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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
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Číslo smlouvy MF 

9009/016-2/2016 
Smlouva Toto číslo uvádějte přifakturaci 

o Poskytováni IP MPLS datové služby pro vybraná územni 
pracoviště Celni správy v resortu Ministerstva financí 

uzavírané v souladu s ustanovením § 1746 odsL 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.gemln.cz č.j.: MF-6883/2016/9003 

mezi smluvními stranami: 

A. Objednalel 

Obchodní název: Česká republika - Ministerstvo financí 

Se sídlem: Letenská 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 "Objednalel" nebo "MF") 

A 

B. Poskytovalel 

Obchodní název: 

Se sídlem: 
Zastoupená: 
IČO: 
DiČ: 
Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

tel.: 
fax: 

Dial Telecom, a.s 

Křižíkova 36s/237 
Jiřím Kutílkem, na základě Plné moci 
28175492 
CZ28175492 
Československá obchodní banka, a.s. 

17530083/0300 
+420 226 204 111 
+420 226 204 197 

(dále jen "Poskytovalel") 
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Smluvnl strany, vědomy si svých závazků v Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být Smlouvou vázány, dohodly se na následujicím znění Smlouvy: 

1. ÚČEL SMLOUVY 

Účelem léto Smlouvy je 

1.1 Závazek Poskytovalele zajistit fádné a včasné poskytování služeb blíže 
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 
poskytovat Objednateli služby elektronických komunikaci (dále jen 
.. Služba"), Objednatel bude za Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu . 

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

2.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služeb do jednotlívých územních 
pracovišť Ministerstva financí nejpozději v termínech uvedených 
v Příloze 1, tabulka 1.1. Poskytovatel se zavazuje, že pted zahájením 
poskytování Služby bude o ptípravenosti k zahájení informovat oprávněné 
zástupce Objednatele uvedené v Příloze č. 2, této Smlouvy a nejpozděj i 
následující pracovní den po zahájeni poskytování Služby předloží 
Objednateli k podpisu Předávací protokol o zprovoznění a zahájení 
poskytování Služby. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn 
požadovat její kvalitativní a kvantitativní změny, a to způsobem a postupem 
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 plnění pledmětu této Smlouvy je stanovena na dobu neurčitou. 

3.2 Mistem plnění jsou vybraná územní pracoviště Celní správy resortu 
Ministerstva financí uvedená v príloze Č. " této smlouvy. 

4. PRÁVA DUŠEVNíHO A JINÉHO VLASTNICTVí 

4.1 Poskytovatel prohlašuje, že ptedmět plnění dle této Smlouvy je bez právních 
vad, zejména že neni a nebude zatížen žádnými právy tletlch osob, z nichž 
by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný závazek 
ve prospěch tteU strany. V p/ipadě, že bude toto oznámeni nepravdivé, 
je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za ptfpadné následky 
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takovéhoto jednání, pncemž právo Objednatele na případnou náhradu 
škody a smluvní pokutu zůstává nedotčeno . 

5. CENA A PLATEBNí PODMíNKY 

5.1 Celková dohodnutá smluvní cena za měsíční plnění či ní : 

bez DPH 

DPH 21 % 

včetně DPH 

17100,- Kč, 

3591,- Kč, 

20691,- Kč, 

5.2 Cena Služby, tj . cena za pl nění předmětu Smlouvy za první rok období 
trvání Smlouvy resp. od zahájení poskytování Služby dle odst. 2.3., je dána 
12ti násobkem měsíčního paušálu a jednorázovým instalačním poplatkem, 
které jsou součtem cen dílčích služeb uvedených v Příloze 1, tabulka 1.1. a 
činí: 

bez DPH 

DPH 21 % 

včetně DPH 

227200,- Kč, 

47712,- Kč, 

274912,- Kč, 

5.3 Cena plnění (měsíční paušál) je sjednána dohodou smluvních stran podle 
zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou 
maximální a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené 
s realizaci předmětu Smlouvy včetně nákladů souvisejících 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 plnění (tedy vystavit 
fakturu - daňový doklad) po ukončen í příslušného zúčtovacího období 
(kalendářní měsíc) a to nejdéle do 15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost 
přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění. 

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. 

5.8 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Faktury 
Objednateli, přičemž v posledním kalendářním měsíci 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: 
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5.9.1 rozepsané položky předmětu plněni přesně dle Smlouvy (Měsíční 
cena a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH). 

5.9.2 zakázkové číslo Smlouvy, sloužicí jako identifikátor 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 zněnl pozdějšlch předpisů, 

5.9.5 informace povinně uváděné na obchodnich listinách na základě 
§ 435 občanského zákoníku. 

5.9.6 Měslční ceny jsou vždy splatné na základě daňových dokladů 
vystavených Poskytovatelem a zaslaných u poskytovaných služeb s 
identifikátory KIMFIDD_4035, KIMFIDD_4036, a KIMFIDD_4037 
budou daňové doklady zas liány k úhradě na adresu Koncového 
uživatele: 

Generálnl ředitelstvi cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 

a také zaslané elektronicky emailem na adresu 
podatelna@cs.mfcr.cz 

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

5.11 Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem Č. 235/2004 
Sb., o dani z pndané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, ke dni 
uskutečněni zdanitelného plněni. 

6. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNI POKUTY 

6.1 V případě nedodrženi terminu zahájeni poskytování Služby se stanovi 
smluvni pokuta ve výši 0,05 % ročni ceny s DPH za každý den prodleni 
s jejím zahájením. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na připad, kdy 
prodleni Poskytovatele bylo způsobeno Objednatelem. 

6.2 V připadě prodlenl Poskytovatele s plněnlm jakékoliv lhůty uvedené v této 
Smlouvě a dále v pfípadě neplněn í Poskytovatele má Objednatel právo 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ročnl ceny s DPH, 
se prodlení Poskytovatele týká, a to za každý i započatý den následujlcí 
po marném uplynuti doby plnění, nebo (nejsou-Ii lhůty ve Smlouvě 
uvedeny) za každý i započatý den neplněnI. 

6.3 Smluvni pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k úhradě. 

6.4 Započteni smluvnl pokuty do fakturované částky se nepfipoušti. 

6.5 Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 
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6.6 Při nedodržení termínu splatností 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 případných sankcí se nepřipouští. 

6.8 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené 
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v případě 
neposkytnutí požadované součinnosti, vymezené ve Smlouvě. Každá ze 
smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů 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 skutečné škody v plné výši. 

6.11 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením 
svých povinností, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným 
protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplatí v případě škody vzniklé 
v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby dle 
příslušných 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 nepřipouští. 

6.13 Započtení náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští. 

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 vyvínutí maxímálního úsilí 
k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

6.15 Poskytovatel odpovídá za škody způsobené Objednateli v důsledku 
neodborné či nesprávné montáže technologií a zařízení 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. 

8. SERVISNí PODMíNKY, KVALITA SLUŽEB 

8.1 Není-Ii v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se servisní podmínky a kvalita 
služeb SLA podmínkami, které tvoří Přílohu č. 3, Přílohu Č. 4 a Přílohu 
Č. 5 této Smlouvy. 



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

9. ZMĚNOVÉ ŘiZENf 

9.1 Změnovým řlzením se rozuml zrušení stávající Služby, a nebo změna 
parametrů Služby. Objednatel je oprávněn využít institutu změnového řízeni 
pro uzavřeni dodatku této Smlouvy v návaznosti na změny legislativy, 
organizačni změny a změny dané požadavkem na změnu parametrů Služby 
(např. změna kapacity, SLA a dalši). 

9.2 Hlavním koordinátorem pro změnové řlzení je Objednatel. 

9.3 Změnové rlzeni bude v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách , ve znění pozdějších předpisů , a následujlcími pravidly: 

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

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

9.3.3 Rušeni stávající Služby či její části bude problhat formou písemné 
výpovědi, a to prostřednictvlm oprávněné osoby Objednatele. 
Dvouměsíční výpovědní lhůta, nebo lhůta kratšl, pokud se na tom obě 
smluvnl strany dohodnou, počlná běžet dnem doručení. Smluvní 
strany v takovémto případě uzavřou dodatek ke Smlouvě , který bude 
obsahovat minimálně jednoznačný identifikátor Služby a datum 
ukončení příslušného plnění. 

9.3.4 V plípadě 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 
schvalování Podkladů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem 
se stanovuje seznam Oprávněných osob (Pň/oha č. 2). 

11. OCHRANA INFORMACí 

11.1 Obě smluvnl strany berou na vědomi , že originál podepsané Smlouvy bude 
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerslva 
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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 přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením 
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 veřejných 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 přístupnými 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 informací 
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 třetím osobám podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějŠích předpisů. 

11.5 Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které byly získané 
náhodně nebo bez vědomí 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 nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné 
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že 
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. 
Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace Objednatele 
proti odcizení nebo jinému zneužití. 

11.7 Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem 
plnění této Smlouvy. Jiná použ~í nejsou bez předchozího písemného 
svolení Objednatele přípustná 
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11.8 Poskytovatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat 
povinností 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 ukončení Smlouvy. 

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

11.11 V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem 
má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč za každý p řípad porušení. 

12. ŘEŠENí SPORŮ 

12.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

12.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění 
vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení 
těchto sporů. 

12.3 Nebude-Ii sporná záležitost vyřešena smirně, dohodly se smluvní strany, 
že spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
příslušnými správními úřady (Český telekomunikační úřad), resp. byla-Ii by 
pro řešení takového sporu dána pravomoc soudu obecnými soudy Ceské 
republiky. 

13. PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

13.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou s možností předčasného 
ukončení s výpovědn í lhůtou uvedenou v odsl. 13.4. této Smlouvy. 

13.3 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady, 
povinnost mlčenlivosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého 
obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu. 

13.4 Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen písemnou 
výpovědí, s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním 
dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

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

13.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména 
v následujících případech podstatného porušení povinností 
Poskytovatelem: 

13.6.1 v případě, že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele, 
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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 dní po termínu plnění; 

13.6.5 v prípadě, že Poskytovatel neodstraní vady předmětu plněn í 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 aní do 10 kalendářních dní od doručení výzvy 
Objednatele. 

13.7 V případě odstoupení podle odst. 14.6 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 
resením, zeJmena 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, není tímto ustanovením dotčen, 

13.8.2 v připadě 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 případě 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 
smluvní povinnosti, ujednání o mlčenlivosti a ochraně informací ani 
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ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 
i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednáni o způsobu řešeni sporů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

14.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně 
vzájemných vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá předcházející 
ujednání a dohody v této předmětné věci , ať už ústn! či p!semné. 

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

14.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti 
vyplývajlcl z této Smlouvy na třetl osobu bez předchozlho písemného 
souhlasu Objednatele. 

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

14.5 V případě rozporu mezi ustanovenimi příloh této Smlouvy a textem v těle 
této Smlouvy maji přednost ustanoveni v těle této Smlouvy. 

14.6 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen 
částečně se řidi příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. 

14.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č.I: 

Příloha č . 2: 

Přiloha č . 3: 

Příloha č.4: 

Příloha Č . S: 

Příloha č.G: 

Specifikace Služby 

Seznam oprávněných osob 

Stanovení dostupnosti Služby 

Servisní podmínky 

Katalogový list Služby 

Plná moc Jiřího Kutilka 



14.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu 
V jazyce českém, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotoveni 
a Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovenI. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Poskytovatel 

V Praze dne ~~\.?~~ 

Dial lecom, a.s. 
Jiří Kutílek, 

manažer divize pfrmého prodeje 

@ Dial Telecom 
Dial Tolccom, <".s. 

Kliiikova 36a12:l7. 1A6 00 Pr/jr.a 8 - Karlin 
IC02R\75492 D;Č'CZ28175492 

/ 

Objednatel 

V Praze dne ~ ~ ~' .. .. ~H) 

Česká republika - Ministerstvo financí 

Hejna Miroslav, Dipl.-Ing. 

Vrchnf ministerský rada - náměstek pro flzenl 

sekce 

Ministe, '.(YD " I", 
1ll!110Plnh,,! I I II L l~ 

'" lC: U00069H I'tj(' Z ,,-
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Příloha č. 1 - Specifikace Služby připojení lokality do prostředí IP MPLS VPN. 

1 1 S k tek a výklad Doimů . eznam z ra 

MF Ministerstvo financí 

ZVZ Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

ZoEK Zákon č. 127/2005 Sb. , o elektronických komunikacích, v platném znění 

VOP Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací 

SLA Garantovaná úroveň poskytovaných služeb (Service Level Agreement) 

OoS Ouality of Services 

FS Finanční správa 

GFŘ Generální finanční ředitelství 

es Celní správa 

GŘC Generální ředitelství cel 

AO Auditní orgán 

Služba - služby elektronických komunikací, jako předmět této Smlouvy 

KIMFIDD - jednoznačný identifikátor Služby komunikační infrastruktury resortu MF 

Lokalita - územní pracoviště - adresní údaj o místě plnění Služby 

Parametrika - technické parametry Služby (např. šířka přenosového pásma, typ ukončení, 

interface ... ) 

Kvalitativní ukazatele - dostupnost (SLA), bezpečnost, OoS Služby, 

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

Cena za instalační poplatky - souhm cen za instalační poplatky Částí Služby vztažený 
na Objednatele (hrazena jednorázově). 

Instalační poplatek - cena za zavedení či přeložení dané Služby, za zavedeni nové Služby 
nebo za jinou změnu Služby, např. navýšení kapacity přenosového pásma 

Měsíční paušál (cena) - cena dané Služby za její poskytování a provozováni. 

Podklad pro vyúčtování ceny - elektronický výpis poskytovaných Služby za uplynulé 
časové období (kalendářní měsíc), zasílaný Poskytovatelem ke kontrole Objednateli/ 
uživatelům před vystavením konečné faktury. 

Předávací protokol - zápis o zavedení, přemístění 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. 
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• 
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 zřízeni 'nových IP MPLS VPN přípojek pro pracoviště FS a pro pracoviště es a jejich poskytování 
na dobu neurčitou. 

, 
Userla "' ..... 

I ""lAN I cena bal DPHi.I; a.ttbt61Pl'1 
Ad,... úzerMIho J).IWCWIttI Typ"'" ""'" "'. _.'"' .- ......... peuUt ... -, ...... ~lIIaptlpWkv ........ -- Dotl_ Zfltenl 

I -' ... - --_00 - - m __ .,.. .... ..... ""- .... kat~nd*!'nktI - {iftilttnj pat.wdj - - -""'" """" Pl SEC UNl 
vKl 

~ ""'" "'" č.plčo. 
vU ",. Fixe!! RJ-45 ""OPH 

1 2 J 4 5 , 7 " 9 10 " 12 " 14 15 lB 17 lB 19 

- "KIMFIDD_ 4035 GAC Praha 4 Kvestornká 2870 21904871 x PROFIL5 SEC1 SLA4 100M ANO RJ.45 4600 O 55200.- 1.4.2016 1.4.2016 1 

KIMFIDD_ 4036 GŘC Bocllol Na Letišti 408114 72997541 PROFIL5 SEC1 SLA2 16M ANO RJ.45 9000 15000 123000.- 1.4.2016 1.5.2016 3D x 

KIMFIDD_ 4037 GAC Jihlava Vrchlického 2077114 12349666 x PROFIL5 SEC1 SLA2 32M ANO RJ-45 3500 7000 49000.- 1.4.2016 1.4.2016 1 

------
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Příloha č. 2: Seznam oprávněných osob 

Oprávněné osoby pro smluvni a obchodní jednáni 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

Jirf Kutílek Jiri. kutilek@dialtelecom.cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

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

Oprávněné osoby pro kontrolu Podkladů pro vyúčtováni 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

Jitka Pinkasova Jitka. pin kasova@dialtelecom .cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

Jan Fliegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 

Ceslav Vančura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 

Martin Cermak cermak@cs.mfcr.cz 

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

dispečink dispečink@dia ltelecom.cz 

Petr Liškar Petr.liskar@dialtelecom.cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

Jan Fliegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 

Ceslav Vančura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 

Martin Cermák cermak@cs.mfcr.cz 

telefon 

724006664 

telefon 

2357043072 

telefon 

226204325 

telefon 

257042666 

257042117 

261 332674 

telefon 

226204222 

605224760 

telefon 

257042666 

257042117 

261332674 
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Příloha č. 3 Stanovení dostupnosti Služby 
Touto pfflohou se Ndr kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v pHpadě 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 Pfflohy č.2 Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla 
stanovl rovněž Smlouva a Všeobecné podmínky pro poskytovanf služeb elektronických komunikací. 

Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahlášeni nedostupnosti Objednatelem na servisn! 
centrum Poskytovatele do odstraněni nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapočrtáva porucha 
způsobená výpadkem napéjenl či nevyhovujlclmi klimatickými podmfnkaml v mlstě ukončeni Služby, 
které zajišťuje Objednatel , Dále se do doby nedostupnosti nezapočltává doba poruchy způsobená 
vyšší mocr, tedy událostr, jež nastaly nezávisle na vů li Poskytovatele a bráni mu ve splněnI jeho 
povinnostr, jestliže nelze rozumně pfedpokládat, že by Poskytovatel tuto prekážku nebo jej! následky 
odvrátil nebo pfekonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvldal. Do doby 
nedostupnosti se nezapočítává doba poUebná k provedení plánovaných údržbových pracl 
Poskytovatele, Stejně tak se do tohoto času nezapočltává doba, po kterou je zaměstnancům 
Poskytovatele znemožněn pfístup za účelem opravy poruchy. 

Sledovaným obdob!m se rozuml kalendářní městc, ve kterém byla Služba nedostupná. 

Měsíčnfm paušálem se rozumí cena za poskytováni a provozování Služby dle Pf/lohy č. 2 Smlouvy. 

VÝpočet městění dostupnosti 

Měsíčnl dostupnost Služby v procentech se vypočlti dle nAsledujlcího vzorce: 

Je měslčnf dostupnost Služby v % 

je celková doba nedostupnosti 
za sledované obdobl 

T 'e celková doba rovozování Slutb za sledované obdobl 

Doby T.rr a T se počftají na celé minuty, dostupnost se vyjádff v procentech zaokrouhleně na třl 

desetinná místa. 

Hodnota T.rr bude uvedena na dkladě proaktivnfho dohledu zajišt'ovaného Poskytovatelem. 

Kvalita SIuJ:by 
Poskytovatel garantuje Objednateli minlmáln! měsíční dostupnost každé dotčené SIu2by na úrovni 
definovanou v Příloze č.2 této Smlouvy. Výše smluvních pokut v pflpadě nižšl dostupnosti Služby 
je sjednána takto: 

Parametr Definovaná mlnimálnf Výše smluvnf pokuty 
hodnota dostupnosti 

Dostupnost 99,000% Q,OS"R* Měsrení paušál poskytované Služby 

99,300% 0,06"R" Měslčni paušál poskytované Služby 

99,S(KJOI", O,orR" Měsfčni paušál poskytované Služby 

99,900% O,OS"R* Měs!ční paušál poskytované Služby 

Hodnota .R" S8 vypočte odečtenlm hodnoty skutečně dosažené dostupnosti Dm (v % zaokrouhleno 

nahoru na tři desetinná mista) od definované minimální hodnoty dostupnosti. 
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Piíloha Č. 4 Servisní podmínky-

1 Ptedani služby ........................................................................................................................................................... .. 
2 Datum ztlz.eni ............................................................................................................................................................. . 
3 GaranlOvanill dostupnost služby ................................................................................................................................. .. 
4 Plánované práce a nouzové zásahy ............................................................................................................................ . 
5 Hlá§enl potUCh ........................................................................................................................................................... .. 

Slutbami se p l O účely tichto podmlnek se ronmi produkty služeb 9lektroniCi<)'ch komunikaci II ěinnosti, k jejichž poskytováni 

S9 Dial Telecom zavázal ve Smlouv! nebo Produktové specifikaci, kterou smluvnl strany mezi sebou uzavfely a na základě 

které jsou služby poskytovány II zároveň, kde se Oial Telecem zavázal k pOSkytováni garance kvalitativnlch parametru. Pro 

odslranenl dech pochybnosti, smluvni strany se zavazuji a prohla!uji že: 

Prlldénr slul!by 

1.1 Dntum zf(zenl slulby ("Datum RFS? je specifikováno v bodu 3.3 Mla smlOUvy 

1.2 Úč8stnlk pfedá Dllll Talecomu během dvou (2) pracovnlch dnů po pIij"etr pf&d8vscfho protokolu: 

aj potvrzen( o pnjetr služby (formou podpisu a predénl predévaclho protokolu Dia! Telecomu) nebo 
b) odmltnuti služby, pokud služba nebude plně funkční (Účastník nicmeně nemá právo odmltnout službu pro 

nepodstatnou poruchu nebo nedostatek, které nemohou zplisObil nefunkčnost Služby). V talc:ovém ptlpa<fě je 
Účastnlk povinen popsat nedostatky a neshody během dvou (2) pracovnlch dnCl od obdržení pledavacího 
protokolu v rámci oznámeni o odmltnutí pievzeli služby. Doba ocl pledánl služby do doručeni odmilnuli služby 
Dlal Telecomu &e nezapoělt3vá z hlediska sankci za nedodrtenl RFS do IhUl. plněni RFS. Pokud Dial Te!ecom 
doslane oznámeni o odmitnuli převze1i služby od Úěaslnlka , provede Dial Telecom v rozumné míře lakové 
práce, kt&ré jsou nutné pro odstraněni ne<loslaIkCl, s nimiž byl seznámen, Po dokončeni těchto p!3cf zopakuje 
Dia! Telecom testy, aby prověřil, že parametry a funkčnost ll'izované služby jsou ve shodě s parametry 
u~yml na pfedávacim protokolu a objednévkou pfedávané slutby, 

1.3 DlJtum, ke kterému Ú~astnlk službu pfevezme (nebo datum kdy je mofné usuzovat, te Útastník službu pňja/, kČ9muž 
dochdzl zejména f9hdy, pokud ÚČéI3tnfk v rozporu se smlouvou odmltne Slulbu pl'ovzlt; v tak.ovém pňpadě se má za to, že 
slufba byla Úl!astnfkem p/evzate), je datum RFS definované v tomto odstavci 1. Dia! Tel&COm je oprávněn za~ft fakturovat 
každou službu, k.terá byla Ú~astníkem převzata. 

2 Datum zflzenr 

2. 1 U v!ech dodávených služeb provede Dial Telecom zf(zenl služby k detu, na námi SIJ strany dohodly. Pokud je datum 
zfízenf služby (RFS) zpožděno oproti dohodnutému datu zfízen! slufby z duvodů na straně Dia/ Tel&comu, je Účastník. 
od§kodnln dle bodu 7. 1 těla smlouvy 

3 Garantovaná dostupnost s lužby 

3. 1 Ganmtovoné dostupnost služby je definována v plíloze Č. 3. 

3.2 Do mis/čnf nedostupnosti služby nebuOOu zapOCllány výpadky ani ~ru§enl nebo vady ll(! slutM vyp/ýv&J1cí zejména z 
nfže uvedenYch pffčin: 

c) 

d) 

.) 
D 

9) 

h) 

I) 

II 
k) 

Účaslnlk po!aduje od Dial Telecomu oleslovanl služby. ačkoliv nebyla onlásena ani detell:ována žádné 
porudla. 
Slutba Je zm!oěna nebo upravena na pokyn Úeastnlka a s jeho vědomim takovým zpClsobem, že parametry 
slu1by definované tfmto SLA nemohou být spln!ny. 
V pl'lpadě zésahu vyUI moci; 
Jakéko~v p/'eru!enr primo vyplývající z poruch nebo nedostatkCl v rámci služby nebo zařizenl zpClsobených 
Účastnlkem napl. výpadek napájeni v lokalitě u Účastnfka, 
Doba po kterou prokazatelně Účastnik nedokáže zajistit prtstup k zařízení pro provozovénl služby pro zástupce 
DlaJ Te!ecomu nebo pro osoby pověřené Dial Telecomem, aby proved~ opravu poruchy. 
Účastnlk nedokáže zajistit dostupnost technické kontaktnf osoby nebo kontaktnf osoby pro eskalaci nebo 
plsemně neinformuje o zm!ně této kontaktní osoby a tímto opomenutlm dojde ke zdrfenr odstranění poruchy. 
PONchy zpClsobené výpadky vybavení nebo systémCl zaJi!těných Účastnlkem nebo jakoukoliv tretr stranou, 
které nenl fízena nebo kontrolována Dial Telecomem. 
Plánované práce dle této dohody. 
Doba vzniklá čekánim na prověřenI funkčnosti prostredků Účastn f"=a delir ne:! 30 minut. 

................................ _------_ .... _---------._----
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4 Plánovar1Ó práce a nouzové zásahy 

4.1 Ůtastník dostane faxem nebo emai/am pfehledné a včasné upozornéní od Helpdesku Dial Teleoomu o plánovaných 
výpadcích nll n~kterých slutb8ch z důvodu údržby nebo jiných pmc! (VCeln~ méfenf, mšenf výpadků II upgrade 
technického vybaveni) - .plánovanIJ prác6 ~. (j~astnfk je upol~n /lB plánované práce alespofJ 7 dll' pIed započetím 
praci. Plánované PláCfl jsou VYIMty z výpočtů garanlovan.!i dostupnosti slufby, pokud (8 pouze do toholo rozsahu) 
nepřesáhnou 12 hodin málnt} nedostupnosti v kalendálním roce Výjimkou z povinnosti upozomání v termlnach 
uvedených v této doh0d6 je fe§enl nouzových zásahů, kdy je Ůčastnlkoví pos/(ytnuto v rozumná míro tolík informacI, kolik 
je matná. Za servisn' zásah jsou považovány / SW činnosti (reset rekOnfigurace). 

4.2 DiaJ Tetecom iflfonnuje tRastnfks pouze o lilkových pIánOV8IJ'ým pmclch, které ovIiYni nebo mohou ovWni1. provoz $Iuteb 
Útastnfka 

4.3 Všschny plánovená práce nebo nouzové zásahy jsou provfKl4ny /skov:íffl způsobem, aby způsobily minimální pferuAenl 
provozu na kterákoliv službě. Výp8dky 2 t:hlvodů nouzových zásahu jsou zahmuty do vYPočtu ganmtované dostupnosti 
služby. 

4.4 Upozoměnl o plánovaných pracfch nebo na!8havých ZáS8Zlch budou posffány na kontaktnl osobu uvedttnou v produktové 
specifikecl a eska/sCn' kontaktn! oSObu uvedenou v produktová specifikaci. Upozorněn! budou lesflána na ema/lB fax, 
pokud budou obIJ /yto poJotky v produktové specifilc8ci vyplněny. Účastnil< je povinen poslnl potvrzeni o p/ij6/i ínfomIace 
týkajícl se plánované práce na email lxlJ>.*dt:@Jialkl!<WII.t'{ nejpozdéjl do 1 pracovního dne od obdrtenl upozoménf z Dia{ 
Te/ecomu, te jsou tyto práce plfJnovány. Vpf/padé. ža Dlsl Telecom do 1 pracovního dno neobdržl p/semný fJfJsouh/as 
s provadenfm plánovaná práce, budou práce považovány za schválená oll bude se k ním pfistupovat jako k p/ánovan6mu 
zásahu. 

5 Hlášení poruch 

5.1 Plij6 tJ poruchy 

He/pdesk Dial Te/eoomu provozuje Helpdesk pro pfijímánllnformacf o poruchfJch okruhU v rotimu 24'7"365 na telefonním 
iHs/e +420 226 204 400. Účastník musf pouf.ivaf toto kontaktní číslo pro ohlášen( poruchy, jinsk Dial Telocom nemute 
Qaranlovat parBlTletry SLA OhWonl poruchy služby je prováděno dle následujf<;1 procedury: 

Účastnlk : 

• Sdělí svou identifikaci (jméno/společnostfadresa) 

• Sdělí člslo pflslulni! služby uvedené na pfedavacím protokolu pflslulné služby 
• Poskytne infonnace týkajíci se poructJy 
• Odsouhlasí zatalck poruchy & operátorem Dial Telecomu 

Operátor Dial Telecomu: 

• Sděll svou identifikaci 
• Potvrdi pt'evzetí poruchy od Účastníka 
• Odsouhlas; zaCálek poruchy $ Účastnfkem 
• VIožr dala do nového Irouble tld<.etu (TT) a sdělí číslo TT Účsstn lkovi 

Pokud lJcaslnlk nezné plesné čfslo služby a operé.tor Dia! TeIeeOmu musl službu identifikoval dotazem z databáze, 

je za začátek poruchy pro účely kalkulace SLA považován čss , kdy byla služba plně PcIentifikována. 

_ ......... _ ...... _ .......... _ ... _ ................ _ ........ _--_ ..... _-_. 



5.2 Odpověď na ohlášení poruchy a diagnostika 

Po zlskánl dostatečných informací z relevantního oddělenI pro ((zen! sítě a z monitorovaclho centra nebo jiných oddělenI 
zapojených do tešen! poruchy poskytne zaměstnanec Dial Telecomu tešlcf poruchu následujfc! informace kontaktnlosobě 
Účastnfka: 

• Sděll svou identifikaci a název svého oddělenI 
• tíslo příslušné služby, jak je uvedeno na predávacím protokolu 
• tislo poruchy (číslo trouble tieketu) 
• Začátek poruchy odsouhlasený Účastnlkem 
• Důvod výpadku , pokud je v daný okamžik znám (zpravidla porucha zaffzenl, výpadek trasy mimo územl 

teské republiky, ... ) 
• Informace o kroclch podniknutých k opravě poruchy (založeno na výsledcích diagnostiky, napřiklad: nutnost 

poslat techníky Dial Telecomu, aby mohla být lokalizována nebo opravena porucha na koncovém bodě v 
lokalitě Účastníka) a očekávanou dobu tNánl výpadku. 

Tyto informace budou poskytnuty Účastnflc:ovi dohodnutým zpCJsobem telefonicky, faxem nebo emailem. Doba pro 

poskytnuti těchto informaci je stanovena na 1 hodinu. 

5.3 OdstraněnI poruchy 

Porucha je odstraněna, když je služba obnovena. tedy když jsou všechny parametry služby plně ve shodě s parametry 
uvedenými v technické specifikaci služby a když je Účastník informován Dial Telecomem, že porucha byla odstraněna. 
Pro účely stanoven! doby trvání poruchy je za konec poruchy považován čas, kdy je kontaktn! osobě Účastnfka oznámeno, 
že porucha byla ods/raněna. Pokud je kontaktnl osoba Účastnfka nedostupná, nen! doba strávená pokusy o navázánf 
spojenI s kontaktnf osobou Účastníka započtena do doby trvánl poruchy. V tomto pf/padě je za konec poruchy považován 
čas, kdy byla porucha ods/raněna a byla započata snaha o kontaktován! kontaktnf osoby Účastníka, aby mohlo být 
odsouhlaseno ukončení poruchy. 
Po ohlášení ukončení poruchy, mus! kontaktní osoba Účastníka jasně projevit svůj souhlas nebo nesouhlas, že došlo k 
odstranění poruchy. Pokud Účastník do 1 hodiny po ohlášeni odstranění závady nereaguje, pfedpokládá se, že potvrdil 
odstraněn! závady a že službaje plně funkční. 
Pokud Účas/nfk a operátor Dial Te/ecomu nedojdou k souladu v otázce, zda byly všechny technické parametry služby 
obnoveny (zda je možné poruchu odstranit), budou uplatněny eska/ačnl procedury. 
Jakmile je odsouhlaseno s Účastnfkem, že porucha byla odstraněna, bude Účastníkovi faxem nebo emailem odeslána 
~Zpráva o odstranění poruchy". Zpráva bude obsahovat: 

• Jméno a odděleni operátora Dial Telecomu 
• tislo přislušné služby, které je uvedeno na předávaclm protokolu (produktové specifikaci) 
• tfslo poruchy (číslo Tmuble Ticketu) 
• Začátek poruchy odsouhlasený Účastnlkem 
• Důvod výpadku, pokud je v daný moment znám (zpravidla: porucha zařízenI, poruchy trasy mimo ůzeml 

teské republiky ... atd.) 
• Účastnfkem odsouhlasené odstraněnI poruchy 
• Textová poznámka v přlpadě nutnosti dalšího vysvětlení 

5.4 Dial Telecom má právo ůčtovat Účastníkovi náklady spojené se zjišťován lm a s odstraňováním závady v přlpadě, že po 
oznámenI závady Účastnlkem objektivně zjistr, že závada nenl na straně Dial Telecomu, nebo že závadu zavinil Účastník , 
případně že závada vůbec nenastala. 

5.5 Eskalačnl procedUly: H~/pdesk Dial Telecomu má k dispo~íci kontaklnf informace na osoby z vyšJí askalační úrovně lak, 
aby mohly být pfedány Učas/n!kovi. Tyto informace může Učastník využít zajméne pokud Učas/ník není spokojen s ůrovní 
služeb poskytnutých pracovnlky prvnl kontaklnl ůrovně nebo je první kontaktní úroveň z nějakého důvodu nedostupná. 

Eskalačnl kontakty: 

_r ...... ..- - _. 
....... 
Úroveň 1 Petr Procházka Vedouci NOC petr.prochazka@dialtelecom.cz +420 226 204 106 

Úrovefi 2 Jakub Valenta Manager velkoprodeJe jakub. valenta@dlaltelecom.cz +420 226 204 208 

Úroveň 2 JiH Kutilek Manager prodeje jlrl.kutltek@dialtelecom.cz +420 226 204 204 

Úroveň 3 Ingrid Ledererová Technická ředitelka Ingrid.ledererova@dialtelecom.cz +420 226 204 304 
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Příloha č. 5 Katalogový líst Služby 

Označeni služby IPMPLSVPN 

SlruČoý popis služby Pnpolení loklllity do prostkdi IP MPl.S VPN. 

Trvalé piipojeni (pevná přípojka) lokality do sít': [P :MPLS vPN splňující globální 

pacametry KrYS služby. Jednotlivé individuiliú parametry služby j50U defino~y tímto 

buloWJvým listem -( též jen KL). 

• Sluj.ba musí umožnit použiti adresního prostO[ll zvoleného 
ZadaVlltelem/Pověřujícím zadavatelem (dále také "Koncový UŽlVatel") 

Popis vlastností • Služba m:smÍ filtrovat zákaznický ptovoz. 

služby • Nedílnou součásti služby musí hÝ' kancov': u.řízení (CPE) spnvO'Vané 
ope~átoIem. 

• Předávacim rozhraním služby je/jsou E tbernet port/ pocty koncového zanuní. 

• Symetrická i .asymetrická přípojka musi splňovat g:.aranci kapacil}' (rychloslJ) 
v požadoV1lJlé (tedy plné} param.ettice a oesoú být tvo(ena spojC!lými linkami, kde 
by technologická omezeru představovala překážku pro využití celé kapacity linky 
aplikacemi zákazníka (napt. 8 Mbit/5 do\\'tlstrearn musí při vyuiití stmdardního 
FTP(jedna sewon) dos.abont r:ychlo~ci 8 Mbit/ s +. 10 procent, pn vypnutí QoS) 

Pro t'e1ilizaci služeb IP MPLS VPN le pohdováno použití výhradně těchto přenosových 

technologií: 

· metalická veden{ 

Použitelne · opticlr.á vedení 

technologie · nruove spoje .. , 
O pro služby s parametrem SLA 99,5 % a vySSlffi mus.í být použita technologie 

pracuiíci Ila kmitočtech s iadividuálním opráVl1ěnún v případě, že &i to vyž1d:lií 
podnúnky v d ané 10kaJi.tě - např . minl zarušeni 

o technologie pl'.lcujíci v pásmech se všeobemým oPlivněním le povoleno používat 
po~e pro služby s parametrem SLA nižšim nd 99,5 % 

Lokalizace služby Adresa budovy, lokaliu bude na vyžidiní dodavatele dC7plněru. kódem registru RUIAN 

Monitoticg služby V závislosti na doplňkových službách 

Poduúněno službami NIA 

Maximálni doba 

zřízení služby 
500 kalendáfrúch dni 

Název skupmy Kód parametru 

parametru 
Popis 

ID Parametru 

K:lpacil'll. 
4096/ 256.1 :50 

Asymetrické pnpojew 5 agregací maxim.iloě 1:50 s kapaCltou 

"do" 4(196/256 kbit/s 

Kl - Dostupné QoS profily: 
o Pro61l , Profil2:to Profil 3 

4096/256-1:20 
Asymetrické pEpojeni s agregací maximilně 1:20 s kapacitou 

"do" 4096/ 256 kbit/s 

K2 . Dostupne QoS prolily: 
o Profill , Pro612 2. Prolil 3 

8192/512.1;50 A symetrické připojení s agregaci maximálně 1:50 B kapacitou 

K' 
"do" 8192/512 kbit/s 
- Dostupoé QoS pro úly: 
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o Profill, Profil2 a Profil3 

8192/512-1:20 
Asymetrické pnpojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou 

"do" 8192/512 kbit/s 

K4 - Dostupné QoS profily: 
o Profil1, Profil2 a Profil3 

16/1-1:50 
Asymetrické pEpojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou 

"do" 16/1 b1bit/s 

KS - Dostupné QoS profity: 
O Profill, Profi12 a Profil3 

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

"do" 16/1 khitls 

K6 - Dostupné QoS profily: 
o Profill, Profil2 a Profi13 

128k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 128 kbit/ s 

KS - Dostupné QoS profily: 
O Profil!, Profil2 a Profil3 

256k Symetrické neagregované pfipojeni s kapacitou 256 kbit/ s 

K9 - Dostupné QoS profily: 
o Profil l, Profil2 a Profil3 

512k Symetrické neagregované připojení s kapacitou 512 kbit/ s 

KlU - Dostupné QoS profi1y: 
O Profill, Profi12 a Profil3 

1M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 :Mbit/ s 

K1l - Dostupné QoS profi1y: 
O Všechny 

2M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 2 Mbitl s 

K12 - Dostupné QoS profily: 
o Vš~chnv 

4M Sym~trické n~agr~gované připojení s kapacitou 4 Mbitl s 

KB - Dostupné QoS profily: 
O Vš~chny 

6M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 6 :Mbit/ s 

K14 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

8M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 8 :Mbitl s 

K15 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

10M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 10 :Mbit/ s 

K16 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

12M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 12 Mbit/ s 

K17 - D ostupné QoS profily: 
o Všechny 

14M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 14 :Mbit/ s 

K18 - Dostupné QoS p:tofily: 
o Všechny 

16M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 16 1fbit/ s 
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K19 - Dostupné QoS p[Ofily: 
o Všechny 

IBM Symet.rické neagtegované připojeni s kapacitou 18 Mbith 

K20 - Dostupn c!: QoS pro61y: 
o Všeclmv 

20M Symetridr.é neagregovane připojeni s kapacnou 20 ~(bit/s 

K21 - Dostupné QoS profi1y: 
O Viechov 

25M Symetrické neagregovaoé připo;e.ru s kapacitou 25 Mbit/ s 

K22 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

30M Symetrické neagt"egované pnpojení s kap3citou 30 Mmt/ s 

K23 - Dostupné QoS proftly: 
O Všechny 

35M Symetrické neagregovarlé připojení s kapaotou 35 t-.1bit/ s 

"14 - Dostupné QoS profuy: 
O Všechny 

40M Symelrické neagregované připojeni s hpaotDu 40 Mbit/s 

1<25 - Dostupné QoS pro61y: 
o Všechny 

45M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 45 Mhit/s 

"1' 
- Dostup!!.e QoS profily: 

o Viechnv 

SOM Symetrické neag:regovaoé připojeni s kap~citou 50 Mbit/ s 

K27 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

'DM Symetrické neagregovaoé připo;eru s kap1citou 60 Mhit/r.. 

Kl8 - Dostupné QoS pro61y: 
o Všechny 

701\-f Symetrické Ile~gregované pnpojem s k~p'-citou 70 Mhit/s 

"19 - Dostupné QoS profily: 
O Všechn\" 

BOM Symetrické neagregovllné připojení s hpacitou 80 Mbit/ s 

K30 - Dostupné QoS p[Ofi1y: 
o Všechny 

90M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 90 ~'fbit/ s 

K31 - Dostupné QoS pro fi]y: 
o Všechny 

100M Symetrické neagtegované připojeni s kapacitou 100 Mbit/s 

K32 - Dostupné QoS profi1y: 
O Všechny 

t20M Symetrické neagregoV2Jlé piipojetú s kapacitou 120 Mbit / s 

K33 - Dostupné QoS pto61y: 
o Všechny 

140M Symetrické neagttgovane připojení s kapacitou 140 Mbit/ s 

K34 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 



150M Symetrické neagrego~e pňpojeoi s bpacitou 150 Mbil/ S 
- Dostupné QoS ptofily: 

lOj 
o Všechny 

200M Symetrické neagregované přípojen ( 5 kapacitou 200 Mbit/s 

IG6 - Dosrnpné QoS pmfily: 
O Všechny 

250M Symetrické neagregované přípojem s kapacitou 250 1vfbit/ s 

K17 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

300M Symen:ické neagregované připojení s kapacitou 300 Mbit/ s 

K38 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

350M Symetrické ne~gregoV2né připo;eru s kap:;citou 350 Mbit/ s 

IG9 - D osmpDé QoS profily: 
o Všechnv 

400M Symetrické neagregované p.řipojení s kapacitou 400 Mbit/ s 

K40 - Dostupné QoS profi1y: 
O Všechny 

500M Syroemcké neagregované připojení 5 kapacitou 500 Mbit / s 

K 41 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

600M Symeuické nogregoV2oé pópojeni s hpacitou 600 Mbil/ s 

K42 - Dostupné QoS profily: 
O V šechny 

700M Symetrické n~gregované připojení s kapacitou 700 Mbit/ s 

K43 - Dosmpně QoS profily: 
O Viech", 

BOOM Symetrické neagregované přípojení s kapacitou BOO Mbit/ s 

K44 - Dostupné QoS profily: 
O Viechnv 

900M Symetrické neagregované připojeni S kapacitou 900 hihit/ s 

K45 - Dostupné QoS pto.61y: 
O Všechny 

lG Symetrické neagt"egované připojení 5 kapacitou 1 Gbit/ s 

K 46 - DostupDé QoS prolily: 
O Vš«:bov 

QoS QoS-NE 
Služba neumožňuje nasazení QoS modelu 

QOSO 

QoS-ANO Služba umožňuje nuazení QoS modelu dle definice 

QOSl v katalogovém listu IP MPLS VPN - QoS 

Multiple VPN MVPN-NE 
Sluib2. neumožňuje vytvořcu.í \7ZájeOUlé oddělených VPN 

MVP:-.JO 

MVPN-TRUNK Služba umožňuje vytvoření více nájemně oddělených VPN -

MVPN l 
p.ředání na jednom Ethernetovém portu v ttunk módu (802.1 Q) 

- marim:ilni DOČel VPN v rámci sluibv ie 8 

- -_ ..... _--- ....... __ .. _--_ .... __ ... _._- ........ -... __ .... -- ....... __ ..... __ .. ........ _._. __ .. _ ......... _-
SII,na Zl 



- minimalnf kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s 
- koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN 
-

Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -

MVPN-FYZ předání oa více fyzických Ethemctových portech RJ-45 

i\lVPN2 - mu.imálrú počet VPN v rámci služby )e 8 
- minimální kapacita každé jednotlivé VPN II: 256 kbit/s 
- koncovy už:iv3td definuje požadovanÝ počet VPN 

Gan.IUovana SLA-O 

dostupnost Sluiba nemá gaolllQVano u dostupnost 
SLAO 

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

S1..0\2 

SLA-99,5 
Sluiln. má garantovanou dostupnost rwnimilně 99,5% 

SLA, 

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

SLA4 

SLA-99,99 

SlA5 
Sluiba má garantovanou dostupnost minim:í lně 99,99% 

Záloha ~lužby ZAL-NE 
Služba bez zá.lohy 

ZALO 

ZAL-2S 
Sluiba se zálohou o kapacitě 25% pwnároi linky 

ZALl 

ZAL-SO 
Služba se z!i lohou o hpacitě 50% primární 1i.oky 

ZAL2 

ZAL-75 
Služba se zilohou o kapacitě 75% primámí linky 

ZALl 

Bezpečnost SEC-NE 
BezpečnOSI je dw ch.ar:akte[1':m ~lužby 

SECO 

BezpeČflo5t služby je roziliena nasazenÚD acceu-listů 

SEC-l 
poskytovatel garantuje provedení úpuvy access-listu -

SEC! do 2pracovních dní 
- v ceně služby je úprava acces!-lístO m2.X1Olálně 4x 

za kal.endáW mhíc 

Bezpečnost služby ;e rozšiiena Dasazením šiťwvání 

SEC-2 - šIfrováni musí být nasazeno minim&ě na dvou službách IP 
~fP1S VPN. začleněných do téže VPN (musi být vytvoreny 

SEC2 minim&ě kom:c A a konec B) 
- šifrování je zajištěno šifrováním AES-256 
-



Doplňkové služby 

Název skupiny Kód parametru 

parametrŮ 
Popis 

ID Parnmetru 

Performance PERF-NE 

monitoring 
PERO 

Monitorování výkonnostních charakteristik neni požadováno 

PERF-ANO Součástí služby je monitorováni výkonnostních charakteristik 

PER1 - monitorované parnmetry jsou závislé na paramemce 
konektivitní služby 

Proaktivní dohled PROAKT-NE Konektivitní služba není proaktivně dohledována 

PROO - operátor negarantuje proaktivní zahájení odstraňování 
závady 

Konektivitní služba je proaktivně dohledována operátorem 

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

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

do 30 minut od vzniku incidentu 

IPv6 VPN IPv6-NE Služba IP MPLS VPN nepodporuje využiti adresního prostoru 

IPVO IPv6 

IPv6-ANO 

IPVl 
Služba IP MPLS VPN podporuje využití adresního prostoru IPv6 
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