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Návrh smlouvy o poskytování internetových služeb a její všeobecné podmínky

(dále jen Všeobecné podmínky, zkratka VP)

1. SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel: Ing. Ivo Mischinger- MlGER CompuPress
Se sídlem:
1. máje 2609, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 
IČO: 13633848
bankovní spojeni: KB Rožnov p.R., č.ú.
¿¿stoupený; Ing. Ivo Míschíngerem

a

Uživatel:Město Rožnov pod Radhoštěm 
5e sídleni:
Masarykovo náměstí 128-12$, Rožnov pod Radhoštěm 75$ 61
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rožnov p.R.
Č.Ů.: 19-1764133369/0800
IČO; 00304271
DIČ: nejsme plátci DPH
zastoupené starostou RNDr. Václavem Mikuskem

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Na základě ustanoveni § 269 odst. 2 cbch. zákoníku vstupují smluvní strany do 
Smluvního vztahu, jehož předmětem je poskytování služeb v oblasti prezentace ra 
WWW stránkách na Internetu. Služby jsou poskytovány na základě požadavků 
uživatele vždy dle platného ceníku, který je součástí této smlouvy a to na za níže 
uvedených podmínek

2.2, Definice pojmů: Pro účely těchto Všeobecných podmínek a obchodního vztahu 
uzavřeného dle této smlouvy’ se rozumí:

2.2.1. Poskytovatel - zpracovává údaje poskytnuté uživatelem za účelem 
poskytování služeb, ochrany zájmů uživatele, předávání údajů třetím stranám, 
pokud je to nezbytně nutné pro poskytování služeb. Data jsou zabezpečována na 
nejvyáší možné úrovni. Poskytovatel se při zpracování dat řidl zákonem č. 
101/2000 Sb.. o oohraně osobních údajů.

2.2.2. Uživatel • je osoba, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na 
poskytované Internetové služby.

2.2.3. Server - je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, 
který je připojen na síť Internet. Na serveru jsou uložena data určená k prohlížení 
na klientském počítači.
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2.2.4. Klientský počítač - počítač, který je připojen k síti internet a využívá služeb 
zpracování dat serverem, vybavený vlastními programovými prostředky pno 
přístup a interpretaci zpracovaných dat ze serveru.

2.2.5. Data-obsahová náplň www stránek města Rožnova pod Radhoštěm

2.2.6. Síť Internet - je prostředí tvořené počítačovou síti poskytovatele a 
počítačovými sítěmi třetích osob, která zabezpečuje přenos dat mezi serverem a 
klientským počítačem.

2.2.7. Internetové služby - jsou služby poskytovatele. Jedná se o umístění www 
stránek na serveru podle požadavků uživatele, zabezpečuje přístup k datům pro 
klientské počítače, e-mailové služby, připojení na Internet, tvorba www stránek, 
reklamní služby na Internetu apod.

2.3. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout uživateli služby v níže 
uvedeném rozsahu včetně předání všech potřebných údajů (hesel) pro její používání. 
Uživatel se zavazuje za tyto služby platit v souladu s touto smlouvou.

.Ceník služeb
Služba Měsíčně

0
Ročně

□
Hodinová

sazba
Rozsah

prací
Vybrané
služby

Webhostlng
100 MB diskového
prostoru

950,- 11.000,- m

Redakční systém 
(GNU licence)

zdarma

Aktualizační servis 
Standart

450,- 4.950,- 450,- 1 hod. 
měsíčně □

Aktualizační servis 
Standart Plus

300,- 3.600,- 400,- 2 hod. 
měsíčně □

Aktualizační servis 
Nadstandart

1,400,- 15.400,- 350,- 4 hod. 
měsíčně

□

Aktualizační servis 
Nadstandart Pius

2.400,- 26.400,- 300,- 8 hod. 
měsíčně

□

Statistiky 75,- 750,- a
Rozšířené statistiky 120,- 1.200,- M
Dalších 50 MB 
diskového prostoru

50,- 500,- □

Poznámka:
Aktualizační servis
Poskytovatel provede aktualizaci a synchronizací údajů na www stránkách uživatele 
na základě jeho požadavků. V  poplatku je zahrnutý hodinový rozsah prací 
webmastera za měsíc dle zvoleného tarifu aktualizačního servisu.
Služba ie určena pro aktualizaci údaíů:
- přidávání aktualit, článků, oprava údajů atp.
Služba není určena pro tvorbu, úpravu:
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■ programových skriptů, programových modulů v programovacích jazycích /PHP, 
JavaScript alp./
- grafických prvků či nového vzhledu internetových stránek
- šablon vzhledu stránek

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

3.1. Pokud poskytovatel zajistí na základě požadavků uživatele a jménem uživatele 
registraci nového doménového jména u subjektů, které jsou doménové jméno 
oprávněni poskytnout, stává se uživatel majitelem doménového Jména a je 
oprávněným k výkonu práv k doménovému jménu,

3.2. Poskytovatel zajistí provoz služeb, aktualizaci popřípadě tvorbu dalších stránek 
města na stejné adrese na základě objednávky uživatele (příp. smlouvy),

3.3. Pro účely plnění poskytování služeb daných objednávkou (příp.smlouvou) náleží 
uživateli vyhrazeni datového prostoru na internetovém serveru poskytovatele.
Rozsah poskytovaného prostoru je viz. tabulka v bodě 2.3

•3.4.2a účelem přístupu k přidělenému datovému prostoru dodá poskytovatel 
uživateli příslušná přístupová práva. Jejich rozsah a specifikace tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.

3.7. Hardwarové i softwarové vybavení, které je nutné k přístupu, si obstará uživatel 
na své náklady. Případná dodávka hardware a software za tímto účelem může být 
mezi uživatelem a poskytovatelem sjednána zvláštní smlouvou.

3.8. Přístup k datům na serveru je k dispozici nepřetržitě v kteroukoliv denní i noční 
dobu, 7 dní v týdnu v plném rozsahu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na provozní 
přerušení přístupu na nezbytně nutnou dobu za účelem úprav a oprav výpočetního 
systému. Tuto skutečnost ohlásí poskytovatel uživateli bez zbytečného odkladu. 
Případné poruchy bránící v přístupu odstraní poskytovatel podle svých technických a 
provozních možností co nej rychleji.

Nebude-li poskytovatel schopen plnit podmínky smlouvy, zavazuje se uživateli 
vrátit jednu třicetinu měsíčního poplatku za provoz stránek za každý takový den.
V případě, že je tato doba delší než 8 kalendářních dní, má uživatel nárok na vrácení 
měsíčního poplatku za příslušný měsíc. Poměrná část se počítá na ceíé dny a počíná 
běžet druhým dnem od přerušení poskytované služby. Za neposkytnutí služby se 
nepovažuje případ výpadku dodávky el. energie nad rámec zajištění záložním 
zdrojem serveru a seivisní zásahy dodavatele na serveru v  rozsahu nezbytně 
nutném k zajištěni provozu serveru. Vráceni poplatku nebo jeho části je realizováno 
snížením částky při zpoplatňování služeb za následující platební období.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel zajistí přístup k virtuálnímu serveru uživatele prostřednictvím 
protokolů daných nabídkou poskytovatele a rozsahem objednaných služeb. Rozsah 
a charakter možnosti přístupu je závislý na rozsahu objednaných a jemu
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poskytovaných služeb -  např. protokoly HTTP, FTP a protokoly POP a SMTP pro 
přístup ke schránkám elektronické pošty.

4.2. V případě, že poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící 
uživateli ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu 
s jejím odstraňováním.

4.3. Aktualizaci, změnu nebo opravu (dále jen "Úpravy") údajů se poskytovatel 
zavazuje provést do 4S hodin od předání doplňkových informací uživatelem. Určení, 
o jaký rozsah úprav se jedná je dáno článkem 2.3- popřípadě oboustranně 
odsouhlasenou dohodou.

4.4. Pokud je poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení 
poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas uživatele informovat, jinak lze tuto 
skutečnost považovat za hrubé porušení této smlouvy a důvod k okamžitému 
ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Tato povinnost se 
nevztahuje na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 4.8.

4.5. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru 
uživatele. Poskytovatel zodpovídá z zpracování dat v rádném termínu.

4.6. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé uživateli nebo třetím 
osobám (včetně uštého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením 
nebo ztrátou dat apod. -  pouze v uvedených případech:

4.6.1. pří zásahu vyšší moci, (např, povodeň, požár, zemětřesení, válka...), 
nebo vlivem nepředvídatelných skutečností (např. dlouhodobý výpadek 
dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení, hlavních DNS serverů, hlavních 
internetových uziů apod.).

4.7. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním povinností uživatele, 
vyplývajících z obecně platných předpisů.

4.8. Poskytovatel sl vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v 
případě porušení Všeobecných podmínek ze strany uživatele.

4.9. Uživatel je povinen pro účely zřízení služeb (zejména registraci doménového 
jména) předložit poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace 
uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě 
chybných informací vzniklých,

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1. Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, uživatel nesmí:

5.1.1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části 
systému poskytovatele, než jemu vymezéné, pohybovat se v jiných, než jemu 
vymezených adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení 
nebo funkcí systému.
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5.1.2. využívat služeb poskytovatele k ukládáni nebo přenosu dát, jejichž 
obsah je v rozporu $ platným právním řádem české republiky nebo s 
mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož í odkazů 
(línků) na data tohoto charakteru.

5.1.3. využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných emailových zpráv 
(v odborné terminologii označované jako "spam").

5.1.4. využívat služeb k ukládání nebo přenosu dat, která obsahují erotický 
nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální 
software, archivy souborů určených pro download, jakož i odkazů (línků) na 
data tohoto charakteru.

5.1.5. vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, 
konektivity nebo jiné části systému poskytovatele.

5.2. Uživatel bere na vědomí a zavazuje se řídit následujícím:

5.2.1. datový průtok prezentaci je neomezený. V případě požadavků na velmi 
rozsáhlé projekty, či prezentace nadměrné zatěžujících servery je vsak 
potřeba individuální dohoda uživatele s poskytovatelem a jeho písemný 
souhlas.

5.2.2. veškeré CGI skripty (spustitelné binární soubory, Perl) musí být před 
umístěním na server předloženy ke schválení poskytovateli. Zajišťuje se tak 
bezpečný provoz ostatních prezentaci. Do adresáře cgi-bin není "on-line" 
přístup. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit potřebné právní kroky v případě 
prokazatelného zneužití CGI skriptů v neprospěch poskytovatele, včetně 
okamžitého odstaveni provozu této prezentace, která využívá nepovolené CGI 
skripty.

5.2.3. FTP přístup slouží výhradně k uploadu (nahrávání dat) zákaznické 
prezentace na servery poskytovatele a další činnost nezbytně nutnou pro Chod 
prezentace (prohlížení logů, změny postupových práv a pod.). Je vyloučeno 
používat FTP přístup pro jakékoli jiné účely, zejména pak jako download 
server či pro zálohováni osobních dat přímo nesouvisejících s prezentací.

5,3. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému 
poskytovatele před zneužitím třetími osobami, V případě ztráty, odcizení nebo jiného 
narušení práva užiti předmětných přístupových práv je uživatel povinen neprodleně 
sdělit tuto skutečnost poskytovateli prostřednictvím dostupného média (tel,, E-mail), 
přičemž jě Odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámeni.

6. CENY ZA SLUŽBY, JEJICH ÚČTOVÁNÍ A  ÚHRADY
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6. Í. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli úplatu ze poskytnuté služby a to v 
rozsahu a ve výši stanovené v ceníku (víz. bod 2.3. této smlouvy}

$.2. Stanovení délky platebního období je předmětem volby dle tabulky bodu 2.3 - 
Ceník služeb, a to buď měsíční nebo roční. Uživatel uhradí cenu převodem na účet 
poskytovatele, oproti doručeným účetním dokladům -  fakturám, vystaveným 
poskytovatelem. Faktury mají splatnost 14 dni ode cíne jejich doručení uživateli.

6.3. Uživatel je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je 
uvedeno na účetním dokladu. Uživatel je povinen uvést platný variabilní symbol na 
zálohovém účetním dokladu, Uvedením chybného variabilního symbolu může být 
platba považována za neprovedenou.

6.4. Uživatel nemá právo na vráceni odpovídající části úplatyza nevyužité služby 
pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této 
výpovědi nedošlo z důvodu porušeni smluvních podmínek ze strany poskytovatele.

6.5. Pro případ prodlení uživatele a úhradou částek dle předchozích odstavců je 
uživatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denrtě. Dnem 
splnění peněžního závazku je clen odepsání částky z účtu plátce ve prospěch 
poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka 
odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Tato smlouva je ozavřena na dobu neurčitou. Smluvní vztah končí uplynutím 
dohodnuté doby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

7.2. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporučenou poštou. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi.

7.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu $ okamžitou platností v případě 
vážného porušení všeobecných podmínek ze strany uživatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato smlouvaje sepsána ve dvpu stejnopisech; každá ze smluvních stran obdižr 
po jednom stejnopisu.

8.2, Smluvní strany jsou vázány ustanoveními těchto Všeobecných podmínek od 
data pňpsání úpíaty sjednané dle článku 6. na účet Poskytovatele vedený u 
peněžního ústavu. Tímto okamžikem nastává rovněž účinnost Smlouvy.

8.4. Tyto Všeobecné podmínky jsou vytvořeny v  souladu s platnými zákony a dalšími 
právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle 
poskytovatele a uživatele.
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9. PŘÍLOHY
1. Seznam přístupových práv 
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Příloha č. 1

Základní údaje a hesla pro použití ftp prostoru roznovxz
Tyto informace uschovejte a chraňte před zneužitím!

FTP pfÍTK?i(gií;
I www.roitnov.t2

server;
iméuo:
heslo:

http://www.roitnov.t2

