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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO CERTIFIKÁTU  
 

 

Číslo smlouvy za Vystavitele certifikátu: 

Číslo smlouvy za Příjemce certifikátu: 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění 

čl. I. 

Smluvní strany 

1.       Vystavitel certifikátu:  

NET4GAS, s.r.o.  

se sídlem: Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 21  

identifikační číslo: 272 60 364 

daňové identifikační číslo: CZ 272 60 364 

zastoupená: […] 

(dále jen „Vystavitel certifikátu“)  

 

a 

 

2.       Příjemce certifikátu: 

[…] 

se sídlem: [   ] 

identifikační číslo: [   ] 

daňové identifikační číslo: [   ] 

zastoupená / jednající: [   ] 

(dále jen „Příjemce certifikátu“) 

čl. II. 

Předmět plnění 

1. Vystavitel certifikátu jako certifikační autorita vystavuje bezpečností certifikáty (dále jen „certifikát“), 

opravňující Příjemce certifikátu ke vstupu do Informačního systému Vystavitele certifikátu. Na zákla-

dě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených Vystavitel certifikátu vystaví a předá certifikát Pří-

jemci certifikátu. 

2. Příjemce certifikátu převezme certifikát za podmínek stanovených touto smlouvou a podepíše 

Protokol o předání bezpečnostního certifikátu pro vstup do Informačního systému společnosti 

NET4GAS, s.r.o.  

Čl. III. 

Práva a povinnosti stran 

1. Příjemce certifikátu sestaví seznam operátorů oprávněných vstupovat do Informačního systému Vy-

stavitele certifikátu z řad proškolených zaměstnanců Příjemce certifikátu, který předá Vystaviteli certi-

fikátu. Osoby operátorů budou ustanoveny Příjemcem certifikátu a Vystaviteli certifikátu bude jejich 

ustanovení oznámeno písemně/e-mailem. 
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2. Vystavitel certifikátu na písemnou/e-mailovou žádost oprávněné osoby Příjemce certifikátu vystaví 

neprodleně certifikát na osobu operátora Příjemce certifikátu, uvedeného v seznamu dle předchozího 

odstavce.  

3. Vystavitel certifikátu předá certifikát na CD nosiči, který vytvořil. Příjemce certifikátu zajistí instalaci 

certifikátu na počítač, který bude operátor využívat při výkonu oprávnění vstupovat do Informačního 

systému u vystavitele. 

4. Příjemce certifikátu není oprávněn pro svou potřebu vytvářet kopie převzatého CD nosiče, ani jiné 

kopie certifikátu. 

5. V případě, kdy dojde k personální změně na místě operátora Příjemce certifikátu, je Příjemce certifi-

kátu povinen bezodkladně informovat Vystavitele certifikátu, který zajistí zneplatnění certifikátu a vy-

stavení nového certifikátu nově ustanovenému operátorovi Příjemce certifikátu. 

6. Příjemce certifikátu je povinen ihned informovat Vystavitele certifikátu o ztrátě, poškození či zneužití 

certifikátu. 

7. Vystavitel certifikátu je oprávněn certifikát zneplatnit (nastavit jako nedůvěryhodný), v případě, pokud 

nabude přesvědčení, že certifikát byl zneužit či použit v rozporu s touto smlouvou. O této skutečnosti 

neprodleně informuje Příjemce certifikátu písemně/ e-mailem.  

8. Informace a data, které získá Příjemce certifikátu prostřednictvím využití oprávnění vstupovat do In-

formačního systému u Vystavitele certifikátu na základě certifikátu, jsou určena výhradně pro jeho 

vnitřní potřebu a není oprávněn je poskytovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu 

Vystavitele certifikátu. 

9. Příjemce certifikátu se zavazuje, že data, která získá na základě komunikace s Vystavitelem certifiká-

tu, bude využívat tak, aby nedocházelo k diskriminaci ostatních účastníků trhu s plynem.  

10. Příjemce certifikátu se zavazuje seznámit s touto smlouvou všechny osoby, které se z jeho strany 

podílejí na spolupráci s Vystavitelem certifikátu. Příjemce certifikátu zaváže tyto osoby k mlčenlivosti 

o skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s využitím oprávnění dle této smlouvy a/ nebo 

prostřednictvím využití certifikátu. Dále se Příjemce certifikátu zavazuje, že proškolí své zaměstnance 

– operátory jak certifikát využívat. 

11. Příjemce certifikátu je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech získaných na základě 

smlouvy a/nebo prostřednictvím využití certifikátu a udržovat v tajnosti všechny informace získané na 

základě smlouvy a/nebo prostřednictvím využití certifikátu. 

12. Poruší-li Příjemce certifikátu svou povinnost danou mu podle této smlouvy a dojde-li ke zneužití dat 

získaných prostřednictvím využití certifikátu či jinému poškození zájmů Vystavitele certifikátu tak, že 

Vystavitel certifikátu utrpí takovým jednáním škodu či získá-li Příjemce certifikátu či třetí osoba na zá-

kladě takové skutečnosti majetkový prospěch, má Vystavitel certifikátu vůči Příjemci certifikátu nárok 

na náhradu prokazatelně vzniklé škody a úhradu částky odpovídající majetkovému prospěchu proka-

zatelně získanému v souvislosti s touto skutečností Příjemcem certifikátu či třetí osobou. 

 

13. Osoby oprávněné za smluvní strany k písemné/e-mailové korespondenci: 

  

za Vystavitele certifikátu:  Ing. Pavel Klapka 

telefon: +420 220 222 926, mobil: +420 739 535 975, 

e-mail: pavel.klapka@net4gas.cz.  

za Příjemce certifikátu: <…> 
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čl. IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a je účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tuto smlouvu lze vypovědět jednostranně bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi 

druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě 

písemných, vzestupně očíslovaných dodatků, uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Smluvní strany v této souvislosti dále sjednávají, že jakákoliv změna nebo doplnění této smlouvy 

může být provedena pouze písemně s podpisem obou smluvních stran na téže listině. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany dále výslovně sjednávají, že výměna e-mailových či jiných elektronických 

zpráv nebude považována za naplnění požadavku písemnosti pro změny a doplnění této smlouvy dle 

předchozí věty. 

4. Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, je neuplatní ustanovení § 1799 

a 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o neúčinnosti do-

ložek smluv uzavřených adhezním způsobem. 

5. Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou a zvlášť v ní neupravené se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany tímto sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 

byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluv-

ními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 

smlouvy, ledaže tato smlouva výslovně stanoví jinak. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dva stejnopisy. 

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran o před-

mětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí ujednání a projevy smluvních stran učiněné při 

jednání o předmětu této smlouvy, které předcházelo uzavření této smlouvy, a že tato smlouva ob-

sahuje všechny náležitosti, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují 

za důležité pro závaznost této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle 

níže připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

 

V Praze dne ……..……               V ………… dne ……..…… 

 

 

........................................................   ........................................................... 

Vystavitel certifikátu     Příjemce certifikátu 

         
 

 

 

 

 

.......................................................   ...........................................................  

Vystavitel certifikátu     Příjemce certifikátu 


