S M L O U V A

o poskytování p ístupu k SN ve formátu PDF
prost ednictvím služby SN online
.
uzav ená podle ust. § 262 odst. 1 zákona . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. § 5 a násl. zákona .
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní n kterých zákon

Smluvní strany:

ESKÁ REPUBLIKA – Ú AD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A
STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, ORGANIZA NÍ SLOŽKA STÁTU
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
I : 48135267
DI : není plátcem DPH
Organiza ní složka státu, z ízená zákonem eské národní rady . 20/1993 Sb.
Bankovní spojení: NB Praha, . ú tu: 21622001/0710
Zastoupený: Ing. Milanem Hole kem, editelem odboru normalizace
/dále jen "poskytovatel"/

a
FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNA ENÍ ………………………………………………………………
M sto,ulice, íslo popisné,PS :………………………………………………………………………..
I : ……………………..
DI : CZ…………………………
Zapsaná v obchodním rejst íku vedeném ……………………………………………, oddíl ………….,
vložka ……………………………………
Bankovní spojení: ……………………………………………………………………………..
. ú tu: ………………………………………………………………………………………..
Zastoupená: titul, jméno, funkce:…………………………………..
titul, jméno, funkce:……………………………………

/dále jen „objednatel“/

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu:

I. P EDM T SMLOUVY
1.1 Na základ této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli p ístup k
eským technickým normám v elektronické podob (dále jen SN) prost ednictvím systému
SN online a pravideln je aktualizovat a objednatel se zavazuje ádn platit poskytovateli za
poskytnutý p ístup sjednanou cenu.
1.2 P ístup je umožn n ke všem platným SN.
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1.3 Aktualizací SN se rozumí poskytování SN, kterými se m ní, opravují, nahrazují i ruší
SN.
1.4 Poskytování SN v etn jejich aktualizace bude provád no formou p ístupu k serveru
poskytovatele. Licen ní a technické podmínky p ístupu k SN jsou stanoveny v p íloze .2,
která tvo í nedílnou sou ást této smlouvy.
II. DOBA PLN NÍ
2.1 P ístup k základnímu souboru SN bude poskytovatelem technicky zprovozn n
následující den po nabytí ú innosti této smlouvy.
2.2 Aktualizace SN bude poskytovatelem provád na nejpozd ji do konce kalendá ního
m síce, který je m sícem vydání, zrušení nebo zm ny SN .

III. CENA
3.1 Cena za poskytování p ístupu k SN je stanovena za jeden kalendá ní rok a iní
………………………….K .
Údaje rozhodné pro stanovení výše ceny jsou uvedeny v p íloze . 1 této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Sjednaná cena dle l. III této smlouvy bude placena na základ faktury poskytovatele,
které bude vystavena ke dni technického zprovozn ní p ístupu k SN, uvedeného ve
smlouv . Splatnost faktur je 14 kalendá ních dn ode dne jejich doru ení objednateli.
V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Objednatel bere na v domí, že SN nebo jejich ásti nesm jí být podle ust. § 5 odst. 8
zákona . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm n a dopln ní
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis m, rozmnožovány a rozši ovány. Objednatel
se proto zavazuje zabezpe it, aby SN nebo jejich ásti nebyly v jakékoli form neoprávn n
rozmnožovány a rozši ovány.
5.2 Objednatel se dále zavazuje zabezpe it, aby poskytované SN byly zp ístupn ny pouze
jím ur eným zam stnanc m (tzv. „uživatelé“). Tito zam stnanci nesmí sd lovat p ístupové
údaje (heslo, uživatelské jméno) jinému zam stnanci nebo jiné právnické nebo fyzické osob
nebo jinak neoprávn n poskytovat SN nebo jejich ásti a to v jakékoli form .
5.3 Objednatel se zavazuje dodržovat licen ní a technické podmínky p ístupu k
obsažené v p íloze . 2 této smlouvy.

SN

5.4 Objednatel se zavazuje seznámit uživatele se všemi jeho právy a povinnostmi,
vyplývajícími z této smlouvy a s licen ními a technickými podmínkami p ístupu k SN
obsaženými v p íloze . 2 této smlouvy.
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5.5 Objednatel je povinen uzav ít s uživateli odpovídající ujednání o p ístupu k SN, ve
kterém budou upravena práva a povinnosti uživatel vyplývající pro n z této smlouvy
5.6 V p ípad výskytu vady spo ívající v omezení p ístupu k SN se poskytovatel zavazuje
tuto vadu odstranit bez zbyte ného odkladu po jejím zjišt ní nebo po obdržení písemného
oznámení objednatele o jejím zjišt ní nejdéle do 2 pracovních dn .
5.7 V p ípad výskytu jiných vad zp sobených porušením povinností poskytovatele se
poskytovatel zavazuje tyto vady odstranit bez zbyte ného odkladu po jejich zjišt ní nebo po
obdržení písemného oznámení objednatele o jejich zjišt ní.
5.8 Za okolnosti vylu ující odpov dnost poskytovatele za omezení p ístupu k SN se
považuje p ekážka, jež nastala nezávisle na v li poskytovatele a brání mu ve spln ní jeho
povinnosti, jestliže nelze rozumn p edpokládat, že by poskytovatel tuto p ekážku nebo její
následky odvrátil nebo p ekonal, a dále, že by v dob vzniku závazku tuto p ekážku
p edvídal.
VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu na dobu ur itou, a to od dne 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009,
které jsou prvním a posledním dnem platnosti a ú innosti smlouvy.
6.2 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypov d t, p i emž výpov dní lh ta iní jeden
m síc a za íná b žet prvním dnem kalendá ního m síce následujícího po doru ení výpov di
druhé smluvní stran .
6.3 V p ípad podstatného porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, je druhá smluvní
strana oprávn na od této smlouvy odstoupit.
6.4 V p ípad skon ení této smlouvy je objednatel povinen smazat na všech nosi ích dat
všechny zp ístupn né SN v elektronickém formátu PDF, a to nejpozd ji do t ech dn od
jejího skon ení. K témuž dni poskytovatel odebere objednateli p ístupová práva k SN.
6.5 V p ípad prodlení s placením sjednané ceny se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý i zapo atý den prodlení. Dosáhne-li
prodlení 14 kalendá ních dní, je poskytovatel oprávn n zablokovat objednateli p ístup k SN
do doby uhrazení dlužné ástky.
6.6 V p ípad prodlení poskytovatele s pln ním jeho závazku ve lh t dle l. II odst. 2.2 této
smlouvy se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny
podle l. III této smlouvy za každý i zapo atý den prodlení se spln ním jeho závazku.
6.7 K zajišt ní technickoorganiza ních záležitostí souvisejících s pln ním této smlouvy je ze
strany poskytovatele pov en Ing. Ji í K ivánek (firmy.csonline@unmz.cz), ze strany
objednatele je pov ena osoba, uvedená v p íloze 1 této smlouvy.
Je vylou eno, aby jednotliví uživatelé systému kontaktovali poskytovatele p ímo. Jsou
povinni se obrátit na ur enou kontaktní osobu objednatele a ta kontaktuje pov enou osobu
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poskytovatele. V jakémkoliv písemném nebo elektronickém styku musí kontaktní osoba
objednatele jednozna n uvést, že je k tomuto kontaktu pov ena smlouvou.
6.8 SN se pouze pro ú ely této smlouvy rozumí samostatný dokument, který je v databázi
systému SN online. ( eská technická norma a její p ílohy, zm ny norem, technické
normaliza ní informace a jiné dokumenty vydané poskytovatelem )

VII. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
7.1 Zm ny a dopl ky této smlouvy je možné provád t pouze v písemné form .
7.2 Dodací (doru ovací) adresou je adresa sídla smluvních stran uvedená v záhlaví této
smlouvy.
7.3 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se ídí obchodním zákoníkem.
7.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s
kone nou platností u Rozhod ího soudu p i Hospodá ské komo e R a Agrární komo e R v
Praze podle jeho ádu a Pravidel t emi rozhodci.
7.5 Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními
stranami.
7.6 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních; každá smluvní strana obdržela
jedno vyhotovení.
V Praze dne ..................

V ................. dne ...................

ESKÁ REPUBLIKA - Ú AD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI,
METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
FIRMA, OZNA ENÍ OBJEDNATELE
………………………………………….

----------------------------------Ing. Milan Hole ek
editel odboru normalizace

P ílohy:

----------------------------------------jméno zástupce kupujícího
…………………………….
funkce zástupce kupujícího

P íloha . 1 – Údaje pro zp ístupn ní systému SN online a pro fakturaci
P íloha . 2 - Licen ní a technické podmínky p ístupu k SN
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P íloha . 1 – Údaje pro zp ístupn ní systému SN online a pro fakturaci
NÁZEV FIRMY
(OBJEDNATEL)

…..

M sto
PS
Ulice, íslo popisné
I
DI
Bankovní spojení
íslo ú tu
Oprávn ný zástupce objednatele,
který podepsal smlouvu
Platnost smlouvy od
Platnost smlouvy do
Po et povolených po íta
jednoho uživatele
Limit denního po tu otev ení
nebo stažení SN
Pov ená kontaktní osoba
objednatele(administrátor
p ístup objednatele)
E-mailová adresa administrátora
objednatele
Telefon administrátora
objednatele
Limit po tu uživatel bez
možnosti tisknout
Cena za jednoho uživatele bez
možnosti tisku za jeden
kalendá ní rok
Limit po tu uživatel s možností
tisknout
Cena za jednoho uživatele
s neomezenou možností tisku za
jeden kalendá ní rok
Celková cena za kalendá ní rok
vypo tená z poskytnutého limitu
po tu uživatel

1.1.2009
31.12.2009
2
30

1000,-K

3500,-K
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P íloha . 2 – Licen ní a technické podmínky p ístupu k SN
1. Registrovaný uživatel má právo používat zp ístupn né
specifikovaných v p íloze . 1.

SN pouze na po tu po íta

2. P ístup k SN bude mít maximáln po et uživatel specifikovaných v p íloze . 1.
3.. Uživatelé jsou oprávn ni vytisknout zp ístupn né SN bez omezení po tu výtisk , pokud to je
specifikováno v p íloze . 1
4. SN ve formátu PDF jsou umíst ny na www serveru poskytovatele. P ístup k PDF soubor m je
zajišt n p es protokol HTTPS a podléhá autentizaci. Autentizací se rozumí ov ení identity
registrovaného uživatele pomocí kontroly p id lených p ístupových údaj
a kontroly
identifika ních údaj po íta e, na kterém uživatel PDF soubory otevírá. K ochran PDF soubor je
použito technických prvk , které zabra ují neoprávn nému použití SN. Systém ochrany vyžaduje
internetové p ipojení po íta e uživatele na server SN online.
5. Soubory PDF je možné otev ít p ímo ze serveru poskytovatele nebo je možné je stáhnout na
lokální disk a otev ít v offline režimu. Výraz offline režim znamená, že po íta objednatele není v
daném okamžiku p ipojen na internet a není pro n j dostupný server poskytovatele. Takto stažený
soubor lze otevírat po dobu 14 dní, aniž by byl po íta p ipojen na internet. Po této dob je nutné se
znovu p ipojit. Tím se možnost otev ení souboru obnoví.
6. Uživatel nesmí provád t hromadné nebo softwarov automatizované stahování dokument v PDF
na lokální nebo sí ové disky. Z d vodu zamezení takové innosti je po et stažení technicky omezen
po tem dokument pro jednoho uživatele za 1 kalendá ní den. Po et je uveden v p íloze . 1 této
smlouvy.
7. K prohlížení soubor PDF vyžaduje poskytovatel použití software Acrobat Reader CZ verze 7
nebo vyšší a instalaci zásuvného modulu (plug-in) firmy File Open. Pot ebný software lze stáhnout
ze serveru poskytovatele po p ihlášení uživatele do systému.
8. Každý uživatel má osobní p ístupová práva do systému SN online, platná po dobu trvání této
smlouvy, která není oprávn n sd lovat jiným osobám.
9. Poskytovatel ud lí pov ené osob objednatele, uvedené v p íloze . 1 této smlouvy
(administrátorovi uživatelských práv), oprávn ní k zavád ní nových uživatel , rušení uživatel a
zm nu práv k tisku. Ten m že p idávat nové uživatele až do po tu, uvedeného v p íloze . 1 této
smlouvy.
10. Prost edky pro správu p ístupových práv jsou dostupné na WWW serveru poskytovatele
pomocí jednoduché uživatelské aplikace.
11. P ístupovým jménem je osobní e-mailová adresa uživatele.
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12. P ístupové heslo je generováno systémem a rozesíláno automaticky e-mailem. Vygenerování
hesla je provedeno automaticky založením nového uživatele. P i dotazu na zapomenuté heslo
pomocí tla ítka "Zaslat nové heslo" generuje systém automaticky nové heslo a odesílá ho na emailovou adresu uživatele.
13. Administrátor objednatele je povinen p ístupová práva jednotlivých uživatel udržovat v
aktuálním stavu. Je povinen odebrat p ístupová práva uživatel m, kte í pozbyli práva systém
používat (p edevším zam stnanc m, kterým skon ili pracovní pom r k objednateli).
14. P ed zp ístupn ním systému založí poskytovatel v systému SN online nového uživatele administrátora objednatele, který je uveden p íloze . 1 této smlouvy. Další uživatele pak p idává
nebo odebírá administrátor objednatele.
15. P ístup k SN je zajišt n prost ednictvím systému SN online, ve kterém je možné vyhledávat
pomocí výb rového formulá e.
16. Soubory PDF jsou opat eny ochrannými prvky. Možnost tisku povolena pouze v online režimu
(a má-li uživatel p id leno právo tisku), nikoliv v režimu offline. Výraz online režim znamená, že
po íta uživatele je v daném okamžiku p ipojen na internet a je pro n j dostupný server
poskytovatele.
17. Uživatel nesmí provád t žádné kroky, sm ující k odstran ní ochranných prvk jak v PDF
souboru, tak na výtisku. Stejn tak nesmí provád t žádné kroky k dešifrování PDF nebo jiné
innosti sm ující k narušení systému SN online a ochrany soubor PDF. P ístupové údaje je
povinen uchovávat bezpe ným zp sobem a nesmí je p edat jiné osob .
18. Žádné p ihlašovací jméno (tj. e-mailová adresa) se nesmí v systému SN online objevit
duplicitn . Pokud by byl uživatel zaregistrován v systému SN online pod dv ma nebo více
firmami, musí používat dv nebo více odlišných e-mailových adres a rozdílné po íta e.
19. Pro p ístup do systému nelze používat e-mailové adresy, používané více osobami. Adresy
obecné , jako nap íklad info@, konstrukce@, nakup@, zpravidla používá více osob, což nelze v
systému SN online p ipustit.
20. Pokud dojde k takové zm n hardware, k p einstalaci opera ního systému, ke zm n
uživatelského ú tu v opera ním systému nebo jiné podstatné zm n po íta e uživatele, je nutno
zm nit registraci po íta e v systému SN online. Uživatel postupuje takto:
Uživatel požádá ur enou osobu ve své firm , uvedenou ve smlouv v p íloze . 1 (administrátora
systému SN online na stran objednatele) o odblokování svého po íta e v systému. Ten zajistí
odblokování záznamu o po íta i.
Uživatel se poté p ihlásí do systému SN online na zm n ném po íta i a otev e n který PDF
soubor. Tím zaregistruje nový po íta v systému SN online.
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