
3. ODDÍL - Poznámky

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF 

9009/016-1/z016 

Smlouva 
Toto číslo uvádějte přifakturaci 

o Poskytování IP MPLS datové služby pro vybraná územní 
pracoviště Finanční a Celní správy v resortu Ministerstva financí 

uzavírané v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a v souladu se zákonem Č . 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpiSů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy 

www.gemín.cz č.j.: MF-6883/2016/9003 

mezi smluvními stranami: 

A. Objednatel 

Obchodní název: Česká republika - Ministerstvo financí 

Se sídlem: Lelenská 525/15, 11810 Praha 1 

IČO: 00006947 

DiČ: CZ00006947 

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1 

Číslo účtu: 3328001/0710 

Jednající: Dipl.-Ing. Miroslavem Hejnou, náměstkem pro řízení sekce 

(dále jen "Objednatel" nebo .MF") 

a 

B. Poskytovatel 

Obchodní název: 

Se sídlem: 

T-Mobile Czech Republic 8.5. 

Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4 

Zastoupená: Ing. Liborem Komárkem a Ing. Miroslavem Kláskem, na základě 
pověřeni 

IČO: 

DiČ: 

Bankovni spojení: 

číslo účtu: 

64949681 

CZ64949681 

Komerční banka, a.s., Praha 2 

19-2235210247/0100 

-_ .. _ ... _---_ .. _ .......•. _ .. __ .•..•... _ ..... --_ ... _ ..... _--- --
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(dále jen ,Poskytovatel") 

Smluvnl strany, vědomy si svých závazků v Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím zněn! Smlouvy: 

1. ÚeEL SMLOUVY 

Účelem této Smlouvy je 

1.1 Závazek Poskytovatele zajistit řádné a včasné poskytování služeb bliže 
touto Smlouvou definovaných tak, aby tyto mohly být využívány 
Objednatelem. 

1.2 Závazek Objednatele za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou cenu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě této Smlouvy bude Poskytovatel 
pcskytovat Objednatel i a koncovým užívatelům služby elektronických 
komunikací dle Přílohy č. 1, tabulka 1. t Rozsah a místo poskytovaných 
částí Služby - technícké parametry a ceny (dále jen ,Služba', která 
zahrnuje jej! části "Část Služby"), Objednatel a koncovl uživatelé budou za 
Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu. 

2.2 Specifikace Služby, lokalit, parametrizace , kvalitativnlch ukazatelů , 
a identifikace ceny je uvedena v Příloze é. 1, této Smlouvy. 

2.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služeb do jednotlivých územních 
pracovišf Ministerstva financí nejpozději v lermínech uvedených 
v Příloze 1, tabulka 1.1. Poskytovatel se zavazuje, že před zahájenlm 
poskytováni Služby bude o připravenosti k zahájeni informovat oprávněné 
zástupce Objednatele uvedené v Příloze é. 2, této Smlouvy a nejpozději 
následujícl pracovní den pc zahájení poskytováni Služby předložl 
Objednateli k pcdpisu Předévací protokol o zprovozněni a zahájení 
poskytováni Služby. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn 
pcžadovat jejl kvalitativní a kvantitativní změny, a to způsobem a pcstupem 
uvedeným v této Smlouvě. 

2.5 Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpečnostním 
standardům , jejichž použití je obvyklé u obdobných služeb. 

3. DOBA A MíSTO PLNĚNí 

3.1 Doba plněni předmětu této Smlouvy je stanovena na dobu neurčitou . 

3.2 Místem plněni jsou vybraná územní pracoviště Finančnl a Celní správy 
resortu Ministerstva financl uvedená v příloze t . 1, této smlouvy. 
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4. PRÁVA DUŠEVNíHO A JINÉHO VLASTNICTVí 

4.1 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy je bez právních 
vad , zejména že není a nebude zatížen žádnými právy třetích osob, z nichž 
by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finančn í nebo jiný závazek 
ve prospěch třetí strany. V případě, že bude toto oznámení nepravdívé, 
je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za přlpadné následky 
takovéhoto jednání, pflčemž právo Objednatele na případnou náhradu 
škody a smluvnl pokutu zůstává nedotčeno. 

5. CENA A PLATEBNí PODMíNKY 

5.1 Celková dohodnutá smluvnl cena za měslční plnění číní: 

bez DPH 1 900,- Kč, 

DPH 21 % 399,- Kč, 

včetně DPH 2299,- Kč, 

5.2 Cena Služby, tj. cena za plnění předmětu Smlouvy za první rok období 
trvání Smlouvy resp. od zahájení poskytování Služby dle odsl. 2.3., je dána 
12tí násobkem měslčního paušálu a jednorázovým instalačním poplatkem, 
které jsou součtem cen dílčích služeb uvedených v Přiloze 1, tabulka 1.1. a 
činí : 

bez DPH 27 800,- Kč, 

DPH 21 % 5838,- Kč, 

včetně DPH 33 638,- Kč, 

5.3 Cena plněni (měslční paušál) je sjednána dohodou smluvních stran podle 
zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpísů a je cenou 
maxímální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené 
s realízací předmětu Smlouvy včetně nákladů souvísejících s případnými 
celními poplatky, dopravou do místa plnění apod. 

5.4 Poskytovatel bude vystavovat daňové doklady (faktury) zahrnující Měsíční 
cenu Služby za dané zúčtovací období (uplynulý kalendářní měsíc) na vrub 
Objednatele. 

5.5 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu předmětu plněni (tedy vystavít 
fakturu - daňový doklad) po ukončení příslušného zúčtovacího období 
(kalendářní měsíc) a to nejdéle do 15tého dne kalendářního měsíce 
bezprostředně následujícího po kalendářním měslcí, za který se fakturuje. 

5.6 Platby budou probíhat v Kč bezhotovostně na účet uvedený v záhlaví 
smlouvy a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.7 Měsíční ceny jsou vždy splatné na základě daňových dokladů - faktur (dále 
jen "Faktura") vystavených Poskytovatelem na adresu Objednatele. 
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5.8 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Faktury 
Objednateli, přičemž v posledním kalendárním měsící roku, v němž 
je uskutečňováno plnění, musí být Faktura doručena nejpozději do 15. 12" 
nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. Případné porušení SLA v období 
od 16, 12, do 31,12, bude vypořádáno v následujícím fakturačním období. 

5,9 Vystavená Faktura musí obsahovat: 

5,9,1 rozepsané položky předmětu plnění přesně dle Smlouvy (Měsíční 
cena a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH), 

5,9,2 zakázkové člslo Smlouvy, sloužící jako ídentifikátor platby 

5,9.3 číslo účtu Poskytovatele, 

5,9.4 veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č, 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějšlch předpisů, 

5,9.5 informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě 
§ 435 občanského zákoníku, 

5,9,6 Měsíční ceny jsou vždy splatné na základě daňových dokladů 
vystavených Poskytovatelem a zaslaných u poskytované služby 
s identifikátorem KIMFIDD 4026 na fakturačnl adresu: Ministerstvo 
financí, Letenská 525/15,-118 10 Praha 1, IČ 00006947 a také 
zaslané elektronicky emailemnaadresupodatelna@mfcr.cz . 

5.10 Nebude-Ii Faktura obsahovat stanovené náležitosti (např, nesprávné údaje, 
chybějící Předávací protokol, apod,), je Objednatel povinen, ji vrátit 
Poskytovateli ve lhůtě splatnosti, aníž by došlo k prodlení s její úhradou, 
Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce 30 dnů počne plynout ode dne 
doručení opravené Faktury Objednateli. 

5.11 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem Č, 235/2004 
Sb" o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšlch předpisů, ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6, NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNí POKUTY 

6,1 V případě nedodržení tennínu zahájení poskytování Služby se stanoví 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % ročnl ceny s DPH za každý den prodlení 
s jejím zahájen lm, Tato smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy 
prodlenl Poskytovatele bylo způsobeno Objednatelem, 

6.2 V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv lh ůty uvedené v této 
Smlouvě a dále v případě neplnění Poskytovatele má Objednatel právo 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ročn í ceny s DPH, které 
se prodlení Poskytovatele týká, a to za každý i započatý den následujlcí 
po marném uplynutí doby plnění, nebo (nejsou-Ii lhůty ve Smlouvě 
uvedeny) za každý i započatý den neplnění. 

6,3 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručeni písemné 
výzvy Objednatele k úhradě. 

6.4 Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nepřipouští. 

... -.... _----- . __ .. _ .. _ ...... _._--_ .. ~--_ .. _---_ .... __ ... - ....... _ ......... _ .. 
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6.5 Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povínností, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 

6.6 PFí nedodržení temnínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem 
je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, 
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

6.7 Jakékoliv omezování výše přlpadných sankci se nepi'ipouští. 

6.8 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené 
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v pFlpadě 

neposkytnutí požadované součinnosti, vymezené ve Smlouvě. Každá ze 
smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních pFedpisů a Smlouvy. 

6.9 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit 
závazek stanovený touto Smlouvou. 

6.10 Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 
způsobené skuiečné škody v plné výši. 

6.11 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 
svých povinnosti, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným 
protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplatí v pFípadě škody vzniklé 
v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby dle 
pllslušných ustanovení ZoEK. O náhradě škody platí obecná ustanovení 
Občanského zákoníku a ve vztahu ke službám elektronických komunikací 
ustanovení ZoEK. 

6.12 Jakékoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody 
se nepi'ipouští. 

6.13 Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepFipouští. 

6.14 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí 
k odvrácení a pFekonáni okolností vyl učujících odpovědnost. 

6.15 Poskytovatel odpovídá za škody způsobené Objednateli v důsledku 
neodborné či nesprávné montáže technologií a zaFízeni v Lokalitě 

Objednatele. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI 

7.1 Objednatel má právo požadovat kvalitativní a kvantitativní změny Služby, 
a to způsobem a postupem uvedeným v této Smlouvě. 

7.2 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukončení poskytování Služby 
bezplatně odstranit veškerá jím instalovaná technická zařízení v místě 
plnění této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

-;-----_._ .. _ .. _ ....•.•.• _-
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8. SERVISNí PODMíNKY, KVALITA SLUŽEB 

8.1 Není-Ii v této Smlouvě stanoveno jínak, řídí se servísnl podmínky a kvalita 
služeb SLA podmínkamí, které tvoři Přílohu é. 3, Pfllohu é. 4 a Přílohu 
Č. 5 této Smlouvy. 

8.2 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně po zjíštění výpadku/závady u Služby 
s proaktivnlm dohledem zahájit práce na jejím odstranění a informovat 
pověřené osoby objednatele. 

9. ZMĚNOVÉ ŘíZENí 

9.1 Změnovým řlzením se rozuml zrušení stávající Služby, a nebo změna 
parametrů Služby. Objednatel je oprávněn využit institutu změnového řízeni 
pro uzavřeni dodatku této Smlouvy v návaznosti na změny legislativy, 
organizační změny a změny dané požadavkem na změnu parametrů Služby 
(n apř. změna kapacíty, StA a dalši). 

9.2 Hlavním koordinátorem pro změnové řízení je Objednatel. 

9.3 Změnové řlzení bude v souladu se zákonem Č. 13712006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a následujlcfmi pravidly: 

9.3.1 V přlpadě změny parametrů Služby, jehož dopadem bude zvýšení 
měslčnl ceny bude provedeno podle objemu změny předpokládané 
hodnoty zakázky nové zadávací řízení do 100 tis. Kč přímou výzvou , 
o této změně měsíční ceny se uzavře dodatek ke stávající Smlouvě . 

9.3.2 V přlpadě změny předpokládané hodnoty v rozmezí 100-750 tisíc Kč, 
bude zadávací řízení formou uzavřené výzvy na 3 Poskytovatele, a 
v rozmezí nad 750 tislc Kč do 2 miliónů Kč bude provedeno nové 
zadávacl řízení otevřenou výzvou,o této změně se uzavře dodatek ke 
stávajlcí Smlouvě bude-Ii vltězným uchazečem Poskytovatel uvedený 
v části B této smlouvy, popř. bude uzavřena nová Smlouva s jiným, 
vítězným uchazečem v provedeném zadávacím řlzenl. 

9.3.3 Rušení stávajlcí Služby či jejl části bude probíhat formou písemné 
výpovědi, a to prostřednictvím oprávněné OSOby Objednatele. 
Dvouměsíční výpovědní lhůta, nebo lhůta kratšl, pokud se na tom obě 
smluvnl strany dohodnou, počíná běžet dnem doručeni. Smluvní 
strany v takovémto případě uzavřou dodatek ke Smlouvě, který bude 
obsahovat minimálně jednoznačný identifikátor Služby a datum 
ukončení příslušného plněnI. 

9.3.4 V přlpadě změny parametrů Služby, jehož dopadem bude snížení 
ceny nebo s žádným dopadem na cenu Služby, bude o této změně 
rovněž uzavřen dodatek ke stávající Smlouvě. 

10. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

10.1 Pro vzájemná jednání ve věcech smluvních, technických, provozních a pro 
schvalováni Podkladů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem 
se stanovuje seznam Oprávněných osob (Příloha é. 2). 
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11. OCHRANA INFORMACi 

11.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva 
financí a dle zákona o veřejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez 
časového omezení. 

11.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím 
osobám důvěrné informace Oak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pfístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovenlm 
dotčena. 

11.3 Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace: 

11.3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli 
v souvislosti s touto smlouvou; 

11.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost 
mlčenlivosti Objednatele; 

11.3.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem 
či Poskytovatelem označeny jako důvěrné ve smyslu ustanovení 
§ 152 zákona č. 137/2006 Sb., o vefejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje 
na informace: 

11.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně pfístupnými jinak, 
než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele, 

11.4.2 u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly 
mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informaci 
od Objednatele, 

11.4.3 které budou Poskytovateli po uzavření této smlouvy sděleny bez 
závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim 
nijak vázána, 

11 .4.4 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona, 

11.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout třetim osobám podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacim, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11.5 Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které byly získané 
náhodně nebo bez vědomi Objednatele a dále veškeré informace získané 
od jakékoliv třetí strany pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

11 .6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupni jakékoliv třetí osobě důvěrné 
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě , a že 
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informacI. 
Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele 
proti odcizení nebo jinému zneužití . 

. _-_ .. _ .......... _-_._ ....... _--
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11.7 Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem 
plnění této Smlouvy. Jiná použiti nejsou bez předchozlho písemného 
svoleni Objednatele přípustná. 

11.8 Poskytovatel je povinen svého přlpadného subdodavatele zavázat 
povinnosti mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve 
stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

11.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 
let od ukončeni Smlouvy. 

11.10 Za prokázané porušení ustanoveni v tomto článku má druhá smluvni strana 
právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

11.11 V pfípadě porušení povinnosti uložených smluvnim stranám !lmto článkem 
má druhá smluvnl strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvnl 
pokutu ve výši 100.000 Kč za každý při pad porušeni. 

12. ŘEŠENí SPORŮ 

12.1 Tato smlouva se řídí právnlm řádem Ceské republiky. 

12.2 Smluvnl strany se zavazuji vyvinout maximálni úsill k odstraněni 

vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ni, 
včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se o smlrné vyřešeni 
těchto sporů . 

12.3 Nebude-Ii sporná záležitost vylešena smírně, dohodly se smluvni strany, 
že spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
příslušnými správními úřady (Ceský telekomunikaéni úřad) , resp. byla-Ii by 
pro řešeni takového sporu dána pravomoc soudu obecnými soudy Ceské 
republiky. 

13. PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejlho podpisu oběma 
smluvnlmi stranami. 

13.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu neurMou s možnosti předčasného 
ukončeni s výpovědni lhůtou uvedenou v odst.13.4. této Smlouvy. 

13.3 Ukončenlm Smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady, 
povinnost mlčenlivosti a dalšl ustanoveni Smlouvy, která podle svého 
obsahu mají trvat I po zániku smluvniho vztahu. 

13.4 Smluvnl vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen pisemnou 
výpovědí, s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvnim 
dnem následujicího měsíce po doručeni výpovědi druhé smluvní straně. 

13.5 Smluvnl strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených 
v zákoně, z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z důvodu podstatného 
porušeni Smlouvy. 

13.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména 
v následujlclch případech podstatného porušeni povinnosti 
Poskytovatelem: 



13.6.1 v případě, že bude rozhodnuto o líkvidaci Poskytovatele, 

13.6.2 Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto 
o úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno 
jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

13.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin. 

13.6.4 v případě prodlení Poskytovatele s dodáním předmětu plnění o více 
jak 10 kalendářních dni po termínu plnění; 

13.6.5 v případě, že Poskytovatel neodstraní vady předmětu plnění ani 
ve lhůtě 10 kalendářních dní od jejich oznámení Objednatelem; 

13.6.6 v případě realizace předmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními 
Smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo 
v případě nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů 

13.6.7 v případě jiného porušení povinností Poskytovatele, které nebude 
odstraněno ani do 10 kalendářních dní od doručení výzvy 
Objednatele. 

13.7 V případě odstoupení podle odst. 13.6 Smlouvy je po marném uplynutí 
10denní lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, 
a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele. Objednatel má 
v případě odstoupení od Smlouvy v každém případě nárok na náhradu 
prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním 
řešením, zejména nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti 
se zajištěním náhradního plnění. 

13.8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících 
případech podstatného porušení Objednatelem: 

13.8.1 bude-Ii Objednatel v prodlení s plněním lhůty splatnosti daňového 
dokladu - faktury o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok 
na úrok z prodlení, neni tímto ustanovením dotčen, 

13.8.2 v případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 
10 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemné výzvy 
Poskytovatele. 

13.9 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden 
odkaz na ustanovení této Smlouvy či právních předpisů, které zakládá 
oprávnění od Smlouvy odstoupit. 

13.10 Práva smluvních stran vzniklá před platným odstoupením od Smlouvy 
nejsou odstoupením dotčena. 

13.11 V přlpadě částečného odstoupení od této Smlouvy zůstává tato Smlouva 
v platnosti ohledně těch částí plnění, které nejsou dotčeny odstoupením. 

13.12 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy 
druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení, je-Ii v oznámení 
uvedeno datum pozdější. 

13.13 Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného 
touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení 
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smluvní povinnosti, ujednáni o mlčenlivosti a ochraně infonnací ani 
ujednáni, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 
i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENi 

14.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvnlch stran ohledně 

vzájemných vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá predcházejícl 
ujednáni a dohody v této předmětné věci , ar už ústní či plsemné. 

14.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze způsobem uvedeným v této 
Smlouvě a po dohodě smluvnlch stran, a to písemnými dodatky takto 
označovanými a číslovanými vzestupnou ladou podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná. 

14.3 Poskytovatel není oprávněn postouprt práva ani prevést povinnosti 
vyplývajíc I z této Smlouvy na tretí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

14.4 V případě, že by některé ustanoveni této Smlouvy bylO z jakýchkoliv důvodů 
neplatné či neuClnné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost 
ani neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit 
.po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, bllžícím 
se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

14.5 V pflpadě rozporu mezi ustanovenlmi příloh této Smlouvy a' textem v těle 
této Smlouvy majl přednost ustanoveni v těle této Smlouvy. 

14.6 Smluvnl vztahy výslovně neupravené touto smlouvou , nebo upravené jen 
částečně se fldl příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a predpisy souvisejícími. 

14.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto prílohy: 

Přlloha č . 1 : 

Příloha č.2: 

prlloha č.3 : 

Příloha č.4: 

Příloha Č.S : 

Pfiloha č.6 : 

Příloha č.7: 

Specifikace Služby 

Seznam oprávněných osob 

Stanoveni dostupnosti Služby 

Servisní podmínky 

Katalogový list Služby 

Pověření p. Ing. Libora Komárka 

Pověření p. Ing. Miroslava Kláska 
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14.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotovenich s platnosti originálu 
v jazyce českém, z nichž Objednatel obdrži jedno (1) vyhotoveni 
a Poskytovatel obdrži jedno (1) vyhotoveni. 

Smluvni strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejim obsahem 
souhlas i a na důkaz toho k ni připojuji svoje podpisy. 

Poskytovatel 

'""'7 1\ - :1 1,;.46 
V Praze dne .~ . . : .. -. : . . ": .. . : . .. .. 

í') I UJQjW ..... ....... ... .. . A ........... .. ........ ............ . 
T -Mobile Czech Rapublic a.s. 

Ing. Libor Komárek 

Na základě pověfEml 

/Lvú~ 
....... / ............................................ .. ... . 

(

-Mobile Czech Republic a.S. 

Ing. Miroslav Klásek 

Na základě pověrení 

Objednatel 

V Praze dne ? 4.5, 20' b 

Česká republika - M isterstvo financí 

Hejna Miroslav, Dípl.-Ing. 

Vrchní ministerský rada - náměstek pro rlzenl sekce 

Mini"ter~'v:) Ilnancí 
tl~ lOPr.:nn j·l: t'nská 13 

! s-" 
Je: Ů(""lb-ll r,ie: CZOOo{)6947 

------_._---_ ................................ _ ..... . 
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Příloha č. 1 - Specifikace Služby připojení lokality do prostledí IP MPLS VPN. 

1 1 Seznam zkratek II výklad Doimů 

MF Ministerstvo financí 

ZVl Zákon č 137/2006 Sb .• o velejných zakázkách . v plalném znění 

ZoEK Zákon č. 12712005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění 

VOP Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 

SLA Garantovaná úroveň poskytovaných služeb (Servi ce Level Agreement) 

OoS Quality of Services 

FS Finanční správa 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

es Celnl správa 

GŘC Generální ředitelství cel 

AO Auditnl orgán 

Služba - služby elektronických komunikací , jako pfedmět této Smlouvy 

KIMFIDD - jednoznačný identifikátor Služby komunikační infrastruktury resortu MF 

Lokalita - územní pracoviště - adresní údaj o místě plnění Služby 

Parametrika - technické parametry Služby (napf. šífka přenosového pásma, typ ukončení, 

interl.ce ... ) 

Kvalitativní ukazatele - dostupnost (S LA). bezpečnost, OoS Služby. 

Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za roční období platnosti Smlouvy členěná 
dle Objednatele a Koncového uživatele 

Cena za ínstalační poplatky - souhrn cen za inslalačnl poplatky Části Služby vztažený 
na Objednatele (hrazena jednorázově). 

Instalační poplatek - cena za zavedení čl preložení dané Služby, za zavedení nové Služby 
nebo za jinou změnu Služby, např. navýšení kapacity prenosového pásma 

Měsíční paušál (cena) - cena dané Služby za jejl poskytování a provozování. 

Podklad pro vyúčtování ceny - elektronický výpis poskytovaných Služby za uplynulé 
časové období (kalendáFní měsíc) , zasllaný Poskytovatelem ke kontrole Objednatelil 
uživatelům před vystavením konečné faktury. 

Předávací protokol - zápis o zavedeni, pfemlstění nebo jiné změně Služby, podepsaný 
oprávněnou osobou (nebo jí jmenovaným zástupcem) Objednatele/Koncového uživatele. 
Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci Služby, datum jejího zprovoznění, výsledek 
testování funkčností a pOdpisy oprávněných osob. 

SLnIn81? 



~ 
1.1 Rozsah a místo poskytovaných částí Služby technické parametry a ceny 

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je v rámci datových služeb pro potřeby resortu MF zfízení nové IP MPLS VPN 
přípojky pro pracoviště FS a jejich poskytování na dobu neurčitou. 

RU .... -" C';ena bez 

""" '" 
12, .. Adtesa iJZermlhD pracoviMě 

TIP 
ProIiIyllOS 

_OSI DPH .. mě ... " -- DPH - .. I "' .. ,--- insllllttll10 ...... -to",,, 
Prmkthlnl 

4 

Doba zfizenf 

KtMAOD i - "'- ... - _ .. imaIICnI -. - v kalendéi'nich 
P1 SEC ..... UN' 

_ .. 
tarmil1 zllzanl 

~ -, ,...,.,.."" ."'" do"'" 
PBl8rnetrIk:J .... 

,!! "".0 ulice č,p.lč.o. ","!.lQ ,Kt 
Fixed RJ-45 ,,., ,,., 

""DPH 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1J 14 15 16 17 18 19 

Mor. 

KIMFIDD_4026 GFŘ Ostrava Husova 159117 3187861 PROFIL SECO SLA2 8M ANO 
RJ- 1900 5000 27 800 1.4.201 6 10.5.2016 40 x a 3 45 

Přívoz 
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Příloha Č. 2: Seznam oprávněných osob 

Oprávněné osoby pro smluvní a obchod"' jedniní 

Za Poskytovatele 

jméno 

Patrik Nikendey patrik.nikendey@t-mobile.cz 

Ing. Libor Komárek libor.komarek@t-mobile.cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

Dipl.-Ing. Hejna Miroslav Miroslav.Hejna@mfcr.cz 

Oprávněné osoby pro kontrolu Podkladu pro vyúčtování 
Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

Adam T átovský adam . tatovsky@t-mobile.cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

Jan F1iegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 

Česlav Vančura Ceslav. Vancura@mfcr.cz 

Jan Braunstein Jan.Braunstein@fs.mfcr.cz 

o rá ě é R vn n b oso V pro t h' k' ec mc e a provozn lúl n ť e lOSl 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

Dohledové centrum smc@t-mobile.cz 

Ing. Alan Hackl aJan.hackl@t-mobile.cz 

Za O~jednatele 

jméno e-mail 

Jan Fliegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 

Ceslav Vančura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 

Jan Braunstein Jan.Braunstein@fs.mfcr.cz 

603606196 

603606664 

telefon 

2357043072 

telefon 

603604160 

telefon 

257042868 

257042117 

257042568 

telefon 

225256666 

603606525 

telefon 

257042868 

257042117 

257042568 

.............. _ .. __ .......... _ ...................... _ ....... _---- _ ...... _ .... --_ .. _-_ .......................................... . 
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Příloha č. 3 Stanovení dostupnosti Služby 
Touto prilohou se rldl kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v prípadě nedodrženi úrovně 
kvality ze strany Poskytovatele. 

Definice 

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo vice parametrů Služby jsou v rozporu 
s parametry sjednanými ve specifikaci Služby dle Pf/lohy č.2 Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla 
stanovl rovněž Smlouva a Věeobecné podmlnky pro poskytováni služeb elektronických komunikacI. 

Dobou nedostupnosti se rozuml doba od nahlášeni nedostupnosti Objednatelem na servisní 
centrum Poskytovatele do odstraněni nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapočltává porucha 
způsobená výpadkem napájení či nevyhovujlclmi klimatickými podmlnkami v mistě ukončení Služby, 
které zajišťuje Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapo{;itává doba poruchy způsobená 
vyUI moci, tedy události, jež nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, jestliže nelze rozumně pi'edpokládat, že by Poskytovatel tuto prekážku nebo její následky 
odvrátil nebo pi'ekonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto pl'ekážku predvídal. Do doby 
nedostupnosti se nezapo{;ítává doba potl'ebná k provedeni plánovaných údržbových prací 
Poskytovatele. Stejně tak se do tohoto {;asu nezapo{;ltává doba, po kterou je zaměstnancúm 
Poskytovatele znemožněn pristup za ú{;elem opravy poruchy. 

Sledovaným obdobím se rozuml kalendární měsíc, ve kterém byla Služba nedostupná. 

Měsíčním pauiálem se rozuml cena za poskytováni a provozováni Služby dle Pfflohy é. 2 Smlouvy. 

Výpočet měsíční dostupnosti 

Měsičnf dostupnost Služby v procentech se vypočítá dle "ásledujícího vzorce: 

je měsftnf dostupnost Služby v % 

je celková doba nedostupnosti 
za sledované období 

T ·e celková doba rovozovánl Služb za sledované období 
Doby T," a T se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjádfi v procentech zaokrouhleně na tři 
desetinná místa. 

Hodnota T 'IT bude uvedena na základě proaktivního dohledu zajiiťovanáho Poskytovatelem. 

Kvalita Služby 

Poskytovatel garantuje Objednateli minimálni měsf{;nf dostupnost každé dotčené Služby na úrovni 
definovanou v Příloze č.2 této Smlouvy. Výše smluvnlch pokut v prfpadě nižší dostupnosti Služby 
je sjednána takto: 

Parametr Definovaná minimální výie smluvní pokuty 
hodnota dostupnosti 

Dostupnost 99,000% 0,05"R* Měsí{;ní paušál poskytované Služby 

99,300% 0,06*R* Měsfčnf paušál poskytované Služby 

99,500% O,07*R* Měsí{;ní paušál poskytované Služby 

99,900% 0,08*R* Měsi{;nl paušál poskytované Služby 

. Hodnota.R se vypo{;te ode{;tenlm hoonoty skutetně dosažené dostupnosti Dm (v % zaokrouhleno 
nahoru na trr desetinná mlsta) od definované minimální hodnoty dostupnosti. 

............ _------ ._---
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Příloha č. 4 Servisni podminky-

1 Proces odstraněni poruchy 

Procesy zde popsané slouží k rychlému určení plíčin poruchy a k rychlému obnoveni funkcionality dotčených 

služeb. Popisuji zejména komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákaznlkem v prlpadě výskytu poruchy. 

V prípadě výskytu poruchy poskytovaných služeb komunikuje Zákazník s dohledovým centrem Poskytovatele 

(dále jen NCC) níže popsaným způsobem. Komunikace je možná v českém nebo anglickém jazyce. 

Vzájemná komunikace probíhá vždy telefonicky, doplňkově též pomocí faxových zpráv nebo e-mailem. Jako 

průkazná jsou akceptována hlášení podaná na telefonn! člsla uvedená v čl. 2. této přílohy, pfípadně zaslaná 

faxem. 

1.1 HIUení O poruše od Zákazníka - provádi Zákazník 

Zákazník v prípadě zjištěni poruchy služby sděll Poskytovateli: identifikačn l údaje o Zákaznlkovi; 

jmér:Jo odpovědného zaměstnance Zákaznlka, který hlášeni zadal ; telefonnl člslo; člslo faxu; volitelně 

čislo poruchy (identifikace poruchy) dle evidence Zákaznlka; čas zjištěni poruchy; kódy služeb 

(dle pfedávaclho protokolu) v poruše a popis poruchy. 

1.2 Potvrzeni obdržení hláěení o poruie - provádí Poskytovatel 

Poskytovatel potvrzuje, že obdržel a porozuměl hlášeni o poruše. 

1.3 Hlášení o porule - provádí Poskytovatel 

Poskytovatel, po vymezení poruchy ve své síti informuje Zákazníka o pfedpokládané pfičině poruchy 

a predpokládané době odstranění poruchy. 

1.4 Odstraněni poruchy - provádí Poskytovatel 

Poskytovatel provede odstraněni poruchy. 

1.5 Opětovné hláěenf o poruše - provádí Poskytovatel 

V prlpadě, že dojde k pfekročenl pfedpokládané doby odstraněni poruchy nebo bylo na základě 

nových skutečnosti zjištěno, že doba potfebná pro odstranění poruchy bude delší, než bylo původně 

predpokládáno, Poskytovatel informuje o nových skutečnostech Zákaznlka. Obsah zprávy 

koresponduje s původnlm hlášením o poruše, navfc jsou uvedeny následujícl údaje: vysvětlení 

důvodu prodlouženi doby odstraněni poruchy; pfedpokládané trvání prodlouženi doby odstranění 

poruchy a prlpadě potfeby i žádost o součinnost Zákaznlka pn odstraněni poruchy. 

1.6 Potvrzení opětovného hláieni a parule - provádí Zákaznik 

V pflpadě plsemné komunikace Zákazník potvrdl pfljem opětovného hlášení o poruše. 

1.7 Hláiení a odstranění poruchy - provádí Poskytovatel 

Po odstranění poruchy informuje Poskytovatel Zákaznlka o: času odstraněni poruchy; době trvánl 

poruchy formou záznamu do systému evidování poruch. 

1.8 Potvrzení hlášení o odstranění poruchy - provádí Zákazník 

V pflpadě písemné komunikace Zákaznik potvrzuje pfijetf hlášení o odstraněni poruchy. 
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2 Kontaktnl informace 

NCC sloužl pro ohlašovanl poruch a predávánl pofadavkú na servisnl podporu či součinnost Poskytovatele. Je 

dostupné nepl'etrtitě 24 hodin denně všechny dny v roce. 

Veškeré hovory uskutečněné prostrednictvlm nlže uvedenY-ch telefonnlch linek jsou nahrávány. V pflpadě 

nesrovnalosti týkajlclch se nahláAeni poruchy Zákaznlkem je rozhodujlcl nahlMeni poruchy zaznamenané na 

dispečerském záznamovém zaflzenl Poskytovatele. 

Telefon: 225 256 666 

Fax: 236 099 888 

E-mail: smc@t-moblle.cz 
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Příloha č . 5 Katalogový list Služby 

Označení služby IP MPLSVPN 

Stručný popis služby Připojení lokality do prostředí IP MPLS VPN. 

Trvalé připojení (pevná přípojka) lokality do sítě IP MPLS VPN splňující globální 

pa=etry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry služby jsou definovány tímto 

katalogovým listem - ( též jen KL). 

• Služba musí wnožnit 
. 

POUZ1U aru-esního prostoru zvoleného 
Zadavatelt'lll/Pověřujídm zadavatelem (dále také ,,Koncový uživatel' ') 

Popis vlastností • Služba nesmí @troVlltzákaznickýprovoz. 

služby • Ned.ílnOll součásti služby musí být koncové zařízení (CPE) spravované 
operátorem. 

• Předávacím rozhntním služby je/jsou Ethernet port/porty koncového zařízení. 

• Symetrická j asymetrická přípojka musí splňovat garanci kapacity (rychlosti.) 
v požadované (tedy plné) parametrice a nesmí být tvořena spojenými linkami, kde 
hy teclmologická omezení představovala překážku pro využití celé kapacity linky 
aplikacemi zákazníka. (např. 8 :Mbitj s downstream musí pii využiti standudniho 
FTP(jednasessiollJdosahovatrychlosti8:Mbit/s+-10procent,piivypnutíQoS) 

Pro realizaci služeb IP :MPLS VPN je požadováno použití výhradně těchto přenosových 

technologií: 

· metalická vedení 

Použitelné · optická vedeni 

technologie 
· radiové spoje 

o pro služby s parametrem SLA 99,5 % a vyšším musí být použita technologie 
pracující na kmitočtech s individuálním oprávněním v případě, že si to vyžádají 
podmínky v dané lokalitě - např. míta zarušení 

o technologie pracující v pásmech se všeobecným oprávněním je povoleno používat 
pouze pro služby s parametrem SLA nižším než 99,5 % 

Lokalizace služby Adresa budovy, lokalita bude na vyžádání dodavatele doplněna kódem registru RUIAN 

Monitoring služby V závislosti na doplňkových službách 

Podmíněno službami N/A 

Maximální doba 
500 kalendářnich dni 

zřízení služby 

Název skupiny Kód parametru 
Popis 

parametrů ID Parametru 

Kapacita 
4096/256-1:50 

Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou 

"do" 4096/256 kbit/s 

Kl . Dostupné QoS profi1y: 
o Profi11 Profi12 a Profi} 3 

4096/256-1:20 
.Asymetrické piipojení s ag:cegací nuWmálně 1:20 6 kapacitou 

"do" 4096/256 kbit/s 

K2 . Dostupné QoS profil:y: 
o Profi} 1, Profi}2 a Pro@ 3 

8192/512-1:50 Asymetrické připojení s ag:cegací mrucimálně 1:50 s kapacitou 

"do" 8192/512 kbit/s 

........... _ .... _ .... _--_ •.............................................................. __ .. _ .. - ............................................................•.•.•...........................• _ •.•..........•....•. 
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K3 - Dostupné QoS profily: 
o Profi11, Profil2 a Profil3 

8192/512-1:20 
.Asymetrické připojení 5 agregaci maximálně 1:20 s kapacitou 

"do" 8192/512 kbit/s 

K4 - Dostupné QoS promy: 
O Profi11, Profi12 a Profil3 

16/1-1:50 
Asymetrické připojení s agregaci maximálně 1:50 s kapacitou 

"do" 16/1 :Mbith 

KS - Dostupné QoS pro6Iy: 
o Profi11, Profi\ 2 a Profil3 

16/1-1:20 
Asymetrické připojení s agregaci maximálně 1:20 s kapacitou 

"do" 16/1 kbit/s 

K6 - Dostupné QoS profi1y: 
o Profilt Profi12 a Profil3 

t28k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 128 kbitj s 

K8 - Dostupné Qa S profi1y: 
o Profil1, Profil2 a Profil3 

256k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 256 kbitj s 

K9 - Dostupné QoS profi1y: 
o Profi1t Profil 2 a Pro@ 3 

sl2k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 512 krut/ s 

KlU - Dostupné QoS profi1y: 
O Prom 1, Profil2 a Profil3 

1M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 Mbit/ s 

Kll - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

2M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 2 :Mbit/ s 

K12 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

4M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 4 :Mbit/ s 

KB - Dostupne QoS profily: 
o Všechny 

6M Symetrické neagregované pEpojení s kapacitou 6 :Mbit/5 

K14 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

BM Symet:tické neagregované pEpojeni s kapacitou 8 Mbit/ s 

Kls - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

10M Symetrické neagregované pEpojeni s kapacitou 10 Mbit/ s 

K16 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

12M Symetrické neagregované pEpojení s kapacitou 12 1fhit/ s 

K17 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

14M Symetrické neagregované pEpojení s kapacitou 14 Mbit/ s 

K18 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 
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16M Symetrické neagregované pnpojení s kapacitou 16 11bit/ s 
- Dostupné QoS profily: 

K19 
O Všechny 

I BM Symetrické neagregované připojení s kapacitou 18 Mbitj s 

K20 - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

20M Symetrické neagregované pnpojení s kapacitou 20 :Mbitj s 

Kll - Dostupné QoS pwfily: 
o Všet::hnv 

25M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 25 lvfuit/ s 

K22 - Dostupné Qo$ profi1y: 
o Všechny 

30M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 30 Ivfuit/ s 

K23 - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

35M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 35 11bitl s 

K24 - Dostupné QoS pIOfily: 
o Všechny 

40M Symetrické nea,gregovmé připojení s kapacitou 40 1Jbitj s 

K25 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

45M Symetrické neagregované pnpoje:ní s kapacitou 45 1Ibit! s 

K20 - Dostupné QoS prolily: 
o Všechny 

sm...-! Symetrické neagregované připojení s kapacitou 50 1fbit/ s 

K27 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

60M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 60 1fhit/ s 

K28 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

70M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 70 Mbit/ s 

K29 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

80M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 80 1fhit/ s 

K30 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

.oM Symetrické neagregované připojení s kapacitou 90 Mbit/ s 

lGl - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

100M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 100 Mbit/ s 

lG2 - Dostupné QoS ptofily: 
o Všechny 

120M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 120 :Mbit/ s 

K13 - Dostupné QoS ptofily: 
o Všechny 

140M 
Symetrické neagregované připojení s kapacitou 140 :Mbit/ s 

- Dostunné OoS ntofilv: 

_ .. _ ...... _----_ .......................... _._ .. __ ... . 
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K34 o Všechny 

150M Symetricke nesgt"egované připojeni s kapacitou 150 1fbit I s 

K35 
- D09tupné QoS profily: 

o Všechny 

200M Symetrické neagregované připojení s np:1citou 200 1lbitl s 

IG6 - Dostupné QoS pro6ly: 
o Vkcho" 

250M Symetrické Jle$lgt"cgovane připojeni s kapacitou 250 1 lbit/s 

IG7 - Do$tupué QaS profily: 
o Všechny 

300M Symetncké neagregované připojení s hpacitou 300 :MbitJ s 

1GB - Dostupné QoS profily: 
O Viechn· 

350M Symetrické oeagregované pnpo}mí s UpaCltou 350 ;\·[bit/s 

IG9 - Dostupné QoS profily: 
O V'scchn ' 

400M Symetrické neagr-egované připojení s lu.pacitou 400 ~lbit/s 

MO - DOS1Upne QoS profily: 
O Všechny 

SOOM Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 500 :Mbit/ s 

K4l - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

600M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 600 1!bit/s 

K42 - Dostupné QoS profily: 
o Vkchnv 

700M Symetrické ocagregovane připojeni 5 kapacitou 700 Mbitl s 

K43 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

BOOM Symetrické neagrcgované připojení s kapacitou 800 Mbit/ s 

K44 - Dostupné QoS profi.1y: 
o Všecnnv 

900M Symetrické Re2gregoVllné připojeni s kapacitou 900 Mbit/s 

K45 - Dostupné QoS profity: 
O Vkcho, 

lG Symetrické neagregované pEpojeni $ kapacitou 1 Gbit/ s 

K46 - Dostupné Q oS profily: 
o Vlecltnv 

QoS QoS-NE 
Služba neumoiňuje rusazeru QoS modelu 

QOSO 

QoS-ANO Služba wnoiňuje nasazen( QoS modelu dle de6nice 

QOSl v karalogovem listu IP MPLS VPN - QoS 

Mulriple VPN MVPN-NE 
Služba neumožňuje vytvořeni vz:ijemně oddělených VPN 

MVPNO 

MVPN-TRUNK Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -
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b.fVPN1 předáni na jednom Ethernetovém portu v trunk módu (802.1 Q) 

- maximální počet "'.'PN v rámci služby je 8 
- minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbitl s 
- koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN 
-

Služba unlOžňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -

.MVPN-FYZ předání na více fyzických Ethernetových portech RJ-45 

MVPN2 - maximální počet VPN v rámci služby je 8 
- minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbitl s 
- koncovV uživatel definu;e oožadovanv oočet VPN 

Garantovaná SLA-O 

dostupnost 
Služba nemá garantovanou dostupnost 

SLAa 

SLA-99,O 
Služba má gatlltltovanou dostupnost minimálně 99% 

SLA2 

SLA-99,5 
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,5% 

SL\3 

SLA-99,9 
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,9% 

SL\.4 

SLA-99,99 
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,99% 

SL.\5 

Záloha služby ZAL-NE 
Služba bez zálohy 

ZALO 

ZAL-25 
Služba se zálohou o kapacitě 25% primární linky 

ZAJ.. t 

ZAL-50 
Služba se zálohou o kapacitě 50% primární linky 

ZAL2 

ZAL-75 
Služba se zálohou o kapacitě 75% primární linky 

Z.AD 

Bezpečnost SEC-NE 
Bezpečnost je dána charakterem služby 

SECO 

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů 

SEC-1 poskytovatel gll~ntuje provedení úpravy access-listu -

SEC1 do 2pracovních dní 
- v ceně služby je úprava access-listů maximálně 4x 

za kalendářní měsíc 

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením šifrování 

SEC-2 šifrování musí být nasazeno minimálně na dvou službách IP -
SEC2 MPLS VPN, začleněných do téže VPN (musi být vytvořeny 

minimálně konec A a konec B) 
- šifrování je zajištěno šifrováním AES-256 
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• 

Doplňkové služby 

Název skupiny Kód parametru 
Popis 

pa:rametn'l ID Panlmetru 

Petfonnance PERF-NE 

monitoring 
PERO 

Monitorování výkonnostních charakteristik není požadováno 

PERF-.ANO Součástí služby je monitorováni výkonnostních charakteristik 

PER1 - monitorované parametty jsou závislé na parametrice 
konektivitní služby 

Proa,ktivní dohled PROAKT-NE Konektivitní služba není proaktivně dohledována 

PROO - operátor negarantuje proaktivni zahájení odstrnlÍování 
zivadv 

Konektivitní služba je proaktivně dohledována operátorem 

PROAKT-ANO 
- operátor zahajuje řešení incidentu i bez nahlášení ze strany 

PROl uživatele služby 
- operátor infonnuje zástupce uživatele o incidentu na službě 

do 30 minut od vzniku incidentu 

IPv6VPN IPv6-NE Služba IP MPLS VPN nepodporuje využití adresního prostoru 

tpV() IPv6 

IPv6-ANO 
Služba IP MPLS VPN podporuje využiti adresního proStoru IPv6 

IPVl 

Rámcové požadavky na kvalitu služeb QoS jsou uvedeny níže: 

Označení služby IP MPLS VPN - QoS 

Stručný popis služby D efinice QoS pro služby v rámci KIVS. 

QoS model v cimci KNS umožňuje nasadit maximálně 6 tříd služeb. Do~tupné třídy: 

- Class Jo.. - real-time (např. VoIP) 
Popis vlastností - Cbss B - signalizace 
služby - Cbss C - ktitické aplikace (např. video, videokonference, klíčové systémy) 

- Chss O - aplikační třída 2 
- Chss E - aplikač!Ú třída 3 
- Class F best effort {ostat!Ú nrovoz' 

I N ázev skupiny I Kód parametru I Popis 

._----------_ ... _ ..... _ ...... _ ... . 
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panmetrů 

Společné vlastnosti 

tnd 

PeJformance 

parametry 

Měření performance 

parametrů 

QoS třídy 

ID Parametru 

VL\S 

Performance 

PPAR 

Měření paf 
MJ)]);\, 

OusA 

0$1 

Ous B 

CLS2 

Garance performance (výkonnostních) parametrů 

Je možná pouze v kombinaci s objednánim 
doplňkové služby "Performance monitoring". Bez 
této doplňkové služby jsou hodnoty, uváděné 

u }ednotlivých md pouze orientační. 
V pHpadě objednáni doplňkové služby "Perfomunce 
monitoring" dochází Ir. rozšíření SL\. i rul. uvedefié 
performance psntmetry jednotlivých tříd. 

O Pammetry jsou guantováoy v popadě, Žl". provoz, 
generovaný koncovým uživatelcm nepřesáhnc 90 
% celkové kapacity VPN přípojky. 

Šífb. pásma každé jednodivé třídy je zadávána v % 
z celkové kapacity VPN přípojky. 
Minimální kapacita je 5 % z celkové kapacity přípojky 
a zároveň minimilně 64 kbit/ a. 
Šítku pásma jednotlivých tiid ;e možné měnit p o 5 % 
kapadty VPN přípojky. 
Souéet kapacit všech tř:id je 95 %. 5% kapacity linky 
ie vyhrazeno DrO kootroloi PtOVOZ pOskytovatcle. 

v ci.mci QoS modelu jsou za perfoml2.IU;:e par.unetry 

považovány 

• Zpoždění (Latency) 
• JrrrnR (variabilitll zpožděruj 
• Ztr.ítovost paketů (packet 1.095) 

Všechny hodnoty jsou měřeny pto smyčin (jedná 

se o obousměrné hodnoty) 

Měřeni performance pammeW probíha mezi CPE 

(koncovým zařízefiÍm) wniSlěoým v lokalitě zakončení 

služby M"PLS IP VPN a soodou, umístěnou v pátefrú :úti 

pos1r.ytovatde. 

Rea1-time třída, určená ptO provoz IP telefonie 
Minimální 5&1.a pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN přípojky a zároveň oůnim~lně 64kbit/ s 
1:1aximální šífka pásma třídy je 50 % celkové hpacity 
VPN piipojky 
H odnoty perfofIDllnce parametrů: 

O Z trátovost paketů - 0,25 % (PllllÍ pro symetrické 

"užby) 
O Ztrátovost paketů - 0,5 % (p1:.llÍ pta slwi:by 

asymetrické) 
o JITI'ER - 30 m 5 
O Zpoždění - 60 ms (platl' pro symetrické služby) 
O Zpožděni - 70 ms (platí pro asymetrické služby) 
Uvedené hodnoty platí v popadě vytížení celkové 
kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, 

že nedochází k přehlcení tiidy. MHem je prováděno 
pwkety 5 velikostí do 64 B. 

Priocitní třkb, tuieni pw wpříllid pro pienášeni 
VolP sign21izace (vyiaduje-h koncový uiiv:l.tel pro 
signalizaci samostatnou ttfdu) 
Minimální šina pá~ma je 5 % z celkové kapacity 
VPN přípojky a zhoveň minimálcě 64 kbit/ s 
Maximální šítka pásma třídy je 20 % celkové kapacity 
VPNpnpojky 
Hodnoty performance parametrů; 

o Ztrátovost paketů - 0,25 % (platí pro symetrické 
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služby) 
o JITIER - 30 ms 
o Zpoždění - 60 ms (platí pro symetrické služby) 

.. Uvedené hodnoty platí v pHpadě vytížení celkové 
kapacity VPN pHpojky na 90 % a vpHpadě, 
že nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno 
oaketv s velikostí do 64 B. 

.. Prioritní třída, určená pro Business Critical aplikace 

.. 1finimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN p.řípojky a zároveň minimálně 64 kbit! s 

.. Hodnoty performance parametrů: 

Class C 
o Ztrátovost paketů - 0,5 % (platí pro symetrické 

služby) 

CLS3 o JITIER - není garantován 
o Zpoždění - 200 ms (platí pro symetrické služby) 

Uvedené hodnoty platí v pHpadě vytížení celkové kapacity 

VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety 

s velikostí do 64 B. 

.. Prioritní třída, určená pro Business aplikace 

.. 11inimální šítka pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit! s 

.. Hodnoty performance parametrů: 
Class D o Ztrátovost paketů - není garantována 

o JITIER - není garantován 
CLS4 O Zpoždění - 250 ms (platí pro symetrické služby) 

Uvedené hodnoty platí v pHpadě vytížení celkové kapacity 

VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno palety 

s velikostí do 64 B. 

.. Prioritní třída, určená pro ostatní aplikace 

.. Wnimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN pHpojky a zároveň minimálně 64 kbit! s 

.. Hodnoty performance parametrů: 

C1ass E o Ztrátovost paketů - není garantována. 
o JITIER - není garantován 

CLSS o Zpožděni - není garantováno 

Uvedené hodnoty platí v pHpadě vytížení celkové kapacity 

VPN pHpojky na 90 %. Měření je prováděno pakety 

s velikostí do 64 B. 

.. Best-effort třída, zbytkové pásmo 

.. Kapacita minimálně 64 kbit! s 
Class F .. Kapacita určena v % z celkové kapacity VPN 

.. Hodnoty performance parametrů: 
CLS 6 o Ztrátovost paketů - není garantována 

o JITIER - není garantován 
o Zoožděni - není Irorantováno 

Možnosti provozu Markování provozu provádí koncový uživatel v jeho síti 

QoS DCSP-TRANS (LAN) poskytovateli KIVS pak předává jím zvolené 

DSCPl DSCP hodnoty. Poskytovatel tyto hodnoty transparentně 

I ořenáši přes WAN síť . 

DSCP-FIX 
Markováni provádí poskytovatel (a sl::U1ovuje hodnotu 

DSCP2 
DSCP) na základě IP adres a portů, dodaných koncovým 

uživatelem. 

Profily QoS Prom 1 V promu jsou dostupné třídy: 

PROFl .. Class E a Class F 

-_ .. _ ... _ ......................... __ ._--_ .. _ ................................................................ _ .... _----
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PlOfů 2 V profi.lu jsou dostupné třídy: 

PROF2 .. Class A a Class P 

Profil 3 V proftlu jsou dostupné třídy: 

PROF3 .. Cb.ss A, Class E a Cb.M F 

Proftl4 V profilu !SOU dostupoe tOdy: 
PROF4 .. Ctass A, Clu! D, Class E a Oa~ F 

Ptofi15 V profi1u isou dost\lpné ti:idy: 

PROF5 .. Class A, Cuss C, C1ass D, Class E II Class F 

Profil6 V p rofilu jsou dostupné třídy: 
.. e lan A, Cla~$ n, Class C, Class D, Class E a 

PROF6 Class F 

--_._ ..................... - ... _ .. _ ... _-----_._ -
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~ .. ~ . ·Mobile· 
• 

POvE9EN! 
. 

Společnost T-Mobile Cze<:h RepuhHc 8.5., se sldlem v Praze 4, Tomtčkova 2144/1 , pse 149 OO.IČ 64949681 , (dále jen 
.Společnost") jednající prostřednictvl'm phtdstavenstva Společnosti tfmto p o y I r u j. nf1e UYeden6ho zam6stnance: 

aby za Společnost jednal a vykonávat: 

Ing. Libora KOMÁRKA 
1181. 25. OH. 1967 

• veškeré úkony, které souvis! se smlouvami o poskytováni služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji 
!wmLinikačnmo zařfzení a jejich pHslu!enstvf flremnlm úkaznfkúm a se smlouvami o zprostředkování anebo 

spolupráci pti uzavlránl LN'edených smtw, zejména S& jedni o uzavíráni, změny a ukončováni takových smluv, 

• ve~eré úkony, kteti souvisí se 5lI'IIolNami. které upravuj{ komplexnl řelenl ProfiNet prodej jaJcýchko!i nehlaso\lých 
služeb a služeb s pridanou hodnotou; ze;nénase }adná o uzavt'rtnr, zrněny a ukončováni takových smiLN, 

• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytovánllCT tešenl, jež upravují podmínky pronájmu komunikačních 
zařízení a souvisejíclho vybevenl VČ. požadované softwarové podpory; leJmltna se jedná o u1.8vfrtnf, změny a 
ukončování takových smlLN, 

• veškere ůkony podle zákona o veřejných zakizkách. to znamené" aby podévaJ nabfdky a prov6d!1 vešX&ré Pf',,"i 
ůkony ve vefejných l8kázl<ách a Ioýběrových Hzenk:h, ze;ména svým čestným prohlálenlm prokazoval základní I dal!; 
kvalifikačni předpoklady pro plnění veřejné zaIWky. 

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu & po dobu pracovního poměru ve Spo!ečOO3ti jedná jménem 
Společnosti samostatně 8 je oprávněn II uvedeném rozsahu podepisovat přfslu!né pfsemnosti. Zmocněnec není oprávněn 
zmocnit ani pnak pověřit jinou osobu, aby miste něj jednala za Společnost. Pov6fený zaměstnanec dále nen! oprávněn 
jakýkoli majetek Spcletnosti převádět či zatěúwat PfWv tfatích osob. 

Podepisován! pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodnl firm6 společnosti či liltisku 
razitka společnosti pl'ipoj! pověřený zaměstnanec svOj podpis. 

v Plaze dne 25. hlezna 2011 

Dipl. Ing. Roland Mahler 
předseda představenstva 

Toto pověřeni piijlmám: 

T-Mobíla Clei:h Republic u. 

.~ 
Ai~~" ........................ ........ . 
člen predstavenstva 

Ing. Ubot Komárek 

SI:IIo &poIeetlosti TOITičkow. 2'4".!~~ 149 00 Praha 4, Crech Rtpublic 
Jt; 649 49 681. ut;; ~~9681 
Zapsllnl. do Oft u hIěaskáho soudu v Praze, B.3187 



Ovlřenl -legalizace 

. 1~t 1'" BHD~ ~Islo ovUovad kDlhy .00IV-. __ ... _ ....... _ ...... _ .. _ ......... /lOll 
Ověřui~ že: 
1) Dipl. Ing. Roland Mahler, nar. 28.5.1949, bytem Praha 6, Na M!čaDce 1040/47, 
2) Albert Pot:, DM. 12.3 .1959, bytem SpolkovárepublikaN_o, , 
j'jlehž totolDost byla zjiltěua z úhcbúho prokazu, _aU před D._ 
podpis na Uto UstIDi! so Jil Dach6zejíd Zl _tul. 
V Praze' dne 25.3.1011 
NotU pr0ve4e"tm legalizace "eodpovi44 VI ./)fah lIniI1y. 

1(4/ 
JUDr. Milena Kdlovi 

notMka v Praze 

v Preze .. lha 19 1(1.201 1 

I 

O"'ih..,;Cl doložka ·ro lIi dll';ci Poř,č: 104149~D I1-0121 

Podle ovéř,kni~ ~št~/r~ 414 hl' dosloVi\~ s 
lato úe1ná k~l i'"ob:.a ,J~íl ~,n~;.:~ "/ ~~n(:) a tato 'i11~IN je 
pndlollOOU u ln3U , .. • 2 t ,_ 
jH oyi7-eni vidi.,..,,,,ná liatin. obs J ICI s r ·v · 

Pral'lol 414 -.. 26}D' 2fll 
xl, \,...,! J L Po"l'" ," , ........ , .. . 1.. ....... 

Stel<. 1 Ji tka I 

Oředni rUl t~ 

Ověřovací dJlDi~ lIro vidi.ac l 
Pvdle ověřO\lari ltmhy pošty: Praha 69 

Tato ;íplr.á kopie, obsa~jJ=. Z stran souhlasí dosl\ivtlÍ 
s p,'edlož!oo~ l1stil'JOl", ~ nU byla P9řfzena a tato listjna je 
jit ~věře:i1á vidil[jvai1~ llstina, obsahující 2 stran. .......-: - ....... 

/~~\ f)(I \' , 
Ljstina, z. nU ie vidilOvaná listina pořI;ena, neobsahuJe ~ • ..:. ~ /., 
v~ditel;)ý zaji~toyací prvek, Jenl je součásti obsahu privn~ '-- • 'I' ') 
vyln.a.u léto llstlny. U ~ 

Pral".a (,9 di1e 04.11.2~14 ... , .. /! ........ ·1'" 
SchrollliVí Dana Po~is, O~eonl raz 'tko .-_. ; 

/ 

-



Iobilp· 

POVHIENI 

Společnost T-Motlile Czech Republic as., se sídlem v Praze 4, Tomfčkova 2144/', PSČ 149 00. IČ 64949681, (dále jen 
.Spclečnost") jednající prostřednictvlm představenstva Společnosti tímto p o II I f U je !'ÚŽe !Nedeného zaměstnance 

aby za Společnost jednal 8 vykonával: 

Ing. Miroslava K L Á S K A 
nar. 23. 6. 1975 

• vešker~ úkony, které souvis( se smlouvami o poskytováni služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji 

komtlr.ikačnlho zařízeni a jejich příslušenství firemním zákazníkúm ft se smlouvami o zprostředkování anebo 
spolupráci pf! uzavfránl uvedených smluv; zejména se jedná o ol8Ylrénf. změny a ukončování takových smluv, 

• veškeré úkOny, které souvisf se smlouvami, které upravujI komplexn! řešeni ProfíNaI: nebo Firemní řešeni, prodej 
jakrchkoli nehlaso....ych služeb a služeb s přidanou hodnotou: zejména se jedna o uzaviránl, změny a uktmčováni 
takových smluv, pop~. smlouvy budoucl, 

• veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o bezpeenostnfm auditu, z:achovánf diNěrr'tOSti informací a 
prodejI a servisu hardware, zejména. se iedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv. 

• ve~e(é úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování \CT tešenl, jež upravuji podminky pronájmu komunikačních 
zaHzenf a souvise,cího vybavení ve. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavíráni, změny a 
ukončováni takových smluv, 

• veškeré úkony podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabldky a prováděl veškeré právní 
úkony ve veřejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní i další 
kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky. 

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovnlno poměru ve Společnosti jedná jménem 
Společnosti samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat pr[slušné plscmnosti. Zmocněnec není oprávněn 
zmocnit ani Jinak pověfit jinou osobu, aby místO něj jednala za Společnost. Pov6řený zaměstnanec dále není oprávněn 
jakýkoli majetek Společnosti převádět či zatěžovat prá~ třetích osob. 

Podepisovani pověřenéhO zaměstnance se děje tak, fe k napsané nebo vytlttěné obchodnf firmě společnosti či otisku 
razitka: společnosti pňpoj[ povětený zaměstnanec svůj podpis. 

V Praze dne 14.&rvnJ01l 
Q, ' , 

j . / . ! t 
..... , ...... : .... ~ .... _.: ....... ::_-.... 

M;"<Ktein 
předseda pfedstavenstva 

Toto pověrenr pnjlmám: 

T -MobHc Clech RepubHc a.s. 
Sidlli spolsb1ostl TewnlCkova 21-4-4/1. 14900 Praha 4, CzllCh Repu'oHc 

le: 649 49 681, Olt: CZ64949681 
2"P!1 .... do 01=1 u Mllstskeha ~Iidu v Pran, 9.3787 

'1;i( /~ ~ 1 ...... --· ... --
Ing. Milan Valino 
člen představenstva 

~ . 

Ing. Miroslav Klásek 

, 
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Ovlření - legalisace ..y 

Běžné llllo ovi!i'ovRd knihy :O-'V.i.f.1" ••• ~ ..... fi... ' 
OvěřuJI, fo: ./ 

bytem Praha 6 - Bubenot. Českomaľ á 528/1 3, 
2) Mark Klein nar, 30,9 1971 , bytem F. mlngweg 29, 

I) Ing. Milan V8Šina. naf. 11 .2. 1969, !4 
40591 DUsseldorf. Spolková ropuJ. Ni!n=ko, 

jejich! lotolnost byla zjlitba z i#l"nfho pr6kazu, tuto listinu 
před notářem vlastnoruěnf .han. 
V P ..... dne 14.6,2013 
Notdl provr!denlm le6aJizace neodpovídá tG: olwtM listiny. , 

: ' 

JUDr. Milena Králová 
noúfkA v Praze 

OVěi\wacÍ dolofka pro vidilaci 
Podle ověřo\l&ei knIhy pošty ' Praha 414 

Poř. č; HSOO-O'u-1394 

. a~ ÚplQi kopi~. 1?;,salwjíc! ~2 stun ~hllSí doslo~ . 
s předlOlenou IistlllOtl. z nll byla ponzlWli' .. bto llstina J' 
prVOPis, ~ahujícl 2 stran . • 

listílli I níi le vídilOvant listIna pořízena , neobsahuje 
viditelný njištovAcí prvek . jenž je součástí obsahtl pravnVIO 
vYznaJIIU táto listiny. kct ' p(j.'-J ~ ', 

Prahi 4-14 dna 30.07.2013 . . .. ~ ... ... :. :- , 'IJ" "'.J' Houuro<Iá VeronikA fIooq,IS , U r ' . I . .., 
. 7 - , 

~07· 
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