceny  za poskytování  služeb  za dobu  odpojení  není  nijak  dotčen,  tj.

uživatel  je  povinen  ji  platit  bez jakýchkoli  slev  či  nároků;  v  případě  zamezení  využívání

poskytovaných  služeb  poskytovatelem  z důvodu  prodlení  uživatele  s placením  ceny  za  poskytování

služby  delším  než  dva  (2) měsíce  nenese  poskytovatel  odpovědnost  za případné  škody  a následky

způsobené  v souvislosti  s tímto  zamezením  využívárí  poskytovaných  služeb.
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Práva  a povinnosti  smluvních  stran  spojená  s krátkodobým  přerušením  nebo  omezením  poskytovaných

služeb:

3.'1 poskytovatel  je oprávněn  krátkodobě  přerušit  nebo  omezit  poskytování  služeb  v případě:

3.1.'1 prodleníuživatelesúhradouměsíčnícenyzaposkytováníslužebvsouladusčl.7odst.2.3

této smlouvy,

3.1.2  nezbytně  nutných  situací  (např. provádění  profylaxe,  údržby  a testování  apod.),

3.1.3  situacíuvedenýchvčl.8odst.5tétosmlouvy,prokteréjeposkytovaItéžoprávněnsmIouvu

vypovědět,

3.2  poskytovatel  je povinen  uživatele  informovat  o jakékoli  plánované  práci, která povede  nebo  může

vést  k přerušení  nebo  omezení  poskytovaných  služeb,  a to telefonicky  či emailem  alespoň  48 hodin

předem,

3.3  krátkodobé  omezení  nebo přerušení  nezbavuje  uživatele  povinnosti  platit cenu za poskytování

služeb  v plné výši,

3.4  poskytovatel  neodpovídá  za škodu,  která uživateli vznikne  krátkodobým  přerušením  nebo

omezením  poskytovaných  služeb.

Práva  a povinnosti  smluvních  stran spojená  s vracením  servenl  zpět  uživatelí:

4.1 je-liserverumístěnýuposkytovatelevevIastnictvíuživatele,jeposkytovateIpovinenjejpřiukončení

této smlouvy  vrátit  zpět uživateli  a uživatel  je povinen  si server  převzít,  a to nejpozději  do pěti (5)

pracovních  dnů ode dne ukončení  této smlouvy,  nedohodnou-li  se smluvní  strany  jinak;

4.2  nedojde-li  ze strany  uživatele  ve stanovené  Ihůtě k odinstalování  nebo odvezerí  serveru,  je

oprávněn  server  odinstalovat  a odvézt  uživateli  poskytovatel;  uživatel  nese  veškeré  náklady,  které

v souvislosti  s odinstalací  a odvozem  serveru  uživateli  poskytovateli  vznikly  a současně  odpovídá

za veškerá  rizika  a škody  s tím spojené;

4.3  uživatel  bere  na vědomí,  že poskytovatel  je oprávněn  realizovat  zadržovaď  právo  k serverům,  které

jsou  ve vlastnictví  uživatele,  pokud  poskytovatel  eviduje  za uživatelem  jakýkoli  dluh, a to za účelem

zajištění  tohoto  dluhu.

Práva  a povinnosti  smluvních  stran spojená  s užíváním  softwaru  uživatele  v souvislosti  s poskytováním

služeb  podle  této  smlouvy:

5.1 užívá-li  uživatel  na serveru  poskytovatele  soffware,  který  mu nebyl poskytnut  poskytovatelem,  nese

uživatel  plnou  odpovědnost  za  legálnost  jeho  užívání;  poskytovatel  nenese  odpovědnost

za protiprávní  užívání  softwaru,  který  uživateli  neposkytl;

5.2  užívá-li  uživatel  na serveru  poskytovatele  software,  který  mu nebyl poskytnut  poskytovatelem,  nese

plnou odpovědnost  za dodržení  podmínek  stanovených  poskytovatelem  či výrobcem  softwaru.

Práva  a povinnosti  smluvních  stran spojená  s fakultatívní  službou,,zálohování":

6.1 služba,,zálohovánr'  je poskytovatelem  uživateli  poskytována  jen tehdy,  je-li  poskytovárí  této  služby

mezi smluvními  stranami  dohodnuto  v příloze  č. 1 této smlouvy,  přičemž  podmínky  služby

,,zálohovánr'  jsou  v takovém  případě  uvedeny  v příloze  č. 3 této smlouvy;

6.2  poskytovatel  je povinen  provádět  pravidelné  zálohy  dat uložených  na serveru,  a to v intervalu

uvedeném  v příloze č. č této smlouvy;  zálohovaná  data budou uchovávána  u poskytovatele

po sjednanou  dobu, po jejímž  uplynutí  budou na náklady  poskytovatele  znehodnocena  tak, že

nebude  možné  jejich  obnovení  (dále  jen,,znehodnocenr'),

6.3  uživatel  je oprávněn  vyžádat  si kterákoli  záložní data,  pokud neuplynula  doba  pro jejich

znehodnocení.

Poskytovatel  nikdy  neodpovídá  za obsahovou  náplň datového  prostoru  uživatele.

Poskytovatel  neodpovídá  za činnosti,  které jsou uživatelem  prováděny  prostřednictvím  poskytovaných

služeb.

Smluvní  strany  jsou  povinny  zachovávat  mlčenlivost  o obsahu  této smlouvy  a o všech  skutečnostech,  které

se dozví  o druhé  smluvní  straně  v souvislosti  s jejím plněním.

.  MERIT  CZ  .  DATACENTRUMMORAVIA.CZ  .  MSOC.CZ



@merit -*  Za hranice  všech  technologii

10.  Poskytovatel  neodpovídá  za škodu,  která  uživateli  vznikne  tím,  že požadovaná  služba  byla  poskytnuta

vadně  nebo  nebyla  poskytnuta  vůbec  z důvodu  vzniku  závady,  kterou  nemohl  poskytovatel  svým  jednárím

ovlivnit  ani  předvídat.

Článek  8.

Doba  trvání  smlouvy

Doba  platnosti  a účinnosti  smlouvy  (zda  je uzavřena  na dobu  neurčitou  nebo  určitou)  je specifikována  v

příloze  č. č této  smlouvy.

Smlouva  na dobu  neurčitou  se uzavírá  se závazkem  nebo  bez  závazku.

Pokud  je  smlouva  uzavřena  na dobu  určitou:

3.1  není  žádný  z účastníků  oprávněn  smlouvu  vypovědět,  s výjimkou  výpovědi  z důvodů  uvedených  v

čl. 8 odst.  5, 6 této  smlouvy,

3.2  doba  trvání  smlouvy  je  vždy  sjednána  na základě  výslovné  žádosti  uživatele.

Pokud  je  smlouva  uzavřena  na dobu  neurčitou:

4.1  jekaždýzúčastníkůoprávněnsmIouvuibezudánídůvoduvypovědětvýpovědívpísemnéformě,

nejdříve  však  po uplynutí  závazku  uvedeného  v příloze  č. 1 této  smlouvy  jakožto  minimální  doby

trvání  této  smlouvy  ke každému  jednotlivému  serveru;  výpovědní  doba  činí  tři (3)  měsíce  a počíná

běžet  prvním  (1.)  dnem  měsíce  následujícího  po měsíci,  v němž  byla  výpověd'  doručena  druhému

účastníkovi,

4.2  doba  trvání  závazku  (minimální  doba  trvání  smlouvy  ke každému  jednotlivému  serveru)  je vždy

sjednána  na  základě  výslovné  žádosti  uživatele.

Jednotlivé  servery  uvedené  v příloze  č. I této  smlouvy  Ize vypovědět,  doplnit  či jinak  změnit  samostatně,

a to bud'  dodatkem  k této  smlouvě,  nebo  změnou  přílohy  č.l  této  smlouvy.

Poskytovatel  je dále  oprávněn  vypovědět  tuto  smlouvu  výpovědí  v písemné  formě  s výpovědní  dobou

v délce  sedmi  (7) kalendářních  dnů, která  počíná  běžet  dnem  doručení  výpovědi  uživateli  v případě

porušovárí  smlouvy  ze  strany  uživatele  hrubým  způsobem,  tj. zejména:

6.1  uživateIjevprodleníspIacenímcenyzaposkytováníslužebpodobudelšínežjeden(1)kaIendářní

měSÍC,

6.2  uživatel  neoprávněně  zasahuje  do hardwarového  nebo  softwarového  rozhraní  serverů  v rozporu  s

touto  smlouvou,

6.3  uživatel  poruší  povinnost  zachovávání  mlčenlivosti  o obsahu  této  smlouvy  a o všech  skutečnostech,

které  se dozvěděl  o poskytovateli  v souvislosti  s jejím  plněním,

6.4  uživatel  porušil  jakoukoli  povinnost  řádného  uživatele  softwaru  uvedenou  v čl. 6 odst.  8.1 a 8.2  této

smlouvy,

6.5  bude  zjištěn  úpadek  uživatele  ve smyslu  insolvenčního  zákona.

Poskytovatel  je dále  oprávněn  okamžitě  ukončit  poskytování  služby,  dopouští-li  se uživatel  prostřednictvfm

poskytované  služby  porušovárí  právrích  předpisů,  jednání  v rozporu  s veřejným  pořádkem  či dobrými

mravy,  zejména  v případě  páchám trestné  činnosti  uživatelem  ve zcela  zjevném  rozporu  s dobrými  mravy.

Tím není  dotčeno  právo  poskytovatele  na úhradu  měsíční  splátky  ceny  poskytované  služby  za měsíc,

v němž  bylo  poskytování  služeb  ukončeno,  vjeho  plné  výší.

Uživatel  je dále  oprávněn  tuto  smlouvu  vypovědět  výpovědí  v písemné  formě  s výpovědní  dobou  v délce

sedmi  (7) kalendářrích  dnů,  která  počíná  běžet  dnem  doručení  výpovědi  poskytovateli  v případě,  že:

8.1  uživatel  nemůže  využívat  poskytované  služby  po dobu  delší  jak  čtrnáct  (14) kalendářních  dní,

s výjimkou  případů,  kdy  je nemožnost  využívání  poskytovaných  služeb  způsobena  neoprávněnými

zásahy  uživatele  do  hardwarového  nebo  softwarového  rozhraní  serverů  v rozporu  s touto  smlouvou,

8.2  poskytovatel  poruší  povinnost  zachovávání  mlčenlivosti  o obsahu  této  smlouvy  a o všech

skutečnostech,  které  se dozvěděl  o uživateli  v souvislosti  s jejím  plněrím.
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Článek  9.

Ostatní  ujednám

Neplatnost  kterékoli  části této smlouvy  nezpůsobuje  neplatnost  celé této smlouvy,  Ize-li neplatnou  část

smlouvy  od ostatních  částí smlouvy  oddělit.  Vtakovém  případě  se účastníci  bez zbytečného  odkladu

dohodnou  na nahrazení  neplatné  části smlouvy  novým  zněním,  které  by nejépe  vyjádřilo  jejich  původní  vůli.

Tato  smlouva  se vztahuje  a zavazuje  i též event.  právní  nástupce  či dědice  smluvních  stran.  Uživatel  však

není oprávněn  tuto smlouvou  postoupit  na jakoukoli  třetí osobu  bez předchozího  písemného  souhlasu

poskytovatele.

Smluvní  strany  si před uzavřením  této smlouvy  sdělily  všechny  skutkové  a právní okolnosti,  o nichž

k okamžiku  uzavření  této smlouvy  věděly  nebo  vědět  musely,  a které  jsou relevantní  ve vztahu  k uzavření

této smlouvy.  Kromě ujištění, která si smluvní  strany poskytly  v této smlouvě,  nebude  mít žádná

ze smluvních  stran žádná  další práva  a povinnosti  v souvislosti  s jakýmikoliv  skutečnostmi,  které vyjdou

najevo  a o kterých  neposkytla  druhá  smluvní  strana  informace  při jednárí  o této smlouvě.  Výjimkou  budou

případy, kdy daná smluvrí  strana  úmyslně  uvedla druhou  smluvní  stranu ve skutkový  omyl ohledně

předmětu  této smlouvy.

Uživatel  není oprávněn  jednostranně  započíst  své pohledávky  vůči poskytovateli  na své závazky  vůči

poskytovateli  bez předchozího  písemného  souhlasu  poskytovatele.

Vznikne-li  uživateli  v souvislosti  s touto  smlouvou  jakákoli  pohledávka  vůči poskytovateli,  není ji uživatel

oprávněn  postoupit  na jakoukoli  třetí  osobu.

Práva  vzniklá  na základě  této smlouvy  či z porušení  této smlouvy  se promlčují  v promlčecí  Ihůtě deseti  (1 0)

let ode dne, kdy právo  mohlo  být uplatněno  poprvé.

Smluvní  strany  na sebe  uzavřerím  této smlouvy  převzaly  nebezpečí  změny  okolností.  Před uzavřením  této

smlouvy  strany  zvážily  plně hospodářskou,  ekonomickou  i faktickou  situaci  a jsou si plně vědomy  okolností

této smlouvy,  jakož  i okolnosti,  které  mohou  po uzavření  této smlouvy  nastat.  Tuto  smlouvu  nelze  měnit

rozhodnutím  soudu  v jakékoli  její  části.

Smluvní  strany  jsou  povinny  zachovávat  mlčenlivost  o obsahu  této smlouvy  a o všech  skutečnostech,  které

se dozví  o druhé  smluvní  straně  v souvislosti  s plněním  této smlouvy.

Článek  "ÍO.

Kontaktní  údaje,  doručování

Uživatel  je povinen  adresovat  svá právní  jednání  v souvislosti  s touto  smlouvou  na následující  komunikační

adresy  poskytovatele:

1.1 reklamace  vyúčtování  služeb:

31.'1  elektronicky  na kontaktni  e-mailovou  adresu  uvedenou  v záhlaví  této  smlouvy,  nebo

í.'1.2  písemně  na adresu  sídla poskytovatele  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy,

1.2  ohlášerí  poruchy  poskytované  služby:

1.2.1  elektronicky  na kontaktní  e-mailovou  adresu  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy,  nebo

1.2.2  telefonicky  na telefonní  číslo uvedené  v záhlaví  této smlouvy,

1.3  právní  jednání  směřující  k ukončení  této  smlouvy  (výpověd'):

1.3.1  elektronicky  na e-mailovou  adresu  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy,  nebo

1.3.2  písemně  na adresu  sídla poskytovatele  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy,

L4  právní  jednání  směřující  k oznámení  změny  komunikačních  údajú  uživatele:

í.4.1  elektronicky  na e-mailovou  adresu  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy,  nebo

1.4.2  písemně  na adresu  sídla poskytovatele  uvedenou  v záhlaVí  této smlouvy,

'1.5 ostatní  právní  jednání  (oznámem,  návrhy,  stížnosti,  dotazy):

1.5.1  elektronicky  na e-mailovou  adresu  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy,  nebo

1.5.2  telefonicky  na telefonní  číslo uvedené  v záhlaví  této smlouvy.

Právní  jednání  směřujíď  k ukončení  této smlouvy  (výpověd')  je uživatel  i poskytovatel  oprávněn  odesílat

i elektronicky  na kontaktní  e-mailovou  adresu  druhého  účastníka  uvedenou  v záhlaví  této smlouvy.  Takto
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3.

4.

elektronicky  odesílané  právní  jednání  je  účinné  výlučně  okamžikem,  kdy  adresát  elektronicky  nebo  písemně

potvrdí  odesílateli  doručení  výpovědi.

Mimo  členy  statutárního  orgánu  uživatele  jsou  v záležitostech  spojených  s plněním  této  smlouvy  oprávněny

zastupovat  uživatele  a činit  za něj právní  jednání  ty osoby,  které  své  oprávnění  k takovému  jednání  prokáží

předložením  plné  moci  opravňující  k takovému  jednání,  není-li  v této  smlouvě  stanoveno  jinak.

Písemnost  zasílaná  v souladu  s touto  smlouvou  se považuje  za doručenou  dnem  jejího  osobního  předání

proti  podpisu  anebo  třetím  (3.) pracovním  dnem  po odeslárí,  a to i v případě,  že se příjemce  o zaslání

příslušné  písemné  zásilky  nedozvěděl  nebo  se v místě  doručení  nezdržoval.

Článek  1l

Závěrečná  ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Práva  a povínnosti  smluvních  stran  dle  této  smlouvy  se řídí  obecně  závaznými  právními  předpisy,  zejména

občanským  zákoníkem  a zákonem  o elektronických  komunikacích.

Tato  smlouva  (vyjma  příloh  smlouvy)  může  být  změněna  nebo  doplňována  pouze  dohodou  smluvních  stran

ve formě  písemných  číslovaných  dodatků  podepsaných  oběma  smluvními  stranami.  P

Přílohy  této  smlouvy  Ize měnit  i tak, že se aktualizuje  příloha  vyplněním  nového  formuláře  přílohy

s aktuálními,  resp.  novými  údaji,  přičemž  nezbytnou  náležitostí  této  přílohy  pro  její  platnost  a účinnost  je

uvedení  data  podpisu  přílohy.  V případě  existence  více  příloh  s rozdílnými  údaji  je platnou  a účinnou  ta

verze  přílohy  smlouvy,  na níž  je  stanoveno  nejaktuálnější  datum  podpisu.

Jakékoli  změny,  vsuvky  či doplnění  dopsané  nebo  dotištěné  do originálního  textu  této  smlouvy  nebo  jejích

příloh  se považují  za nenapsané,  irelevantní  a nezavazují  smluvní  strany,  vyjma  těch,  které  budou

odsouhlaseny  a parafovány  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran.

Smluvní  strany  posoudily  obsah  této  smlouvy  a neshledávají  jej  rozporným,  což  stvrzují  svým  podpisem.

Tato  smlouva  byla  uzavřena  na základě  jejich  pravé  a svobodné  vůle  po pečlivém  zvážení  všech  okolností

a vzájemném  vysvětlení  jejího  obsahu.

Tato  smlouva  obsahuje  úplné  ujednání  o předmětu  smlouvy  a všech  náležitostech,  které  smluvní  strany

měly  a chtěly  v této  smíouvě  ujednat,  a které  považují  za důležité  pro  závaznost  této  smlouvy.  Žádný  projev

smluvních  stran  učiněný  při jednání  o této  smlouvě  ani projev  učiněný  po uzavření  této  smlouvy  nesmí  být

vykládán  v rozporu  s výslovnými  ustanoveními  této smlouvy  a nezakládá  žádný  závazek  žádné  ze

smluvních  stran.

Tato  smlouva  se vyhotovuje  ve dvou  (2) vyhotoveních  s platností  originálu,  z nichž  po  jednom  obdrží  každá

ze smluvních  stran.

Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  uzavření  a účinnosti  dnem  smluveného  započetí  plnění  služby

ze  strany  poskytovatele  uvedeným  v příloze  č. 1 této  smlouvy.

PRILOHY:

Příloha  č. 1:  Specifikace  služby  -  obsahuje  tyto  informace:

*  typy  a přesné  specifikace  poskytovaných  služeb

*  garantovaná  dostupnost  služby  SLA

ujednání  o cenách  a jednorázové  ceně  za  zřízení  služby

doba  trvání  smlouvy

Příloha  č. 2: Předávací  protokol  -  obsahuje  tyto  informace:

@ informace  o předárí  služby

.MERITCZ  .DATACENTRUMMORAVIACZ  .IVISOCCZ



@merit -+  Za hranice  všech  technologii

S ohledem  na povahu  informací  uvedených  v příloze  č. 2, není  příloha  č. 2 součástí  této  smlouvy  ke dni  podpisu
této smlouvy,  příloha  č. 2 je vždy  vyhotovena  popř  aktualizována  ke dni  vzniku  či změně  informace  uvedené
v příloze  č. 1

V Olomouci  dne........................ V Olomouci  dne........................

Ing. Kateřina

Suchánková
MERIT  GROUP  a.s.

poskytovatel

Petr  Weigel,  předseda  správní  rady

KIDSOK

uživatel

Ing. Kateřina  Suchánková,  MBA

.MERITCZ  .DATACENTRUMIVIORAVIACZ  .MSOC.CZ



@merit -+  Za hranice  všech  technologii
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Kontaktrtí  údaje  uživatele Jméno  a příjmení email telefon chip  karta

ve věcech  smlouvy Ing. Kateřina  Suchánková,  MBA kidsok@kidsok.cz
587 336  655 ne

fakturační
ne

technický

ne

ne

ne

lmlaII!!t)!'!!!li!!!!aEa!'#'I!4'!íIíaXfW!I!!'!Rí
-Ací;;;:-;-í:;Kií_íě-rv=a-r:i--- ř'iÉRiŤ-[;ROUPa.::-.l-BrŠZ-íŤlO'/E77772-0'(-Ť5í0Í  'F'ÍÍÍt'  -- -  -----"  --- -"-"

Server  č. / název 1. Firewall 2. 3. 4. 5.

Celkem

výmbce

výška  serveru  U o

p-očet procesorů o

počet  disků o

zdroj  W 50W

počet  zdrojů I

j:iočet  portů  (switch) 1

K\/M  over  IP ne ne ne ne ne

základní  konektivita

1 00Mbit/s  s agregací
ne ne ne ne ne

monitoring  slu-žeb- definice

Cena  měs-íčně 300
300  Kč

tííIlíIř'JUtlmŇjWW!!!!!$P:!í  v 

Si:' 4F3.227.168.173  194, 195 ,oia.= 1 : 95. 1 E 9.0.35

maska 255.255.255.224 DNS  2 8.8.8.8

brána 46.227.173.193 DNS  3

Cena  celkem  měsíčně
O,OO Kč

tWÁ'ďMt!í»i!t!!IJ!'m'?íiMt!'ř'#)'a!íi#Q'#»ffiíiťffliň!ř!4mNM(Wš!Wii!1ui#áM!íaWlil,íWíW!!a!!!'
W'='aí»  '!b!lMI!tJtffiíř*.&uř !RM.ďa(lffií#!l &';!MM&lí)-&MWaMja*š&WM(!!řTh4'lmíMffi!fflfflÁ!a'(ai!U6Itítfiffl!Nl!Álí'W'_»WiLF=í*

S:'ve  :'. i i=á:ev a, . !limárrÍ 2. seku,idární 'l 4. 5.

I

I

Celkem

počet  jader  procesoru  Intel

řady  E5-26xx
4 2 2

I
I

paměť  RAM 32 GB 16 GB 8 GB I

kapacita  diskového  prostoru 150GB+600GE1 100GB IOO GB
I

I

technologie  disků SSD SAS SAS

konfigurace  RAID RAID  10 RAID  10 RAID10

monitoring  služeb  - definice I

základní  konektivita  4 00Mb/s ano ano ano ano ano  I

služba  High  availability ano ano ano ano ano  I

služba  VMotion ne ne ne ne ne  '

Cena  měsíčně 10 800 Kč 3 600  Kč 2 800  Kč
I

I 17 200 Kč



iffimuW.ía  i _  . ' I Ř!ff  "  ,název  produktu
'počet  ks cena  1ks cena  mesíCne

MS Windows  Server  Standard
1 500,00  Kč 500,00  KčCena  celkem  měsíčně

500,00  Kč

:lŇ!'!a!!l!l{fŤ'UI.l&fjl'mlffl!MMatmM:t*l1lěMffl!šigmiMířMWšM!l!1
 JlJ!&fflalL  aA14.aí-,1I4AU&Wj+iH'ŇWII!í.4fir.('[»:íaii!'!='Ultffi!!e&ať!!!Ial!:!Im:!

 ".4A11m (lmg!m!aí!aíHi'  WJ&n!Mt!!YiWtMř#!Ikai'iQ'!Mt'a!!a,{RWt!tiMIlt)álu'-j!!ajť.!i?i['M!ffi)!ffiffl'lŘš{Hěi/Dí!ffiíMiNa!'J!!RMW'W*Nm-'!E!
 1:UžtMMTh'íN!W'mHAí'i!t:uW'.f!1

172f!V  k31;Ž-ta--1'/--- --  - a-sp-e,-pcríadalší  - Ce-u  n'A=ía:ne
dedikovaná  konektivita ne

monitoring  služeb ne

firewall ne

zálohování  dat ano jen  diskový  prostor  č TB ů 600  Kčservisní  podpora  HW ne

servisní  podpora  SW ne

statistiky  datového  provozu ne

Cena  celkem  měsíčně
I í 600,00  Kč

aJHRItíílfflffl!l1MMí'A!šW!!WI!!kt!«!6VI!!'4lk'D!Mí1mffi4WkďldW!!Ň!i%'!!aďě@!!liÁMRll&lMIuffll!M.M
Wal  *  !š!kMJ!aďWí!;Ťiš!W%šIlší'M'#fflžlíNu  I!lk#Mtj!Ji  n  !'emďm!t'J'lW!ar})W{!Xi  'íM('g»ffÁBl"4l!:!j»ě&Nil!fJ!a!'.IíNŇKřaŇ"aW!a!š'í'_í!fflrWj!lMČ!)a!-tí

 !liíťjř.ffií#jHEšmH; m1ííaaím4ťl*='...iWí:aW!lWj(í:l#alÍallJíl!.tb&llanl:itN

Celková  Ceila  s!užeb  bez  DPH 'l 9 60D,OO Kč

Datum:  Ou1.2021
Poskytovatel:

Datum:  Ou  1.2021
Llživatel:

Petr

Weigel
Ing.  Kateřina  


