Smlouva o poskytování doručovacích služeb v elektronických
komunikacích
Smluvní strany:
GDD software s.r.o.
se sídlem: Příkop 838, Brno 602 00
IČO: 072 57 082, DIČ: CZ07257082
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 107167
Bankovní spojení:
CZK: 2201462171/2010
EUR: IBAN: CZ3020100000002801462175, SWIFT: FIOBCZPPXXX
Společnost zastoupena: Petrem Smékalem, jednatelem
Dále jen „Poskytovatel“
a
Obchodní firma nebo název právnické osoby:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:………….. soudem v….. oddíl………..vložka:………..
IČ:……………………….. DIČ/VAT:……………………..
Sídlo:…………………………
Doručovací adresa (pokud se liší od adresy účastníka)…………………………….
Oprávněný zástupce účastníka: ……………………….
Telefon: …………………. E-mail:……………………….
dále jen „Účastník“
se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření této smlouvy v souladu s ust. § 1746,
odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění takto:
I. Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Účastníkovi dostupnou službu zabezpečeného vzájemného
doručování písemností a souborů mezi účastníky systému Global delivery dokument system, dále
„GDDS„. Poskytovatel zajistí Účastníkovi GDDS přístup do certifikované interní chráněné sítě
umožňující odesílání dokumentů a souborů mezi účastníky v reálném čase formou vytvoření
uživatelského účtu, s elektronickým certifikovaným podpisem oprávněné osoby Účastníka a s
certifikovaným potvrzením o doručení zprávy včetně kompletního organizačního systému pro
správu odeslaných a přijatých dokumentů splňující veškeré náležitosti dle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným
zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice). Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
(autorizační směrnice). Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(rámcová směrnice). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a
právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální
službě). Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a
ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických
komunikacích). Směrnice Komise 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb
elektronických komunikací. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových a
koncových telekomunikačních zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Přístupem se rozumí umožnění propojení mezi Účastníkem a internetovým přípojným bodem
Poskytovatele o stanovené kapacitě v jeho systémovém prostředí v rámci plnění této smlouvy. V
případě ukončení služby zaniká oprávnění Účastníka tento přístup používat.
II. Práva a povinnosti Poskytovatele
Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne Účastníkovi nebo jiným osobám v důsledku
přístupu třetích osob k službám Účastníka způsobeného zneužitím přidělených přístupových údajů
ke službě. Účastník se v souladu s ustanovením § 1916 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. v platném
znění výslovně vzdává svých případných práv z vadného plnění vůči Poskytovateli.
Poskytovatel neodpovídá za obsah informací přenášených v rámci služeb, ani za případné
porušení práv třetích osob informacemi přenášenými v rámci služeb GDDS.
Poskytovatel má právo provádět výluková okna pro provedení údržby a technických úkonů v
rozsahu a termínech, které jsou stanoveny Provozními podmínkami veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací.Výluky systému budou prováděny výlučně v nočních hodinách mezi
22hod.– 3hod.
Poskytovatel se zavazuje, že nezneužije informace o osobních údajích Účastníka, ani je
neposkytne třetí osobě mimo rozsah sjednaný touto smlouvou.
Kontakty pro hlášení případných poruch a problémů : e-mail: info@gdds.cz , GSM: +420 607 557
076
III. Práva a povinnosti Účastníka
Účastník se zavazuje, že bude službu využívat jen v rámci platných zákonů, bezvýhradně v
souladu s platnými Obchodními podmínkami pro poskytovaní služby GDDS, nebude ji využívat k
zasílání reklamy, nebude systém zatěžovat a podnikat kroky směřující proti funkci a bezpečnosti
systému Poskytovatele.
Účastník souhlasí s tím, že Poskytovatel shromažďuje o Účastníkovi údaje vyplněné Účastníkem
ve smlouvě a v Obchodních podmínkách pro poskytování služby GDDS dle NAŘÍZENÍM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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) (dále jen „GDPR“).
Účastník souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával uvedené údaje pro sledování a
vyhodnocování technického fungování svého systému.
Účastník je povinen neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoliv změny týkající se jeho obchodní
firmy, ke kterým došlo po podpisu této smlouvy (např. změna sídla atd.).
Účastník touto smlouvou souhlasí také se smluvními Obchodními podmínkami pro poskytovaní
služby GDDS které jsou její nedílnou součástí. Každý z účastníků potvrzuje že jim v celém rozsahu
rozumí a svůj souhlas s jejich obsahem samostatně elektronicky potvrdí při registraci.
IV. Cenová ujednání a platební podmínky
Účastník se zavazuje platit za poskytování služby GDDS Poskytovateli cenu dle obchodních
podmínek Poskytovatele:
*
*
*
*
*

Registrace uživatele …0,-Kč / Euro
Oprávnění užívání služby GDDS v plném rozsahu 6.400,-Kč / 1 rok, nebo 245,- Euro / 1 rok
Každá odeslaná certifikovaná elektronická zpráva GDDS 14,50-Kč, nebo 0,55 Euro
Každá přijatá certifikovaná elektronická zpráva GDDS 0,- Kč / Euro
Každý další uživatelský přístup 1450,-Kč / 1 rok, nebo 55,- Euro / 1 rok

Cena za využívaní služby GDDS v plném rozsahu dle této smlouvy je Účastníkem placena vždy
zpětně za uplynulý kalendářní měsíc na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem
na začátku následujícího kalendářního měsíce. Splatnost daňového dokladu je 14 dní.

Proforma faktura se splatností 14dní bude vystavena po aktivaci trial přístupu k systému GDDS na
základě registrace, potvrzením souhlasu s touto smlouvou a potvrzením Obchodních podmínek
GDDS. Po zaplacení proforma faktury a připsáním finančních prostředků na účet Poskytovatele v
plné výši a dle správneho V.S, bude vystaven daňový doklad „faktura“ a provedena aktivace na
období 12. měsíců po sobě jdoucích.
Veškeré částky v této smlouvě jsou uvedeny bez DPH, která bude účtována podle platných
právních předpisů.
V. Zvláštní ujednání
Za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo Poskytovatele okamžitě odstoupit
od smlouvy, se považuje neplnění dohodnutých platebních podmínek Účastníkem uvedených v
bodě 4. této smlouvy a jakékoliv porušení Obchodních podmínek pro poskytování služby GDDS
které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
VI. Prorogační doložka
Pokud bude jakýkoli spor z této smlouvy nebo Obchodních podmínek, které jsou její součástí
rozhodovat soud, smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly na místní
příslušnosti soudu takto: Místně příslušným soudem k rozhodnutí sporu z této smlouvy je Krajský
soud v Brně.
VII. Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti potvrzením registrace Účastníka, dle platných obchodních
podmínek Poskytovatele.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď této smlouvy musí být písemná z výpovědní
dobou jednoho kalendářního měsíce , jež začne plynout prvním dnem následujícího kalendářního
měsíce po doručení písemné výpovědi.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro poskytování služby GDDS. V případě
rozporu mezi jednotlivými ustanoveními uvedenými ve smlouvě a obchodních podmínkách má
přednost ustanovení uvedené v obchodních podmínkách.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku a zákonem o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v
platném znění.
Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané touto smlouvou a Obchodními podmínkami a
to stvrzují svým elektronickým podpisem.

