Smlouva o užívání systému uveřejňování.cz
uzavřená v souladu s ust. § 1746, odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“), mezi smluvními stranami:
SEV Computing, s.r.o., se sídlem V olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, IČ: 64940063, SpZ: Odd. C vl.
42091, MS Praha, provozovatel systému uveřejňování.cz, zastoupený RNDr. Jiřím Burešem, Ph.D.,
na základě plné moci (dále jen „Provozovatel“)
A
(dále jen „Uživatel“)
_________________________________________________________________________________
I.
PREAMBULE
1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou platné Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které
upravují provoz a užívání elektronického systému uveřejňování.cz provozovaného Provozovatelem na
https://uverejnovani.cz/ (dále jen „Systém“). Těmito podmínkami se řídí veškeré užívání a poskytování
služeb Systému.
2. Provozovatel prohlašuje, že Systém, jako elektronický nástroj pro vedení a správu profilu zadavatele dle
§ 28, písm. j) zák. č. 134/2016 Sb., zákon o veřejných zakázkách (ZVZ), splňuje požadavky platné
legislativy, a to Vyhlášky o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (Vyhl. č. 260/2016 Sb.) a
Vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu
zadavatele (Vyhl. č. 168/2016 Sb.).
3. Uživatel se zavazuje dodržovat podmínky této Smlouvy a VOP.
II.
PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
Uživatel má po dobu účinnosti této Smlouvy právo užívat Systém za podmínek této Smlouvy.
Uživatel se zavazuje platit za užívání Systému úplatu určenou ceníkem dle VOP.
Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Systém jinak, než jak je stanoveno v této Smlouvě a ve VOP, a že
tedy nebude zejména:
a. užívat Systém k jinému účelu, než k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejných zakázek dle
VOP;
b. jakkoli a jakýmikoli prostředky a způsoby pořizovat nebo nechat si pořizovat rozmnoženiny
Systému nebo jeho komponenty;
c. prodávat nebo přenechávat služby poskytované Systémem třetím osobám;
d. jakýmkoli způsobem Systém nebo jeho komponentu upravovat, či jinak měnit, nebo uspořádat,
zejména tak, aby byly vytvořeny nové charakteristiky nebo odvozený či zcela nový počítačový
program nebo IT služba;
e. dekompilovat Systém nebo jeho komponentu zpracovávat, přepisovat nebo překládat do jiných
jazyků, byť jen částečně.
2. Uživatel se zavazuje, že po dobu platnosti této Smlouvy, ani po jejím skončení neučiní žádné opatření,
aby získal jakákoli z práv vztahujících se k Systému, nebo jeho komponentě nad rámec této Smlouvy.
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III.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Uživatel má právo od této Smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do jednoho měsíce od své
aktivace v Systému Provozovatelem.
2. Provozovatel má právo odstoupit od této Smlouvy v případě, že Uživatel:
a. je v prodlení s úhradou Poplatků dle VOP o více než 14 dnů;
b. poruší tuto Smlouvu nebo VOP; nebo
c. svým jednáním hrubě poškodí důvěryhodnost Systému či Provozovatele.
3. Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
1
Verze 1.5.

Po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně dojde k ukončení poskytování Služeb Uživateli.
IV.
VÝPOVĚĎ SMLOUVY
1. Uživatel má právo Smlouvu ve spojení s VOP vypovědět bez udání důvodu v jedno měsíční výpovědní
lhůtě. Výpovědní lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co bude tato písemná výpověď
doručena Provozovateli.
2. Po uplynutí výpovědní lhůty není Uživatel oprávněn využívat Systém, avšak veškeré Uživatelem učiněné
úkony za dobu trvání Smlouvy a závazky, které mu vznikly za dobu platnosti Smlouvy, jsou platné i po
ukončení Smlouvy.
4. Po každé změně VOP je Uživatel oprávněn písemně vypovědět Smlouvu ve lhůtě 14 dnů od doručení
jejich nového znění na emailovou adresu Uživatele, kterou uvedl při registraci do Systému. Nevypoví-li
písemně Uživatel Smlouvu v této lhůtě, má se za to, že Uživatel se s novým zněním VOP seznámil a že s
ním souhlasí. V opačném případě je písemná výpověď Uživatele účinná jejím doručením Provozovateli a
Smlouva je ukončena tímto doručením projevu vůle s výjimkou dle bodu V. odst. 1 Smlouvy a dojde k
ukončení poskytování Služeb Uživateli.
V.
ŘEŠENÍ SPORŮ
1. Provozovatel s Uživatelem se dohodli, že veškeré spory ze Smlouvy nebo VOP nebo s nimi související
budou řešeny smírnou cestou.
2. Pokud nedojde k vyřešení majetkového sporu mezi Provozovatelem a Uživatelem, vyplývajícího ze
Smlouvy nebo VOP nebo s ním souvisejícím, bude tento spor řešen před soudy České republiky.
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VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zánikem, zrušením nebo ukončením této Smlouvy nezaniká právo Provozovatele na Poplatky a na
případnou náhradu škody. Nezaniká ani platnost ustanovení Smlouvy a VOP, týkající se těch práv a
povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami a doručením jednoho vyhotovení této Smlouvy Provozovateli.
Obě smluvní strany se zavazují nezneužít informace, které získají při plnění této Smlouvy a vyhnout se
všem jednáním, která by poškodila druhou smluvní stranu.
Ve všech skutečnostech touto Smlouvou výslovně neupravených se vztahy účastníků této Smlouvy řídí
českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že se zněním této Smlouvy souhlasí, že je sepsána podle jejich
pravé a svobodné vůle, a že ji neuzavírají v tísni, pod nátlakem nebo za jednostranně nevýhodných
podmínek.

V Praze dne _________

V ________________________dne __________

Za Provozovatele:

Za Uživatele:

________________________________

________________________________
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