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SMLOUVA 

o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu *pdf 

prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů 

£. smlouvy 2?J.9£667/?005/02 

č. objednávky (NEPOVINNÝ ÚDAJ) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 5 a násl. zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o znněně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI, státní příspěvková organizace 
zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 
IČ: 06578705 
DIČ: CZ06578705 

(Dále jen „poskytovatel") 

zastoupená Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem 

a 
NÁZEV FIRMY NEBO ORGANIZACE: 

Doplnění k názvu firmy: 
(Například označení samostatné organizační složky firmy.) 

Ulice a číslo 1 4 0 ^ 

Město 
PSČ 46001 

IČ-

DIČ-

(dále jen „objednatel") 

zastoupený 

Titul před jménem: .Íí?.?.'.^^^^ Titul před jménem: 

Jméno: Mí/:?^!^^ Jméno: 

Příjmení: Příjmení: 

Funkce: .[^lá^Liy]:: Funkce: 
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uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: 

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli přístup k českým 
technickým normám v elektronické podobě (dále jen „ČSN"^) prostřednictvím internetové aplikace 
(dále jen „ČSN online") a objednatel se zavazuje řádně a včas platit poskytovateli za poskytnutý 
přístup sjednanou cenu. 

1.2 Přístup je umožněn ke všem platným ČSN. 

1.3 Přístup kČSN včetně jejich aktualizace bude zajištěn prostřednictvím přístupu k datům na serveru 
poskytovatele. Aktualizací ČSN se rozumí poskytování ČSN, změn ČSN a oprav ČSN, kterými se mění, 
opravují, nahrazují či ruší ČSN. 

Licenční a technické podmínky upravující přístup k ČSN jsou Přílohou č. 2 této smlouvy, která je její 
nedílnou součástí. 

2 DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Přístup k základnímu souboru ČSN poskytovatel umožní objednateli v den nabytí účinnosti této 
s m l o u v y , j í m ž j e d e n n á s l e d u j í c í po d n i p ř i j e t í p l a t b y za s l u ž b u na účet 
poskytovatele. Přístup je platný ode dne nabytí účinnosti smlouvy po dobu .1.?. měsíců. 
Přístup je možné prodloužit na další období prostřednictvím dodatku ke smlouvě. Počet 
uživatelů v průběhu předplaceného období může objednatel zvýšit prostřednictvím dodatku ke 
smlouvě, nikoliv však snížit. 

2.2 Aktualizace ČSN bude poskytovatel provádět nejpozději do konce kalendářního měsíce, který je 
měsícem vydání, zrušení nebo změny ČSN. 

3 CENA 

3.1 Cena za poskytování přístupu k ČSN prostřednictvím ČSN online je stanovna ceníkem České agentury 
pro standardizaci, s.p.o., který je zveřejněn ve Věstníku ÚNMZ č. 08/2018 a na webových 
stránkách poskytovatele. Cena za období měsíců činí: Kč. 
(výpočet přenesen z Přílohy č. 1) 

3.2 Cena stanovená v této smlouvě je cenou konečnou. Cena a údaje rozhodné pro výpočet ceny jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. 

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Sjednaná cena bude hrazena na základě faktury poskytovatele, která bude vystavena současně 
s touto smlouvou. Splatnost faktury je 14 kalendářních dní ode dne vystavení faktury. 

^ ČSN se pro účely této smlouvy rozumí samostatný dokument (jeden soubor *pdf), který je uveden v databázi 
systému ČSN online (česká technická norma a její přílohy, změny, technické normalizační informace a jiné dokumenty 
vydané poskytovatelem) 
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5 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Objednatel se zavazuje dodržovat Licenční a technické podmínky přístupu k ČSN, které jsou Přílohou 
č. 2 této smlouvy. 

5.2 Objednatel se zavazuje prokazatelným způsobem seznámit v přiměřené míře každého uživatele ČSN 
online se všemi jeho právy a povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy a s Licenčními a technickými 
podmínkami přístupu k ČSN. Formu seznámení dle tohoto bodu zvolí objednatel. 

5.3 V případě, že se vyskytne vada zaviněná poskytovatelem, která způsobí nedostupnost ČSN, se 
poskytovatel zavazuje tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění nebo po obdržení 
písemného oznámení objednatele o jejím zjištění do 2 pracovních dnů. Tato povinnost se nevztahuje 
na nedostupnost způsobenou nesprávným nebo nevhodným nastavením počítače^ objednatele, 
vnitřní sítě objednatele, internetového připojení nebo nedodržením postupu při zprovoznění 
přístupu nebo porušením Licenčních a technických podmínek přístupu k ČSN. 

5.4 V případě, že se vyskytnou jiné vady neomezující přístup kČSN způsobené porušením povinností 
poskytovatele, se poskytovatel zavazuje tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
nebo po obdržení písemného oznámení objednatele v souladu s technickými a kapacitními 
možnostmi objednatele (např. chyby v bibliografických údajích nebo v textu souborů *pdf). 

5.5 Za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele za omezení přístupu kČSN se považuje překážka, 
jež nastala nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze 
objektivně předpokládat, že by poskytovatel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo 
překonat, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. 

6 OSTATNÍ USTANOVENÍ 

6.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím webového formuláře. Tato smlouva se uzavírá 
na dobu určitou. Smlouva vstupuje v platnost okamžikem odeslání formuláře smlouvy 
poskytovateli. Smlouva nabývá účinnosti dnem následujícím po dni přijetí platby za službu na účet 
poskytovatele a trvá po dobu I ? měsíců. 

6.2 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

6.3 V případě závažného porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, je druhá smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit. 

6.4 Po skončení účinnosti smlouvy je objednatel povinen smazat na všech nosičích dat všechny 
zpřístupněné ČSN ve formátu *pdf, a to nejpozději do třech dnů od data skončení smlouvy. K tomuto 
datu poskytovatel objednateli odebere přístupová práva do systému ČSN online. 

^ Výrazem „počítač" pro účely této smlouvy je myšlen osobní počítač, notebook, tablet nebo jiné zařízení obdobného 
charakteru s tím, že na daném zařízení je možné ČSN online používat s ohledem na technické požadavky systému ČSN 
online. 
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6.5 Pro řešení veškerých technickoorganizačních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy je ze 
strany poskytovatele zřízena adresa firmv.csnonline(5)agentura-cas.cz. Pro řešení těchto záležitosti ze 
strany objednatele je pověřena osoba nebo osoby uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (správce 
uživatelů ČSN online a/nebo správce objednávek). Jednotliví uživatelé služby ČSN online 
nekontaktují poskytovatele přímo, ale výhradně prostřednictvím pověřené osoby objednatele. 

6.6 Budou-li naplněny podmínky stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude tato 
smlouva uveřejněna v registru smluv v plném znění. Smlouvu v registru uveřejní poskytovatel. 

7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Změny a doplňky této smlouvy je možné sjednávat pouze elektronicky, formou dodatku smlouvy. 

7.2 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí Občanským zákoníkem. 

7.3 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 
příslušným soudem. 

Za poskytovatele 

Podpis 

Mgr. Zdeněk Veselý 

generální ředitel 

7.1.2019 
Dne: 

Za objednatele 

l' Podpis ....'..V. 

doc.RNDr. Miroslav Brzezina 

Dne: 

rektor TUL X .vX^Wer^A \ 
•/—•'t̂ -̂ .v,. 

1 k -01- 2019 
c x : u 

Podpis 

Dne: 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Údaje pro zpřístupnění systému ČSN online a pro fakturaci 

Příloha č. 2 - Licenční a technické podmínky přístupu k ČSN 


