Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 18.05.2021
Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
společnosti ha-vel internet s. r. o.
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh smlouvy

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Radě města Kuřimi je v příloze předkládán Návrh smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s. r. o., Tato smlouva zajišťuje datové připojení
do tzv. CMS 2.0 (Centrálního místa služeb) po datu 30.06.2021, kdy končí stávající smlouva mezi MV
(Ministerstvem vnitra) a společnosti ha-vel internet s. r. o. která tuto datovou linku pro město Kuřim
zajišťovala.
CMS 2.0 (Centrální místo služeb) je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a
evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám (aplikacím), které
poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy s definovanou bezpečností a SLA
parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon
veřejné správy na území státu. CMS jako privátní síť veřejné správy využívá dedikovaných resp.
pronajatých síťových prostředků pro bezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS)
pracujících v agendách veřejné správy s jejich vzdálenými agendovými informačními systémy, pro
bezpečné síťové propojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS
do Internetu.
Na našem úřadu bude přes CMS 2.0 propojen Odbor správních a vnitřních věcí - agenda CDBP
(Cestovní doklady s biometrickými prvky), OP (Agenda občanských průkazů).
Po 30.06.2021 se služba bude postupně realizovat i pro připojení Odboru dopravy, agenda RSV
(Registr silničních vozidel), agendy CRŘ (Centrální registr řidičů), Odboru obecní živnostenský úřad agenda ISRŽP (Inforamční systém registru živnostenského podnikání) a také agendy Zkušebních
komisařů autoškol tzv. e-Testy na Odboru Kanceláře úřadu.
Připojení k CMS 2.0 je možné realizovat jednou ze čtyř možností:
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1. KIVS
2. Krajský konektor,
3. IPsec VPN,
4. SSL VPN.
Zajišťující Odbor kancelář úřadu zvolil technicky i ekonomicky jako nejvhodnější možnost pro připojení
do CMS 2.0 variantu č.4 SSL VPN a měl na výběr několik možností jak nákup této datové služby
realizovat:
pomocí:
- CDNS - Centrálního dynamického nákupního systému, který je pod správnou MV (Ministerstva
vnitra) a je zajišťován společností NAKIT - Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s. p.
- realizací vlastního výběrového řízení služby (tzv. soutěž uzavřené výzvy) - pouze mezi předem
známými kvalifikovanými dodavateli umožňující připojení do CMS 2.0,
- poptávkou a vyjednání podmínek se současným kvalifikovaným dodavatelem služby v našem
případě společností ha-vel s .r. o
Zajišťující Odbor kancelář úřadu zvolil možnost poptat a vyjednat podmínky služby se současným
dodavatelem společností ha-vel s. r. o, jehož výsledkem je výše uvedený návrh smlouvy.
Klíčové vyjednané parametry:
Název služby: IP VPN CMS 30 Mbps (obousměrná datová linka s rychlostí 30 Mbps)
Měsíční provozní poplatek za VPN 3.900 bez DPH
Smlouva na dobu určitou 24-měsíců s možnosti prodloužení na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou
1-měsíc.
Odbor kancelář úřadu doporučuje radě města uvedený Návrh smlouvy o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s. r. o., schválit.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, na dobu
určitou 24 měsíců se společností ha-vel internet s. r. o. se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712
00 Ostrava, IČO 25354973 za cenu 4.719 Kč/měsíc.
Termín plnění: 01.07.2021
Zodpovídá: Bc. Radek Jízdný - vedoucí oddělení informačních technologií

Vytvořeno 11.06.2021 13:15:31

2

Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o.
Číslo smlouvy:

20210209-1

ID klienta:

101065

Obchodní zástupce:

Lucie Thomasová
CERTIFIED SYSTEM ISO 9001 & ISO 14001 & ISO/IEC 27001

Poskytovatel
ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 71200 Ostrava-Muglinov, www.ha-vel.cz, info@ha-vel.cz, tel. +420 552 305 305, IČ: 25354973,
DIČ: CZ25354973, dále jen "Poskytovatel", společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě v oddílu a vložce C 9719, ze dne
25.7.1996. Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú.: 1919191919/2700

ha-vel internet s.r.o., oddělení péče o zákazníky: +420 552 305 305,

http://www.ha-vel.cz

Účastník
Jméno:

Město Kuřim

IČ:

00281964

Zastoupený/á:

DIČ:

CZ00281964

Kontaktní osoba:

Radek Jízdný

Obchodní firma:

Obec nebo městská část

Telefon:

541422328

Ulice:

Jungmannova 968/75

Fax:

Město:

Kuřim

Mobil:

777254338

PSČ:

664 34

E-mail:

jizdny@kurim.cz

Elektronická fakturace*:
* do pole Elektronická fakturace uveďte e-mail adresu na kterou bude společnost zasílat elektronické faktury

1. Předmět Smlouvy
1.1. Tato Smlouva je rámcovou smlouvou, která umožňuje sdružit poskytování více Služeb Poskytovatele pod jednu zastřešující smlouvu. Služby
samotné jsou pak stranami Smlouvy dohodnuty v jednotlivých Specifikacích služeb. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat
Účastníkovi Služby dohodnuté ve Specifikacích služeb a Účastník se touto Smlouvou zavazuje platit cenu za poskytování Služeb.
1.2. Podmínky pro poskytování Služeb, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou, kromě této Smlouvy, stanoveny v níže uvedených
dokumentech a), b), c) a d). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů, mají přednost dokumenty v následujícím pořadí:
a) tato Smlouva
b) Specifikace služeb ("Specifikace") podepsána oběma Smluvními stranami, Platební podmínky a Zvláštní ujednání, SLA a ostatní přílohy této
Smlouvy. V případě rozporu mezi těmito přílohami mají přednost novější přílohy před staršími přílohami.
c) Aktuální ceník služeb ("Ceník"), pokud není Cena stanovena jiným způsobem.
d) Aktuální Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen
„Podmínky"), dostupné na "http://www.ha-vel.cz" a všech pobočkách a obchodních místech Poskytovatele.
2. Podklady pro fakturaci
Fakturační adresa:

Jungmannova 968/75, Kuřim 664 34

Číslo účtu:

Kód banky:

3. Závěrečné ustanovení
3.1. Číslované dodatky ke Smlouvě budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze
písemně. Další služby, nebo změny stávajících Služeb, poskytovaných Poskytovatelem mohou být Účastníkem požadovány formou vyplnění nové
Specifikace. Po akceptaci ze strany Poskytovatele se nová Specifikace stává součástí Smlouvy.
3.2. Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obsahem dokumentů dle čl. 1.2., přičemž Účastník podpisem této
Smlouvy ve smyslu § 1753 občanského zákoníku výslovně přijímá ustanovení obsažená v dokumentech dle čl. 1.2. Poskytovatel a Účastník
výslovně vylučují aplikaci § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
3.3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji vypovědět v souladu s právními předpisy, avšak tuto Smlouvu nelze vypovědět dříve, než
následující den poté, co budou řádně ukončeny všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy (tj. řádně uplyne doba poskytování všech
Služeb).
3.4. Jednotlivé Služby podle Specifikací je možné ukončit samostatně v souladu s dobou jejich poskytování.
3.5. Bližší podmínky poskytování Služeb jsou upraveny ve Specifikaci, ostatních přílohách této Smlouvy a Podmínkách.
3.6. Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, z nichž Účastník i Poskytovatel obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

V

dne

Oprávněný zástupce Účastníka

V

dne

Oprávněný zástupce Poskytovatele

Specifikace služby ha-vel® VPN
Příloha ke smlouvě č.:

20210209-1

Číslo specifikace/verze:

vpn-1A-210209

Nahrazuje specifikaci:
Doba poskytování služby:

ID klienta:
24 měsíců

101065

Doba poskytování služeb počíná běžet od data předání služby.

CERTIFIED SYSTEM ISO 9001 & ISO 14001 & ISO/IEC 27001

ha-vel internet s.r.o., oddělení péče o zákazníky: +420 552 305 305,

http://www.ha-vel.cz

Poskytovatel
ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 71200 Ostrava-Muglinov, www.ha-vel.cz, info@ha-vel.cz, tel. +420 552 305 305, IČ: 25354973, DIČ:
CZ25354973, dále jen "Poskytovatel", společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě v oddílu a vložce C 9719, ze dne 25.7.1996.
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú.: 1919191919/2700
Místo připojení 1:

Místo připojení 2:

Název

Město Kuřim

Název

Ulice:

Jungmannova 968/75

Ulice:

Město:

Kuřim

Město:

PSČ:

664 34

PSČ:

Kontakt

Kontakt:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Upřesnění ukončení okruhu:

Lok101065-66548

CMS II

Upřesnění ukončení okruhu:

Specifikace služby
Název služby:

IP VPN CMS 30 Mbps

Bližší specifikace:

• propojení míst 1 a 2 s rychlostí 30 Mbps.

Specifikace ceny
Jednorázový aktivační poplatek za připojení do sítě:

Kč

Jednorázový aktivační poplatek za nastavení služby Firewall:

Kč

Jednorázový aktivační poplatek za nastavení služby QoS:

Kč

Měsíční provozní poplatek za VPN:

3900

Kč

Měsíční provozní poplatek za provoz záložní linky:

Kč

Měsíční provozní poplatek za službu Firewall:

Kč

Ostatní smluvní ujednání

Poznámky:
Smluvní strany se dohodly na realizaci služby k 1.7.2021.
Účastník s poskytovatelem se dohodli, že po uplynutí sjednané doby trvání této specifikace, se služba mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 měsíc.

V

dne

Oprávněný zástupce Účastníka

V

dne

Oprávněný zástupce Poskytovatele

Platební podmínky a Zvláštní ujednání
Jméno:

Město Kuuřim

Příloha ke smlouvě č.:

20210209-1

ID Klienta:

101065

Nahrazuje specifikaci:

ha-vel internet s.r.o., oddělení péče o zákazníky: +420 552 305 305,

http://www.ha-vel.cz

CERTIFIED SYSTEM ISO 9001 & ISO 14001 & ISO/IEC 27001
Platební podmínky
Jednorázové platby za Aktivaci a Instalaci jsou splatné hotově při předání služby nebo jsou zahrnuty v první faktuře za služby. Faktura na
služby je vystavována (není-li ve Specifikaci služby uvedeno jinak) na 1 měsíční platbu a je v prvním období splatná do 7 dní ode dne
vystavení. Další faktury jsou vystavovány vždy na 1 měsíc a jsou splatné vždy do 10-ti dní od vystavení.

Za den zaplacení se považuje den připsání platby na účet Poskytovatele. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Datum uskutečnění
zdanitelného plnění nastává dnem předání služby Účastníkovi. Dále se na základě této smlouvy poskytují měsíční plnění dle Zákona o DPH v
platném znění. Za zdanitelné plnění se považuje první den běžného kalendářního měsíce.

Zvláštní ujednání
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech
případných dohod a dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany
se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Účastník. Smluvní strany dále
prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv.

V

dne

Oprávněný zástupce Účastníka

V

dne

Oprávněný zástupce Poskytovatele

