Smlouva o poskytování ICT služeb
Smlouva o poskytování ICT služeb uzavřená v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, níže uvedeného
dne, měsíce a roku mezi:

společností Netspot s. r. o.

a

IČ: 294 60 344
se sídlem Petrovice u Karviné 504,
PSČ 735 72
zaps. v OR vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 55278 jednající
Pavlem Šigutem, jednatelem
(Provozovatel internetových stránek
www.netspot.cz, dále jen „Poskytovatel“)

společností _________________________________
IČ: _________________________________
se sídlem: _________________________________
_________________________________

jednající: _________________________________
email: _________________________________
telefon: _________________________________

I. Úvodní ustanovení

(dále jen „Uživatel“)

(1) Poskytovatel je obchodní společností založenou a podnikající podle právního řádu České republiky, která se zabývá
mimo jiné poskytováním softwaru, poradenstvím v oblasti informačních a komunikačních technologií, zpracováním dat
a zajišťováním funkčností počítačových sítí, jejich prvků a počítačových zařízení.
(2) Poskytovatel a Uživatel mají zájem na zachycení vzájemného ujednání o poskytování ICT služeb Uživateli.
(3) Poskytování ICT služeb zahrnuje zejména provoz a zapůjčení síťových prvků počítačové sítě (dále jen „Zařízení”)
instalovaných u Uživatele za účelem jejich využívání Uživatelem.
(4) Smluvní strany se tímto dohodly, že poskytování ICT služeb dle této smlouvy a vztahy vyplývající z činností dle této
smlouvy, se budou řídit ustanoveními Obchodního zákoníku a ustanoveními této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany
řídit, na jejichž základě se Poskytovatel zaváže poskytovat požadované ICT služby, které jsou specifikovány portfoliem Poskytovatele, a Uživatel se zaváže za poskytované ICT služby uhradit Poskytovateli sjednanou odměnu.
(2) Poskytovatel na základě této smlouvy přenechá nájemci Zařízení, které bude zaslané na adresu Uživatele do 14 dnů
ode dne platnosti této smlouvy, nebo bude nainstalováno Poskytovatelem oproti potvrzení servisního listu, aby jej
po dále sjednanou dobu a za dále sjednaných podmínek užíval.
(3) Poskytovatel začíná poskytovat Uživateli ICT služby na základě úspěšné instalace Zařízení nebo počínaje dnem
odeslání Zařízení.

III. Ochrana důvěrných informací

(1) Smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které o sobě a o této smlouvě navzájem získaly
v průběhu uzavírání a plnění této smlouvy a které nejsou veřejně přístupné, a to i po dobu 3 let po skončení platnosti
této smlouvy, přičemž se jedná zejména o tyto informace: informace o inzerentech reklamních kampaní, o provizích
z reklamních kampaní, o proplacených odměnách, o technických postupech nebo o jiných postupech práce, technologickém nebo technickém vybavení apod. V této souvislosti se zavazují zajistit utajování těchto informací též všemi
zaměstnanci smluvních stran i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy.
(2) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nebudou považovat informace dodané druhou smluvní
stranou, které:
a) jsou nebo se stanou, nikoli však chybou přijímací strany, veřejně známé;
b) byly přijímací straně známy již v době, kdy byly zveřejněny, jak prokazují písemné dokumenty;
c) byly nezávisle získány přijímající stranou bez odkazování se nebo používání informací obdržených
od poskytující strany;
d) přijímající strana obdržela zákonným způsobem od třetí strany, nebo musí podle zákona přijímající strana sdělit.
V případě jakéhokoli porušení povinnosti uvedené v čl. III. odst. (1) ve spojení s odst. (2) jednou ze smluvních stran je
tato smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně náhradu za způsobenou škodu.

Smlouva o poskytování ICT služeb
IV. Všeobecné obchodní podmínky

(1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Netspot poskytovaných služeb na serveru
http://vopnetspot.netspot.cz/, které upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jež nejsou upraveny
touto smlouvou. Uživatel výslovně prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a zavazuje se je dodržovat,
což stvrzuje svým podpisem této smlouvy.
(2) Uživatel souhlasí s tím, že je Poskytovatel oprávněn Všeobecné obchodní podmínky Netspot poskytovaných služeb
na Zařízeních a serverech Poskytovatele měnit, to však nejvýše 4× ročně. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o aktualizaci Všeobecných obchodních podmínek Netspot poskytovaných služeb na Zařízeních a serverech
Poskytovatele s patnáctidenním předstihem, a to na svých www stránkách a prostřednictvím e-mailu. Nebude-li
Uživatel souhlasit se změnou Všeobecných obchodních podmínek Netspot poskytovaných služeb na Zařízeních
a serverech Poskytovatele, je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení
o aktualizaci Všeobecných obchodních podmínek Netspot poskytovaných služeb na Zařízeních a serverech Poskytovatele. Neučiní-li tak Uživatel ve stanovené lhůtě, má se za to, že s aktualizací Všeobecných obchodních podmínek
Netspot poskytovaných služeb na Zařízeních a serverech Poskytovatele souhlasí.

V. Trvání smlouvy a její ukončení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
(2) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem, v němž bude řádně předáno Zařízení.
(3) Uživatel má právo bez udání důvodů a bez sankcí odstoupit od této smlouvy, a to maximálně do 14 dnů po dni,
v němž bylo řádně předáno Zařízení Uživateli.
(4) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Platnost a účinnost smlouvy lze vypovědět s 30denní výpovědní lhůtou,
která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce, ve kterém byla obdržena výpověď z této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že výpověď se považuje za doručenou uplynutím 14. dne po prokazatelném odeslání nebo převzetím výpovědi, dle toho, která skutečnost nastane dříve.
(5) Uživatel je povinen do 14 dnů po ukončení této smlouvy zabezpečit doručení Zařízení Poskytovateli nebo uhrazení
ceny Zařízení na účet Poskytovatele.

VI. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(2) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Poskytovatel a Uživatel obdrží každý po jednom stejnopisu.
(3) Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům,
na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.
(4) Jestliže bude kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení
považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a nezpůsobí jejich neplatnost nebo
nevymahatelnost. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit neplatné ustanovení smlouvy ustanovením platným, které bude svým obsahem a významem nejbližší neplatnému ustanovení.

V ______________________ dne _______________

____________________
Podpis Poskytovatele

____________________
Podpis Uživatele

