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

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



SMLOUVA 

Čislo smlouvy MF 

9009/ 087/2015 

Toto číslo uvádějte na faktuře 

o Poskytování IP MPlS datové služby pro územní pracoviště 
resortu Ministerstva financí 

Hvožďanská 2053/3 Praha 4 

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.gemin.cz 

A. Objednatel 
Obchodní název: 
Se sldlem: 
IČO : 
DiČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

č.j.: MF-51945/2015/5901-9003 

mezi smluvními stranami: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Lelenská 15, P.O. Box 77,11810 Praha 1 
00006947 
CZ00006947 
Česká národní banka, pobočka Praha 1 
3328001/0710 

Jednající: Ing. Tomáš Bauer, vedoucí samostatného oddělení 9003 

(dále jen "Objednatel" nebo "MF") 

a 

Obchodní název: 

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

lel .: 
fax: 

Dial Telecom, a.s 

Kfižíkova 36s/237 
Jiřím Kutílkem, manažerem divize přímého prodeje, na základě plné moci 
28175492 
CZ28175492 
Československá obchodní banka, a.s. 
17530083/0300 

+420 226 204 111 
+420 226 204 197 

(dále jen "Poskytovate!") 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených 
a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Smlouvy: 

- ...... _ ............... _- ..• _ -_ .. _--------



1. ÚČEL SMLOUVY 

Účelem této Smlouvy je: 

1.1 Závazek Poskytovatele zajistit fádně a včasné poskytování služeb bliže touto Smlouvou 

definovaných tak, aby tyto mohly byt využlvány Objednatelem. 

1.2 Závazek Objednatele za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou cenu. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Smluvni 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, lokality, parametrizace, kvalitativních ukazatelů, a identifikace ceny je 

uvedena v Pflloze č. " tabulka 1.1. této Smlouvy. 

2.3 Poskytovatel zahájí poskytováni Služby do územního pracoviště resortu Ministerstva 

financi od 1.1.2016 00,00 hodin. Poskytovatel se zavazuje, že před zahájenim 
poskytováni Služby bude o připravenosti k zahájeni informovat oprávněné zástupce 
Objednatele uvedené v Příloze Č. 2 této Smlouvy a nejpozději následujicf pracovní den po 
zahájeni poskytováni Služby pfedložl Objednateli k podpisu Pfedávaci protokol 

o zprovozněni a zahájení poskytováni Služby. 

2.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn požadovat její 
kvalitativnf a kvantitativni změny, a to způsobem a postupem uvedeným v této Smlouvě. 

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

3. DOBA A MíSTO PLNĚNí 

3.1 Začátek plněni předmětu této Smlouvy je stanoven na 1.1.2016. Smlouva se uzavlrá na 

dobu neurčitou s možnosti jejlho předčasného ukončeni. 

3.2 Mlstem plnění je územn! pracoviětě Ministerstva financí na adrese Hvožďanská 2053/3, 

Praha 4 . 

4. PRÁVA DUŠEVNíHO A JINÉHO VLASTNICTVí 

4.1 Poskytovatel prohlaěuje, že předmět plněni dle této Smlouvy je bez právnlch vad, zejména 
že nenf a nebude zatížen žádnými právy tretlch osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul 

jakýkoliv finančnl nebo jiný závazek ve prospěch tfetf strany. V případě, že bude toto 
oznámení nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný za přlpadné následky 
takovéhoto jednání, pričemž právo Objednatele na případnou náhradu ěkody a smluvnf 

pokutu zůstává nedotčeno . 

5. CENA A PLATEBNí PODMíNKY 

5.1 Cena plněni (měslčnf pauMI) je sjednána dohodou smluvnich stran podle zákona 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve zněnl pozdějěich předpisů a je cenou maximálnl a 

nepfekročitelnou , která zahrnuje veěkeré náklady spojené s realizací předmětu Smlouvy 
včetně nákladů souvisejlclch s pfipadnými celnimi poplatky, dopravou do mlsta plněni 

apod. 

_ .... _._--_._ ..... _ ... _-_._._ ....... - ...... _._ .... _ .. __ ._----_ ... _ ... _ .... _ ........ _-
"!ran~ .. 



5.2 Cena Služby, tj. cena za plněni predmětu Smlouvy za obdob i trváni Smlouvy resp. od 
zahájeni poskytováni Služby dle odst. 3.1, je dána ve výši měsíčního pauUlu, a činf: 

bez DPH 

DPH 21 % 

včetně DPH 

2266,66 Kč, 

476,00 Kč, 

2742,66 Kč, 

5.3 Celková dohodnutá smluvní cena za každých 12 měsíců plnění činl: 

bez DPH 

DPH 21% 

včetně DPH 

27200,- Kč , 

5712,- Kč , 

32912,- Kč, 

5.4 Poskytovatel bude vystavovat dar'lové doklady (faktury) zahrnujlci Měslčni cenu Služby za 
dané zltčtovacf obdobl (uplynulý kalendál'nl měsíc) na vrub Objednatele. 

5.5 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu pfedmětu plněni (tedy vystavit fakturu - daňový 

doklad) po ukončenI prlslušného zúčtovaclho obdobf (kalendářní měsfc) a to nejdéle do 
15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost priznat daň, nebo priznat uskutečněnI plnění. 

5.6 Platby budou problhat v Kč bezhotovostně na účet uvedený v záhlavl smlouvy a rovněž 
vetkeré cenové údaje budou v této měně. 

5.7 Měslční ceny jsou vždy splatné na základě daňovy-ch dokladů - faktur (dále jen .Faktura") 
vystaveny-ch Poskytovatelem na adresu Objednatele. 

5.6 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli, 
pNčemž v poslednfm kalendárnlm mésfci roku, v němž je uskutečňováno plněni, musí být 
Faktura doručena nejpozděj i do 15.12. nedohodnou-II se smluvní strany jinak. Připadné 
porušeni SLA v období od 16. 12. do 31. 12. bude vyporádáno v následujlclm fakturačnlm 

obdob!. 

5.9 Vystavená Faktura musl obsahovat: 

5.9.1 rozepsané položky pfedmětu plnění pfesně dle Smlouvy (Měslčnf cena a to v Kč 
bez DPH, DPH v Kč a cena v Kl: vl:etně DPH), 

5.9.2 zakázkové člslo Smlouvy, slouž/cl jako identifikátor platby, 

5.9.3 číslo účtu Poskytovatele, 

5.9.4 veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č. 23512004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve 
zněnl pozdějSlch pfedpisů, 

5.9.5 informace povinně uváděné na obchodních listinach na základě § 435 občanského 
zákonlku , 

5.9.6 Měslčn l ceny jsou vždy splatné na základě daňovy-ch dokladů vystaveny-ch 
Poskytovatelem na fakturačnr adresu: Ministerstvo financl, letenská 15,118 10 
Praha 1, ft 00006947 a také zaslané elektronicky emailem na adresu 

podatelna@mfcr.cz 

5.10 Nebude-Ii Faktura obsahovat stanovené náležitosti (napr. nesprávné ůdaje, chybějlci 

Pfedávacl protokol , apod.), je Objednatel povinen, j i vrátit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti, 



aniž by došlo k prodlenl 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 
pridané hodnoty, ve znění pozdějších predpisů, ke dni uskutečněni zdanitelného plněni. 

6. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNí POKUTY 

6.1 V prípadě nedodrženi terminu zahájeni poskytováni Služby se stanovl smluvnf pokuta ve 
výši 0,05 % roční ceny s DPH za každý den prodlení s jejím zahájenim. Tato smluvnl 
pokuta se nevztahuje na případ, kdy pradlenl Poskytovatele bylo způsobeno 

Objednatelem. 

6.2 V prlpadě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě a dále v 
prlpadě neplněni Poskytovatele má Objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ročnl ceny s DPH, se prodlenl Poskytovatele týká, a to za každý i započatý 
den nesledující po marném uplynuti doby plněni, 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 pisemné výzvy Objednatele k 
úhradě. 

6.4 Započten í smluvní pokuty do fakturované částky se nepripouštl. 

6.5 Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. 

6.6 pri nedodrženi terminu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem je 
Poskytovatel, který řádně splnil své smluvnl a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat 
úhradu úroku z prodlen!. Výše úroku z prodlen! se rldl narizenlm vlády č. 351/2013 Sb. 

6.7 Jakékoliv omezováni výše případných sankcí se nepřipouští. 

6.8 Žádná ze smluvnich stran nenl odpovědná za pradlenl způsobené prodlenlm s plněnfm 
závazků druhé smluvní strany nebo v prípadě neposkytnut[ požadované součinnosti, 

vymezené ve Smlouvě. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou 
škodu v rámci platných právních predpisů a Smlouvy. 

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

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

6.11 Poskytovatel odpov!dá za veškeré škady způsobené Objednateli porušenlm svých 
povinnosti, porušenlm ustanoveni této Smlouvy nebo jiným protiprávnlm jednán lm a to v 
plné výši. Toto neplatl v prlpadě škody vzniklé v důsledku prerušeni Služby nebo vadného 
poskytnutf Služby dle príslušných ustanovení ZoEK. O náhradě škody platí obecná 
ustanoveni Občanského zákoníku a ve vztahu ke službám elektronických komunikací 
ustanoveni ZoEK. 

6.12 Jakékoliv ustanoveni týkajlcl se omezeni výše či druhu náhrady škady se nepripouštf. 

6.13 Započteni náhrady škody do fakturované částky se nepřipouští. 

6.14 Smluvnl strany se zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučujlc! odpovědnost bránici rádnému plněni této Smlouvy. Smluvnl 

C:trana ~ 



strany se zavazuji k vyvinutí maximalnlho úsil! k odvráceni a pfekonánl okolnosti 
vylučujfclch odpovědnost. 

6.15 Poskytovatel odpovldá za škody způsobené Objednateli v dÍlsledku neodborné či 

nesprávné montáže technologii a zařizeni v lokalitě Objednatele. 

7. PRÁVA A POVINNOSTI 

7.1 Objednatel má právo požadovat kvalitativni a kvantitativnl změny Služby, a to způsobem a 
postupem uvedenym v této Smlouvě . 

7.2 Poskytovatel je povinen do 30 dni po ukončeni poskytováni Služby bezplatně odstranit 
veškerá jim instalovaná technická zafizenl v mlstě plněni této Služby. Objednatel je 
povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

8. SERVISNI PODMíNKY, KVALITA SLUŽEB 

8.1 Nenl-Ii v této Smlouvě stanoveno jinak, fidi se servisni podmlnky a kvalita služeb SLA 
podmrnkami, které tvoři Přílohu č. 3 a Přílohu Č. 5 této Smlouvy. 

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

9. ZMěNOVÉ ~IzENI 

9.1 Změnovým Nzenim se rozuml zru~ni stávajfcl Služby a nebo změna parametrů Služby. 
Objednatel je oprávněn využit institutu změnového "zenl pro uzavfení dodatku této 
Smlouvy v návaznosti na změny legislativy, organizatnl změny Objednatele a změny dané 
požadavkem na změnu parametrů Služby (napr. změna SLA a další). 

9.2 Hlavnlm koordinátorem pro změnové flzení je Objednatel. 

9.3 Změnové flzení bude v souladu se zákonem č. 13712006 Sb., o vefejnych zakázkách, ve 
zněnl pozděJšlch pfedpisÍl, a následujícími pravidly: 

9.3.1 Rušeni stávající Služby bude problhat formou pfsemné vypovědi, 

a to prostfednicMm oprávněné osoby Objednatele. Trlměslčnl vypovědnl lhůta, 

nebo lhůta kratši, pokud se na tom obě smluvn! strany dohodnou, počlná běžet 
dnem doručeni. Smluvni strany v takovémto prlpadě uzavfou dodatek ke Smlouvě, 

ktery bude obsahovat minimálně jednoznačny identifikátor Služby a datum ukončeni 
pflslušného plněnI. 

9.3.2 V pNpadě změny parametru Služby jehož dopadem bude snlženi ceny nebo s 
žádnym dopadem na cenu Služby bude o této změně uzavfen dodatek ke stávajlcl 
Smlouvě. 

10. OPRÁVN~NÉ OSOBY 

10.1 Pro vzájemná jednáni ve věcech smluvnlch, technickych, provozních a pro schvalováni 
Podkladů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem se stanovuje seznam 
Oprávněnych osob (Příloha Č. 2). 



11. OCHRANA INFORMACí 

11.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické 
podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financl a dle zákona o veřejných 

zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez časového omezeni. 

11.2 Obě smluvnf strany se zavazuji udržovat II tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám důvěrné 

informace (jak jsou vymezeny nlže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č . 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějšfch pfedpisů neni 
tímto ustanovením dotčena. 

11.3 Za důvěrné informace se považuji veškeré následující informace: 

11 .3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli II souvislosti s touto 
smlouvou, 

11.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 

Objednatele, 

11.3.3 veškeré dalšl 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 verejné pFistupnými jinak, než porušením 
právnich povinnostf ze strany Poskytovatele, 

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

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

11.4.4 jejichž sděleni se vyžaduje ze zákona, 

11.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout tretím osobám podle zákona Č. 106/1999 
Sb., o svobodném přistupu k informacím, ve zněni pozdějšich předpisů . 

11 .5 Jako s důvěrnými musl být nakládáno také s informacemi, které byly získané náhodně 

nebo bez vědomi Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv treti strany 
pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy. 

11.6 Smluvnf strany se zavazuji, že nezpFlstupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé 
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky 

k zabezpečeni těchto informaci. Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné 
informace Objednatele proti odcizeni nebo jinému zneužití. 

11.7 Poskytovatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění této 

Smlouvy. Jiná použiti nejsou bez predchoziho písemného svolení Objednatele přlpustná. 

11.8 Poskytovatel je povinen svého připadného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 

a respektován lm práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto 
závazkovém vztahu zavázán sám. 

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

11.10 Za prokázané porušeni ustanovení v tomto článku má druhá smluvn i strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 



11.11 V prlpadě porušeni povinností uložených smluvním stranám tlmto článkem má druha 

smluvní strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 

každý prlpad porušení. 

12. ŘEŠENi SPORÚ 

12.1 Tato smlouva se rldl právním řádem teské republiky. 

12.2 Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximálnl úsili k odstraněni vzá}emnych sporů 

vznikJý'ch na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní , včetné sporu o jejich výklad či 

platnost a usilovat se o smirné vyfešenl těchto sporů. 

12.3 Nebude-Ii sporná záležitost vyrešena smírně dohodly se smluvnl strany, že spory vznikaj lcl 

ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovány prlslušnýml správnlmi úřady (Ceský 

telek.omunikaČnl úfad), resp. byla-Ii by pro fe~enl takového sporu dána pravomoc soudu 

obecnými soudy Cesk.é republiky. 

13. PLATNOST A ÚČiNNOST SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejlho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

13.2 Tato Smlouva je sjednána na obdobl 12 měslců a nebude-Ii ze strany Objednatele v této 

době vypovězena, automaticky se prodlužuje na dobu neurčitou s možnosti predčasného 

ukončení s výpovědnl lhůtou uvedenou v odst. 13.4. této Smlouvy. 

13.3 Ukončenim Smlouvy nejsou dotčena práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti 

a další ustanoveni Smk>uvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního 

vztahu. 

13.4 Smluvnl vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen plsemnou výpovědí, s 

trlměsíčni výpovědnl dobou, která počne běžet prvnfm dnem následujlclho měsíce po 

doručeni výpovědi druhé smluvnl 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 porušenI Smlouvy. 

13.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v následujícich 

pfipadech podstatného poruSenI povinnosti Poskytovatelem: 

13.6. 1 v pfípadě, že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele, 

13.6.2 Poskytovatel podá insolventnl návrh jako dlužnlk, bude rozhodnuto o ůpadku 

Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnuti s 

obdobnými účinky, 

13.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin , 

13.6.4 v pflpadě prodlenl Poskytovatele s dodánlm predmětu plněni o více jak 10 

kalendáfnlch dni po terminu plněni , 

13.6.5 v pNpadě, že Poskytovatel neodstTanf vady pfedmětu plněni ani ve lhůtě 10 

ka\endámlch dni od jejich oznámeni Objednatelem, 

13.6.6 v prlpadě realizace predmětu Smlouvy v rozporu s ustanovenimi Smlouvy, v 

rozporu s obecně závaznými právnlmi predpisy nebo v prlpadě nedodržování 

jiných závazných dokumentů či predpisů, 



13.6.7 v prfpadě jiného porušeni povinnosti Poskytovatele, které nebude odstraněno ani 

do 10 kalendářních dni od doručeni výzvy Objednatele. 

13.7 V prípadě odstoupení podle odst. 13.6 Smlouvy je po marném uplynutí 1 Odennl lhůty 

Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankci ze 

strany Poskytovatele. Objednatel má v pnpadě odstoupeni od Smlouvy v každém případě 

nárok na náhradu prokázaných nakladú, které mu vzniknou v souvislosti s náhradním 

i'ešenlm, zejména nákladů , které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradnlho 

plněnI. 

13,8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následuj!c!ch případech podstatného 

porušeni Objednatelem: 

13.8. 1 bude-li Objednatel v prodlen l s plněn lm lhůty splatnosti daňového dokladu -

faktury o vice jak 30 kalendárnlch dni, pričemž nárok na úrok z pradlenl, nenl Umto 

ustanovenim dotčen, 

13.8.2 v prlpadě pradlenf Objednatele s poskytnutlm součinnosti o vice než 10 
kalendárnlch dni od prokazatelného doručen I prsemné výzvy Poskytovatele. 

13.9 Odstoupeni od této Smlouvy musf být pisemné a must v něm být uveden odkaz na 

ustanoveni této Smlouvy či právních pfedpřsů , které zakládá oprávněni od Smlouvy 

odstoupil 

13.10 Práva smluvnfch stran vznildá pred platným odstoupenlm od Smlouvy nejsou odstoupením 

dotčena . 

13.11 V plipadě částečného odstoupeni od této Smlouvy zůstává tato Smlouva v platnosti 

ohledně těch Msti plněni, které nejsou dotčeny odstoupenlm. 

13.12 Smluvní vztah skončí dnem doručeni oznámeni o odstoupení od Smlouvy druhé smluvn! 

straně, nebo dnem uvedeným v oznámeni, je-li v oznámení uvedeno datum pozdějšr. 

13.13 Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukončeni smluvnlho vztahu založeného touto 

Smlouvou se nedotýká práva na zaplaceni smluvnl pokuty nebo úroku z prodlenl, pokud j iž 

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z poruten! smluvní povinnosti, ujednáni o 

mlčenlivosti a ochraně informaci ani ujednáni, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednán! o způsobu řešení sporů. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí 

14.1 Tato Smlouva pfedstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vzájemných vztahů. 

které upravuje, a nahrazuje v~kerá předcházejlcl ujednáni a dohody v této předmětné 

věci , ať už ůstnf či plsemné. 

14.2 Tuto Smlouvu lze ménit a doplňovat pouze způsobem uvedeným v této Smlouvě a po 

dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými a člslovanými 

vzestupnou radou podepsanými oprávněnýmí zástupci smluvnlch stran. Jiná ujednáni jsou 

neplatná. 

14.3 Poskytovatel neni oprávněn postoupit práva ani pi'evést povinnosti vyplY'Vajlcl z této 

Smlouvy na tretl osobu bez pfedchozlho plsemného souhlasu Objednatele. 

14.4 V prrpadě, že by některé ustanoveni této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či 

neúčinné. nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních části Smlouvy. 

Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanoveni jiným 



-

ustanovením, blížlclm se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného 

ustanoveni. 

14.5 V prípadě rozporu mezi ustanovenlmi pffloh této Smlouvy a textem v těle této Smlouvy 
mají pfednost ustanovení v těle této Smlouvy. 

14.6 Smluvnl vztahy výsk)vně neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen částečně se rldl 
ptislu$nými ustanoveními zákona Č . 6912012 Sb., občanského zakonlku a predpisy 

souviseJlclmi. 

14.7 Nedflnou součást Smlouvy tvorl tyto pfnohy: 

Ptlloha č.l: Specmkace Služby 

Příloha č.2: Seznam oprávněných osob 
prUoha č.3: Stanoveni dostupnosti Služby 
prnoha č .4 : Servisn! podmfnky ( dopinl uchazeč) 
PNklha č.5 : Katalogový list Služby 

14.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotovenlch s platnosti originálu v jazyce českém, 

z nichž Objednatel obdržl jedno (1) vyhotovení a Poskytovatel obdržl jedno (1) vyhotoveni. 

Smluvni strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasi a na důkaz toho k ni při pojují svoje podpisy. 

Poskytovatel 

V Praze dne .kC~«' 

Dlal T elec , a.s. 
Jiř; Kutilek 

manažer divize přímého prodeje, 

na základě plné moci 

Objednatel 

1 1 -12- 2015 V Praze dne ........ ...... ..... ... .. . 

Česká republika - Ministerstvo financi 

Ing. Tomáš Bauer 

Vedoucí samostatného odděleni 9003 

Ministerstvo financí 
I Ui 10 pr"lta I Lelerc;ká 15 

.185 
It~; 00006947 Dle; ct00006941 

------_. __ ._--_._---_ .. __ .. _---_ .. __ ._-- -------



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

1 1 Seznam zkratek a výklad Doimů . 
MF Ministerstvo financí 

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

StA Garantovaná úroveň poskytovaných služeb (Service Level Agreement) 

OaS Quality of Services 

FS Finanční správa 

es Celní správa 

Služba - služby elektronických komunikací, jako předmět této Smlouvy 

KIMFIDD - jednoznačný identifikátor Služby komunikačnl infrastruktury MF 

Lokalita - adresní údaj o místě plnění Služby 

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

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

Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé období platnosti Smlouvy členěná 
dle Objednatele 

Instalační/zřizovací poplatek - cena za zavedení či přeložení dané Služby, za zavedení 
nové Služby nebo za j inou změnu Služby (hrazeno jednorázově) 

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

Podklad pro vyúčtování ceny - elektronický výpis poskytovaných Služeb za upfynulé 
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 

-- ---------



• 
1.2. Rozsah a místo poskytované Služby - technické parametry a ceny 

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu k v rámci datových služeb pro potřeby resortu MF zřízení nové IP MPLS VPN přípojky pro pracoviště FS s identifikátorem KlMFIDD _4026 

" UIAHI ""'" 
Cena bez OPH 

i Cena bez DPH iII _'00 12 x mlslCnl U_m 
Adresa (Jzemnlho praOO\'iité Kód ad:aanlho T~p slulty ProffyQoS ,-"'" ....,- F'otadovarrý tel'l'ln .. ""_ .. (zfizOWoinoJ ..... . n&bidnutt termln 

" m ... ,- zl'lzenl slutby 

t 
, .... .,." pelllmeMku """"' .. ,-, t Plzeni skifby 

K1MFlDD . -- ,,-
P1 SEC .. .. UNl (měsJčnl pauAét) -"'" poplatek "'.- \/8for.n9\tl 

~ 
~ m"" ulice č.p.lč.o. .. - .Kč dd.rrm..mr 

Fixed RJ-45 .Kč dd.llITI.nrr 
.Kč 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

KIMFIDD_4026 MF-GFŘ Praha HvoŽĎanská 2053/3 21846146 Profil15 SECO SLA2 20M 
PROAKT-

2266,66 O 27200 1.1 .2016 1 x x 
ANO 

..... __ ._-_ .. _--_ ... _-_. __ .. _---,---,---_._. __ . __ .. _. __ .-_._. __ ...... _ .... __ .... __ ... _-----_._-_ .. _-_._--_._-., .. _ ..... __ . __ .. _----------_. __ ... _----_._ .. _-... - .. - .... __ ..... -•.. _-_._-_. __ .•.. _. ----_._------_._----_ .. __ .. -
'"' 



Přiloha Č. 2: Seznam oprávněných osob 

Oprávněné osoby pro smluvní a obchodní jednání 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

Jirr Kutflek jirLkutilek@dialtelecom.cz 

. 
Za Objednatele 

jméno e-mail 

Jan Fliegl Jan.Fliegl@mfcr.cz 

Oprávněné osoby pro kontrolu Podkladů pro Vyúčtování 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

Jitka Pinkasova jitka.pinkasova@dialtelecom.cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

Ceslav Vantura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 

Martin Cermák cermak@cs.mfcr.cz 

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti 

Za Poskytovatele 

jméno e-mail 

dispetink dispetink@dialtelecom.cz 

Petr Li~kar petr.liskar@dialtelecom.cz 

Za Objednatele 

jméno e-mail 

Ceslav Vantura Ceslav.Vancura@mfcr.cz 

Martin Cermák cermak@cs.mfcr.cz 

telefon 

724008664 

telefon 

257042868 

telefon 

226204325 

telefon 

257042117 

261 332674 

telefon 

226204222 

605224760 

telefon 

257042117 

261332674 

trana lL. 



Příloha Č, 3 Stanovení dostupností Služby 
Touto pfflohou se (Idl kvalila poskytované Služby a smluvní sankce v prlpadě nedodrženi úrovně 
kvality ze strany Poskytovatele. 

Definice 

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo více parametrQ Služby jsou v rozporu s 
parametry sjednanými ve specifikaci Služby dle Pf#ohy č.2 Smlouvy. Vyjimky z tohoto pravidla 
stanovl rovněž Smlouva a V~becné podmlnky pro poskytovani služeb elektronických komunikací. 

Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahltl$enl nedostupnosti Objednatelem na servisnf 
centrum Poskytovatele do odstraněni nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapočrtáva porucha 
způsobená vypadkem napajenl či nevyhovujlclmi klimatickými podmlnkami II mlstě ukončeni Služby, 
které zajišťuje Objednatel. Déle se do doby nedostupnosti nezapočltává doba poruchy způsobená 
vy~~í mocí, tedy událostr, jež nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a bráni mu ve splněni jeho 
povinnostr, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo jej! následky 
odvráUI nebo pi'ekonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto pfekážku pfedvfdal. Do doby 
nedostupnosti se nezapoč!tává doba potfebná k provedeni plánovaných údržbovych pracf 
Poskytovatele. Stejně tak se do tohoto času nezapotftává doba, po kterou je zaměstnancům 
Poskytovatele znemožněn pNslup za účeCem opravy poruchy. 

Sledovaným obdoblm se rozuml kalendářnl měsfc, ve kterém byla Služba nedostupná. 

Měsíčním paušálem se rozuml cena za poskytováni a provozováni Služby dle Pfflohy č. 2 Smlouvy. 

Výpočet měsíční dostupnosti 

Měsíčnf dost upnost Služby v procentech S8 vypočítá dle následujícfho vzorce: 

D. je měslčni dostupnost Služby v % 

je celková doba nedostupnosti 
za sledované obdob! 

T 'e celková doba rovozovánl Služb za sledované obdob! 
Doby T.IY a T se počítaj l na celé minuty, dostupnost se vyjádři v procentech zaokrouhleně na tři 
desetinná místa. 
Hodnota T "lY bude uvedena na základě proaktlvniho dohledu zajišťovaného Poskytovatelem. 

Kvalita Služby 

Poskytovatel garantuje Objednateli minimáln! měs!čnr dostupnost každé dotčené Služby na úrovni 
definovanou v Příloze č.2 této Smlouvy. Vý~e smluvnlch pokut v p1'lpadě niUf dostupnosti Služby je 
sjednána takto: 

Parametr Definovaná mlnimálni Výše smluvnf pokuty 
hodnota dostupnosti 

Dostupnost 99,000% D,DS"R" Měsrčnf paušál poskytované Služby 

99,300% O,OO'"R'" Měslčnl paušál poskytované Slutby 

99,500% O,07"R- Měsični paušál poskytované Služby 

99,900% 0,08*R* Měslčnl pauMI poskytované Služby 
, 

Hodnota "R" se vypočte odečlemm hodnoty skutečně dosažene dostupnosti Dm (v % zaokrouhleno 
nahoru na tri desetinná mlsta) od definované minimalnl hodnoty dostupnosti. 



Příloha Č. 4 Servisní podmínky Poskytovatele 
1 Predánl služby .................................................................................. .... ..................................................................... . 
2 Datum zrrzenl ............................................ ................................................................................................................. . 
3 Garantovaná dostupnost služby .................................................................................................................................. . 
4 Plánované práce a nouzove zásahy ............................................................................................................................ . 
5 Hlášeni poruch ........................................................................ , ................................................................................... . 

Službami se pro účely těchto podmlne« se rozLrnI produkty sluteb elektronických komunkacl a činnosti, k jejichž poskytováni 

se Diat Telecom zavázal ve Smlo..m nebo Produktové specifikaci, kterou smluvoi strany mezi sebou uzavrely a na základě 

kte~ jsou slulby poskytovtlnY a zároven, kde se Dial Telecom zavázat k poskytovani garance kval~ativnlch parametru. Pro 

odstraněni všech pochybnosti , smluvnl strany se zavazuji a prohla$ujl le: 

Predánl služby 

1.1 Datum z"zenf yufby ("Datum RFSj je specifikováno v bodu 3.3 t~/a smlouvy 

1.2 ÚC8stnlk p/9dá Dia! Telecomu běhfJm dvou (2) fXOCCMl/ch dmi po p/jeti pfedáv8CIho protokolu: 

aj potvrzeni o p"jeU slutby (ronnou podpisu a p/'edánl predávaclho protokolu [)jal Te!ecomu) nebo 
b) odmllnu11 slu!by, pokud služba nebude plM 1unktni (úeastnlk nicméně nemé prtvo odmllnoot službu pfO 

nepod!;tatnou porUChu nebo nedostatek, kte~ nemohou způsobit nefunkčnost Sh.d:by). V takovém prrpadé je 
Ůčastnlk povinen popsat nedostatky a neshody během dvou (2) pracovn!ch dnll od obdrlenl p1edávaclho 
protokolu v ramci oznámeni o odmllnutl plevzetl slutby. Doba od pfedánl služby do dorueenl odmllnuU služby 
Dial Telecemu se nezapočllávtl z hlediska sankci za nedodrženi RFS do Ihllt pln!nl RFS. Pokud Dial Telecom 
dostane oznámonl o odmitnuU pfevzetl slutby od Ůčastnlka, provede Dial Telecom v rozumné mile takové 
práce, které Jsou nutné pro odstraněni nedostatkll, s nlm~ byl seznámen. Po dokonČ(lnl těchlo pracl zopakuje 
Dial Telecem testy, aby prověi'il, te parametry a funkčnost zfizované slutby jsou ve shodě s parametry 
uvedenými na pfedévaclm protokolu a objedntlvkou predávané služby. 

1.3 Datum, ka kterému tJt9stnl1< skJtbu pl9vezme (nebo datum kdy je motné usuzovat, te !1tasrnfk slutbu pIlj8/, k Č91tWt 
docház/zejmM8 tehdy, pokud út331n1k. v fOZpotV se.smlowou odmftne sJutbu p/&vzft; v takovém ptrpadl se má Z8 to, 10 
shdblt by1B lÍt&stn1lcem p!evtal8), je datum RFS d&1inov&n6 v tomto odslavci 1. DiaJ TaIecomje opnimM zaclt fakturovat 
kaldou slulbu, která byts Utastnlkem plevzsts. 

2 Datum zflzenl 

2.1 U v§ech dodávaných sluleb provede D;al Telecem z"zenl slulby k datu, na něml se .strany dohodly. Pokud je datum 
znzonl slulby (RFS) zpold~no oproti dohodnutému datu znz.nf slulby z důvodů na stran' Dia/ Ta/ecomu. je OCastnlk 
od§IlOt:1Mn dl& bodu 7. 1 16/a .smlouvy 

3 Garanlované dostupnost slutby 

3. 1 GSflIIltovaná dostupno:;t yufby je definována v pII/eze t. 3. 

3.2 Do mésfCnf nedostupnosti slutby nebudou zopotftány výpadlly anI prefU~enf nebo vady ve slufb' vyplývajfcf zejména z 
nlte uvedených pffCln; 

ol 

dl 

ol 
Q 

gl 

hl 

j) 
kl 

Účastnlk potaduJe od Dial TeleCCNTlu otestovanl s1utby, ačkoliv nebyla ohláiena ani detekována žádná 
porucha . 
Služba Je zmeněna nebo upravena na pokyn Účastnlka a s jeho vědomlm takoyYm způsobem, te parametry 
služby defnované Ilmlo SLA nemohou být splněny. 
V pflpad! zásahu vyA$1 moci; 
J akékofiv pleruienl pnmo vypijvajld z poruch nebo nedoslalkO v rámci slutby nebo uHzenl způsobený<:h 
Úc.astnlkem nap'. Výpadek napájeni v Iokatll u Úeastnlka. 
Doba po kterou prokazatelně Ocastnlk nedokáte zajisti1 prrslup k zallzeni pro provozovánlslu!:by pro zástupce 
Dial Telecomu nebo pro osoby povérené [)jal Telecomem, aby provedli opr.avu poruchy. 
Účastnlk nedokáte zajistit dostupnost lechnicke kontaktn! osoby nebo kontaktnl osoby pro eskalaci nebo 
plsemně neinformuje o změně této kontaktnl osoby a Umto opomenutlm dojde ke zdrženi odstraněni poruchy. 
Poruchy zpllsobené vjpadky vybavenI nebo sYltómO zajiitěných Úc.astnlkem nebo jakoukoliv tretl stranou, 
která nenl Ilzena nebo kontrolována Dial Telecomem, 
Plánované práce dle této dohody. 
Doba vzniklá čekánlm na prověfeni funkčnosti prostredkCl Účastnlka delil než 30 minut. 



4 Planované práce a nouzové zásahy 

4.1 ÚCastnlk dostane faxem nebo emailem ptehledné a vtasně upozorněnI od Helpdesku Dial Teleoomu o plánovaných 
výpadclch na nékterých slu1bách z důvodů údržby nebo jiných pracf (vtetm~ mátenf, fašenf výpadků a upgrade 
technického vybavenf) - "plánované práceM

• Účastnfk je upozorněn na plénované práce alespofl 7 dnf pfed započetlm 
prsel. Plánované práce jsou vyt'!aty z výpočtů garantované dostupnosti služby, pokud (a pouze do tohoto rozsahu) 
nepfasáhnou 12 hodin reálné nedostupnosti v ka/endáf'nfm roce. Výjimkou z povinnosti upozoměnf v termfnech 
uvedených v této dohodé je tešenl nouzových zásahli. kdy je ÚCastnlkovi poskytnuto v rozumné mlfa tolik informacf, kolik 
je možné. Za servisnf zésah jsou pova1ovány i SW Cinnosti (reset, rekonfigurace). 

4.2 Dial Te/ecom informuje ÚCastnfka pouza o takových plánovaných prselch, které ov/ivnf nebo mohou ovlivnit provoz služeb 
Účastnlka. 

4.3 Všechny plánované práce nebo nouzové zásahy jsou provácMny takovým zpbsobem, aby způsobily minimálnf pferušenf 
provozu na kterékoliv službě. Výpadky z důvodů nouzových zásaM jsou zahrnuty do výpottů garantované dostupnosti 
služby. 

4.4 UpozorněnI o plánovaných prselch nebo naléhavých zásazích budou posf/ány na kontaktnf osobu uvedenou v produktové 
specifikaci a eskal8Cnl kontaktnf osobu uvedenou v produktové specifikaci. Upozoménf budou zasflána na email a fax, 
pokud budou obě tyto položky v produktové specifikaci vyplnény. Účastnlk je povinen poslat potvrzenI o pfijetf informace 
tý/<ajlcf se plánované práce na email h</pdMk@dialkle",,,,.cz nejpozději do 1 pracovnfho dne od obddenf upozorněni z Dial 
Telecomu, že jsou tyto práce plánovány. V pHpadé, že Dial Te/ecom do 1 pracovnfho dne neobdržf pfsemný nesouhlas 
s provedenlm plánované práce, budou práce považovány za schválené e bude se k nim pnstupovat jako k plánovanému 
zásahu. 

5 Hlá!!en I poruch 

5. 1 Pfijetf poruchy 

Helpdesk Dial Telecomu provozuje Helpdesk pro pfijfmánf informacf o poruchách okruhli v režimu 24*7*365 na telefonnlm 
Clsle +420226204 400. ÚCastnfk musf použfvat toto kontaktnf čisto pro ohlášenf poruchy, jinak Dial Telecom nemů1e 
garantovat parametry SLA. OhlášenI poruchy slldby je prováděno dle následujlcl procedury: 

Účastnlk: 

• Sděl[ svou identifikaci (jméno/společnost/adresa) 
• Sděl[ člslo pffslullné služby uvedené na predávaclm protokolu pffslu!!né služby 
• Poskytne informace týkajlcl se poruchy 
• Odsouhlasí začátek poruchy s operátorem Dial Telecomu 

Operátor Dial Telecomu: 

• Sdělí svou identifikaci 
• Potvrdl prevzetr poruchy od Účastnlka 
• Odsouhlasl začátek poruchy s Úfastnikem 
• Vlož! data do nového trouble ticketu (TT) a sděl[ flslo TI Úfastnlkovi 

Pokud Účastnlk nezná presné člslo služby a operátor Dial Telecomu musl službu identifikovat dotazem z databáze, 

je za zafátek poruchy pro Ličely kalkulace SLA považován fas, kdy byla služba plně identifikována. 



5.2 Odpovécf na ohI;Jlienl poruchy a' disgnostika 

Po zfsk~ni dostate~ných informacf z relevantnfho oddélent pro "zenf stU! a z monitorovacfho C8ntra nebo jiných oddělen! 
zapojených do felienl poruchy poskytne zaměstnanec Dia/ Telecomu fe§fcf poruchu následuJlcl Informace kontaktnf osoM 
O~astnfka: 

• Sděll svou identifikaci a náZev svého odd~lenl 
• Cislo prlslu5né $Iutby, jak je uvedeno na pfedbaClm protokolu 
• CIslo poruchy (elslo Irooble lia.etu) 
• ZaMlelo: poruchy odsouhlasený Úe&slnl1<em 
• 06vod vjpadl.u. pok:ud je v daný okamžik ZnMl (zpravidla porucha zartzenl. výpadek trasy mimo územf 

Ceské republiky, ... ) 
• Informace o kroclct1 podniknutých k opravě porUChy (založeoo na výsledcich diagnostiky, napnklad: nutnost 

poslat techniky Dial Telecomu, aby mohla bj1: lokalizována nebo opravena porucha na koncovém bod~ v 
lokal itě lJtaslnlka) a OCekávanou dobu Irvánl výpadku. 

Tyto informace budou poskytnuty Úeaslnlkovi dohodnutým zpUsobem telefonicky, laxtlm nebo emailem. Doba pro 

poskytnulf těchto Informaci je stanovena na 1 hodinu. 

5.3 OcIstranénf poruchy 

Porocha je odstraněna, kdy! je sfuZba obnoVlEHla, t&dy kdy: jsou v~echny parametry slul-by plnf va shod4} s parametry 
wedenými v technické speci(ikElCi sluZby a kdyt je /Jtastnlk il!formovrm 0191 TeIeoomem, t a poruchlJ byfB odstraněna. 
Pro CIC8/y stanovenI doby trvénl porochy je za koooc potIJChy povatován tas, kdy je kontaktnl ~ Wastn/l(a oznámeno, 
le ponx;ha byla odstrttnIna. Pokud je kontak.tnl osoba /Jtastnlka nedostupná, netli doba .sl1áwná pokusy o navázáni 
3IJOienl s konteldnf osobou úces(nlka zapott&na do doby trvMl pon;chy. V Iomlo p1T~ je za konec poruchy povstovtMl 
tas, kdy byla poruch8 odstranMa a byla zapo~ta SMha O k0nt6ktovl1nf kontalctnf o.soby ~a$tníka, aby mohlo být 
odsouhlaseno ukonlent pot'UChy. 
Po ohlá§enf ukOfll!enl poruchy, mu.sf kontaktnf osoba Utastnfka Ja~ projevit svůj souhlas nebo nesouhlas, Ze dolilo k 
odsfrsn4nf poruchy. Pokud Ú~astnfk do 1 hodiny po ohIá4fml odstm~nl závady nerelJfJu}a, pfedpok/fldá se, 10 potvrdil 
odstraněnI závady a le slulbB je pln~ funk&lf. 
Pokud Očastnlk a oper(Jtor Dia/ Te/ecomu nedojdou k souladu v otázce, zda byly V~fJChny technlck~ parametry slulby 
obnoveny (zda je maZné poflJChu odstranit), budou uplatnlny &skala~nl procedury. 
Jakmile je odsouhlaseno s U!!estnlkem, le porucha byla odstrenlna, bude Účastnlkovl faxam nohO emailem odeslána 
.Zpráva o odstf8něnl pon;chy". ZpréV8 buda obsahovat: 

• Jméno a oddlllenl operlllOfa Dial Teiecomu 
• CIslo pnsluW slutby. které je uvedeno na predavaclm ptololtolu (produklové specifikaci) 
• Clsfo poruchy (člslo Trouble T icketu) 
• Zatatek poruchy odsouhlasený Účastnlkem 
• Důvod výpadku. pokud je v daný moment znám (zpravidla: porucha zartzenl, poruchy trasy mimo územl 

Ceské republiky ... atd.) 
• Úeastnlkem odsouhlasené odstraněni poruchy 
• Textová pozntmka v pnpadě nutnosti dalilho vysvět leni 

5.4 Dial Telecom má právo úelovat Úeastnlkovi náklady spojené se zji&fovánlm a s odstral'lovánlm zévady v prlpadě , 1e po 
oznámeni závady Účastnlkem objeklivně zjisti, ta závada nenl na stra~ Dial TeIecomu, nebO te zévadu zavinil Účastnlk, 
pnpadně 1e závada viJMe nenastala. 

5.5 Eska!abJ1 DIOCfK!urv' He.Jpdesk Dia! Te~ trHl k ~ kOflt&klnl informace na osoby z \/)Iftl eskétni ůmvnI tak, 
aby mohly být pfedény Uéutnfkovi. Tyto informace rmUt! utllstnfk vytdft zejmlJna pokud Uéastnllť nenf spokojen s ůrovnf 
s/u1eb poskylnutých pracovnfky pNnl kontaktnl 1irovrH! nebo je prvnf konta/dnl úrovel'l z fIIjak4ho dWodu nedostupná. 

Eskalační kontakty; 

......... Osoba Funt.ce ..... Tltlefonnf' .,.... 
Ůrovefi 1 Petr Prochá:l:k.a VedouclNOC petr.prochazk.a@díaltelecom.cz +420 22t) 204 106 

Úroveň 2 Jakub Valonta Manager vetkoprodeja jakub.vlllenta@díaltelecom.cz +420 226 204 208 

Úroveti 2 JiH KuUlek Manager prodeje j!rl.kutllek@dialtelecom.cz +420 226 204 204 

ůrovefl3 Ingrid Ledererova Technlcka fedit&lka Ingrld.ledererova@dialteleeom.cl. +420 226 204 304 

" . 



Příloha Č. 5 Katalogový list Služby 

Označení služby IP MPLSVPN 

Stručný popis služby Připojení lok:ility do prostiedí IP MPL5 VPN. 

Trvalé pfipojení (pevm pHpajn) lokality do sítě IP i\IPLS VPN splňUJíci globální 

panmc:try KlVS služby. Jednotlivé indivíduální parametry služby jsou definovány timro 

Iaul0g0vým listem --< též jen Kq. 

• Služba musí umožnit 
. . 

pouz1t1 adresního prostoru zvoleného 
Zadavatelem/Pověřujíclrn zadaV'iltelem (dále také "Koncový užjV:ltel'') 

Popis vlastností • Služba nesmí filtrovat zli.kaznický provoz. 

služby • Nedílnou součástí služby musí být koncové ZlIOZeni (CPE) spravované 
oper:.itorem. 

• Picdávacim rozhraním služby je/ jsou Ethernet pon/ porty koocověho zařízem. 

• Symetticlci i asymettick& přípojka musí splňoVllt garanci kapacity (rycblosu) 
ff poŽ3dované (tedy plné) pa~ettice a Oesml být lVoierul spojenými linkami, kde 
by technologická omezení předstllvova1a přdd.žku pro využiti cdé kapacity linky 
aplib.ctmi zákazník1. (např. 8 Mbit/ s downStleam musí pii využití standardnfho 
FTP(jednasession)dosahovat rychiosti 8 Mbit/s +- 10 pr:OCetLt, při vypnuti QoS) 

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

technologií: 

. mebhcká vedení 

Použitelné . optická vedeni 

te<:.hnologie 
.. ndiové spoje 

O pro 1J.1užby s par:unetrem SLA 99,S % a vyšším mu$Í být použita tedmologie 
pracujíci na kmitoČlech s individuálním oprávněním v pnpadě, že si to vyHdají 
podmínky v dané lokalitě - např. mir .. zarušení 

o technologie pracujíci v pásmech se všeobecným oprávočním }e povoleno použfv:u 
pouze pro služby s pUllmelrem SLA nižším oež 99,S % . 

Lokalizace služby Adr:esa budovy, lokalita bude na vyiádáni dodavatde doplněna kódem registru RUIAN 

Monitoring služby V závislosti oa doplňkových službách 

PodlIÚněno službami N/A 

Maximální doba 

Uí.znú služby 
500 kalendálnfch dal 

Název skupiny Kód pa nunetru 

pammetrů 
Popis 

ID Panun~tru 

Kapacita 
4096/ 256· 1,50 

Asymetricke připojení s agregaci muimi10ě 1 :50 5 kapacitou 

"do" 4096/ 256 kbit/s 

Kl .. Dostupné QoS profily: 
O Profi11, Profll 2 a Profit 3 

4096/256-1:20 
Asymetrické pnpo}ení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou 

"do" 4096/256 k.bit/s 

K2 . Dostupné QoS pr:ofi1y: 
O ProfiJ 1, Profi} 2 a Profil3 

.<ll . .. . . .. '.'>ll 

. it ,~ 



K3 .,do" 8192/512 kbít/s 

- Dostupné QaS pro6Jy: 
o Profi11, Pla6l2 a Profll3 

8192/512-1 :20 
Asylm::ttické připojeni s agregaci maximálně 1:20 s kapacitou 

"do" 8192/512 kbit/s 

K' - Dosrupné QoS proftly: 
o Profil I, Profi] 2 a Profil 3 

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

"do" 16/ 1 Mbit/ s 

KS - Dostupné QoS profily: 
o Profil1 , Profil2 a Ptofil3 

16/1-1:20 
Asymetrické připojení s 9.gtegad m.ax.i.málně 1:20 s kapacitou 

"do" 16/1 kbit/s 

K6 - Dosmpné QoS profily: 
o Profill, Profil2 II Pro6l3 

1281< Symetrid-é neagtegované připojeni s k2pacitou 128 kbith 

Kl! - Dosrupné QoS profily: 
o Pro611, 1)lO6l2 II Profil 3 

256k Symetridr.é neagregoVlUlé plipojení s hpacitou 256 kbit/ s 

K9 - Dostupné QoS pro6Jy: 
O Prolil I, Proru 2 a ProfiJ 3 

512k Symetrické neagregova.cé pilpo'enl s kapacitou 512 kbit/s 

KIO - Dostupné QoS profily: 
o Pro@ 1, Profil 2 II Proru 3 

1M Symetrické neagregova,né připojení s kapacitou 1 Mbitf s 

Kll - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

2M Symetrické ncagregované pi:ipojení s kapacitou 2 :Mbitl s 

Kl2 - Dostupné QaS prollly: 
o Všedmv 

'M Symdtiáé neagregow.né pnpo;eo.í s kapacitou 4 :Mbit/s 

KB - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

6M Symeuic.ké nea.gregované popo;ení s kap2citou 6 Mbit/s 

K14 - Do5tupné QoS profi1y; 
o Všechnv 

8M Symetriclr.é IlCllgregovllné pHpojeni s kapacitou 8 ~'[bil/s 

K15 - Dostupné QoS profily: 
o Viedmy 

10M Symetrické neagregované pnpo;ení s kap2citan 10 Mbit/ s 

K16 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

12M Symetrické neagregovfUlé pnpo;eru s kapacitou 12 Mbit/s 

K17 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

14M Symetrické neagregov9.0e připojení s kapacitou 14 Mbit/ s 

. ______________________ D_o_.ru-Cpn.éQOSpro_@~y_, ________ ___ 

S '~J II 



K18 o Všechny 

16M Symetrické neagregované p.řipojení 5 kapacitou 16 1iliit/ s 

K19 
- Dostupné QoS profily: 

o Všechny 

IBM Symetrické neagregované připojení 5 kapacitou 18 Mbit/ s 

K20 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

20M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 20 Mbitj s 

K21 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

25M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 25 Mbit/ s 

K22 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

30M Sym<";trické neagregované připojení S kapacitou 30 Mbitj s 

K23 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

35M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 35 Mbitj s 

K24 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

40M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 40 Mbit/ s 

K25 
- Dostupné QoS profily: 

o Všechny 

4SM Symetrické neagregované připojení s kapacitou 45 Mbitj s 

K26 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

50M Symet:rické neagregované připojení s kapacitou 50 Mbitl s 

K27 - Dostupné QoS ptofily: 
o Všechny 

60M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 60 Mbit/ s 

K28 - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

70M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 70 Mbit/ s 

K29 - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

80M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 80 Mbit/ s 

IGO - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

90M Symetrické neagtegoyané připojeni s kapacitou 90 :Mbit/ s 

IGl - Dostupné QoS ptofily: 
o Všechny 

100M Symetrické neagtegované připojení s kapacitou 100 Mbit/ s 

IG2 - Dostupné QoS ptofily: 
O Všechny 

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

K33 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

-- ---



140M Symetrické nellgregov'ilné připojení s kapacitou 140 Mbit/s 

J04 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

150M Symetrické neagrcgov:mé připojeni s kapacitou 150 Mbit/s 

lGS - Dostupné QoS profily: 
o Vieclmy 

200M Symell:ické neagn:gované připojení s kapacitou 200 Mmr/ s 

lG. - Dostupné QoS profity: 
o Všechny 

250M Symetrické ne1igregované připojení s kapacitou 250 Mbit/ s 

lG7 - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

300M Symetrické neagrcgoV2llé připojení s kapaC1tou 300 bibit / s 

lGS - Dostupné QoS profily: 
O Vi<chn, 

350M Symcu:ické n~gtegované připojení s kapacitou 350 Mbit/ s 

>09 - Dostupoé QoS profily: 
o Všechny 

400M Symetrické oeagregované připojení s kApacitou 400 Mbit! s 

K40 - Dostupné QoS profi1y: 
O Všechny 

SooM Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 500 Mbit/ s 

K41 - Dostupné QoS profi1y: 
o V-=!my 

600M Symetrické neagregované piipojerú s hpadtou 600 Mbit/ s 

K42 - D ostupné QoS profily: 
o Všechny 

700M Symetrické neagtegované připojeni s kapacitou 700 :Mbit/ s 

K43 - Dostupné QoS profily: 
o Všedwy 

SOOM Symetrické ocagregované připojeni s kapacitou 800 Millt/ s 

K44 - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

900M Symetrické ncagregované připojem 5 kaI»cilOu 900 Mbil/ S 

K45 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

l G Symetrické neagregované připojení s kapacitou 1 C bit! s 

K4ó - Dostupné QoS profily: 
O Všechny 

QoS QoS-NE 
Služba neumožňuje nasazení QoS modelu 

QOSO 

QoS-ANO Služba umožňuje nasazeni QoS moddu dle definice 

QOSI v katalogovém listu IP :MPI.S VPN • QoS 

Muhiple VPN MVPN-NE 
Služba neumožňuje vytvoření vzájemně oddělených VPN 

MVPNO 



Služba umožňuje vytvoření vice vzájemně oddělených VPN -

1fVPN-TRUNK předání na jednom Ethernetovém portu v trunk módu (802.1 Q) 

;\:fVpN l - maximální počet VPN v rámci služby je 8 
- minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/ s 
- koncový uživatel definuje pohdovaný počet VPN 

Služba umožňuje vytvoření vice vzájemně oddělených VPN -

MVPN-FYZ předání na vice fyzických Ethernetových portech RJ-45 

MVPN2 - maximální počet VPN v rámci služby je 8 
- minimálnf kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/ s 
- koncový uživatel definuje požadovaný počet VPN 

Garantovaná SLA-O 

dostupnost Služba nemá garantovanou dostupnost 
SL\O 

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

SLA2 

SLA-99,S 

SL\.3 
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,S% 

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

SLA4 

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

S1. .. \5 

Záloha služby ZAL-NE 
Služba bez zálohy 

ZALO 

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

ZAl,1 

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

z.= 
ZAL-75 

Služba se zálohou o kapacitě 75% primární linky 
ZALl 

Bezpečnost SEC-NE 
Bezpečnost je dána charakterem služby 

SECO 

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů 

SEC-1 poskytovatel garantuje provedení úpravy access-listu do -
SECl 2pracovnfch dní 

- v ceně služby I' úprava access-listů maximálně 4x " kalendářní měsic 

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením šifrování 

SEC-2 
šifrování musi 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-2S6 
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Dophikové služby 

Název skupiny Kód panmeuu 
Popis 

parametrů ID ParlUJ\erm 

Perfonnance PERF-NB 

monitoring Monitorováni výkonnostnich charakteristik není požadováno 
PERO 

PERP-ANO Součástí služby je monitorov.iní výkonnoslOích charakteristik 

PP-Rt - monitorované panunetty 
konektivuni stužl". 

jwu závislé n. par.unetóce 

Pmaktivnf dohled PROAKT-NE Konektivitni služba není proaktivné doh1edována 

PRCO - oper.itor negarantuje proaktivni zahájení odstraňování 

závady 

Konektivit:nI služba je proaktivné dobJedovw operátorem 

PROAKT-.ANO 
operátor ub:ajuje řešení incidentu i bez nahlášení ze strany -

PROl uživatele služby 
- operátor informuje zástupce uživatele o incidentu na ~žbě 

do 30 minut od vzniku incidentu 

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

lPVO IPv6 

fPv6-ANO 
Služba IP MPLS VPN podporuje využití adtcsn1ho prostoru IPv6 

IPVI 

Rámcové požadavky na kvalitu služeb QoS jsou uvedeny níže: 

Ontačení služby IP MPLS VPN - QoS 

Stručný popis služby Definice QoS pro služby v dmci KfVS. 

QoS model v rámci KIVS umožčujť: na~aůit -OllIxirmln.č 6 tňd sl.v.cb. D05tupne tl:ídy: 

- Clus A - !W-timc (n:ap.r. Volp) 
Popis vlastností - ( las8 B _ sign.ali:zace 
služby - CIa!<1 C - kritické aplikace (např. video, videokonference, klíčovl! systémy) 

- CI1lSS D - aplikační tilda. 2 

- Clus E - aplíkai:Jú t:fub l 
- Chss fo - best-effort (OIiUtni provo):) 

N:izev skupiny Kód parametru 

parametrů 
Popis 

ID Parametru 

Společné vlastnosti Vlastnosti - Garance performance (výkonnoslD.Ích) parametrů je 
možná pouze v kombinaci s objednáním dophikové 



ilid 

Performance 

par:1tnetty 

Měření pe.tformance 

parnmetrů 

QaS třídy 

VL\S 

PeLformance 

FPAR 

r-, ·fěření petf 

MPPA 

Ctass A 

CLS t 

C1ass B 

CLS2 

služby "Performance monitoring". Be.z této 
doplňkové služby JSOU hodnoty, uváděné u 
;oonodivých třid pouze orientační. 

- V popadě objednání doplňkové služby "Performance 
monitonng" dochází k wzšíření SLA i na uveclene 
performance parameuy jednoilivých třid. 

o Parametry jsou garantovány v případě, že provoz, 
generovaný koncovým uživatdem nepřesálutc 90 
% celkové lupacilY VPN přípojky. 

- Siřka pisma kaide jednotHve třídy je zadiV'Ína v % 
z celkové kapacity VPN přípojky. 

- Mitillnilní kap:l.cit:a je 5 % z celkové kapacity přípojky 
a ziroveň minimálně 64 khit/ s. 

- Šířku pásma jednotlivých tříd je možné měnit po 5 % 
kapacity VPN přípojky. 

- SOlKet kap:l.cit všech tříd ;e 95 0/ ... 5% bpacity linky 
je vyhrazeno pro kontrolrú provoz poskyt~V2.tde. 

V rám.ci QoS modelu jsou za performance parametry 

považovány 

Zpoid6:ú (Latency) 
JITIER (variabilita zpožděru') 
Z trátovost paketů (pac.ket Loss) 

Všechny hodnoty jsou měřeny ptO smyčku (jedni se o 

obousměrné hodnoty) 

Měřeni perfoonance parametrů probíhá mezi CPE 

(koncovým zařízením) umístěným v lokalitě zakončení 

!tužby MPLS IP VPN a sondou, umí$těnou v páteřn1 Mti 

poskytovatele. 

- Re31~cime třída, určená pro provoz rP tdefonie 
- :Minimilní Šířk2. pásma je 5 % z celkové kap2.ciry 

VPN pnpojk:y 2. zitova'] minimálně 64 kbit/s 
- Maximálrú šířka p:bma tifdy je 50 % celkové kapacity 

VPN přípojky 
• Hodnoty perlormance Jnwnetni:. 

o Ztrátovost pakem ~ 0,25 % (plati pro symetrické 
~lužby) 

o Ztrátovost pakem ~ 0.5 % (pLa.tí pro služby 
asymetrické) 

o JI1TER ~ 30 ms 
o Zpoždění ~ 60 ms (plad pro symetrické služby) 
o Zpoždění ~ 70 ms (platí pro asymetrické služby) 

- Uvedetlé hodnoty platí v pi:ípadě vytížení celkové 
kapacity VPN pňpojky na 90 % a v případě, že 
nedochází k přehkení třídy. Měření II': prováděno 
pakety s veiikrntí do 64 B. 

Prioritní třída. u[čeuá plO napiikbd pro přeoikní 
VofP signalizace (vyžaduje-li koncový uživa.tel pro 
signalizaci samo~t.ttnou tEdu) 
Minim:ilní šířka pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN pHpojky a zároveň minimálně 64 kbir/s 

VPN přípOJky " 1" 

HOdnoty pctformance parametr6: 
o Ztrátovost pak:ef6~t5 % (platí pro symetrické 

služby) 
o JI1TER ~ 30 UlS 

• 



o Zpoždění 60 J1lS (platí pro symetrické služby) 

· Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkově 

kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že 
nedochází k přchlcení tHdy. MěřenI je prováděno 
pakety 8 vehl:ostí do 64 B. 

· Prioritní třída, určaJ.;Í. pro Busmess Critical aplikace 

· Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN připojk:y a zároveĎ mmun:ilně 64 khit/ s 

· Hodnoty performance parametru: 

CLass C o Ztcitovost paketů - 0,5 % (plati pro symetrické 
služby) 

CI.5.3 O JITfER - není garantován 
O Zpoždě!Ú - 200 ms (pb.tf pro symetrické služby) 

Uvedené hodnoty platí v pnpadě vytížení celkové kapacity 

Vl)N přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety 

s velikostí do 64 B. 

· T'r:ioritní třída, u.tčená pro Busmess 2pli1ace 

· Minim:i1ní šiib pásma je 5 % z celkové kapacity 
VPN přípojky II zarovm mÍlumilné 64 kbir/ s 

· Hodnoty performance puameu:d: 
Clas! D O Ztritovost paketů - neni garantována 

O JlTI'ER - není garantováD 
CLS4 O Zpoždění - 250 ms (platí ptO symetrické služby) 

Uvedené hodnoty platí v případě vytižení celkové kapacity 

VPN připojky na 90 %. Měření je prováděno pakty 

s velikostí do 64 B. 

· Prioritní tiida. určená plO ostatní aplikace 

· Minimální šir1r.a p1lsma le 5 % z celkové kapa.city 
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/ s 

· Hodnoty pelformance p:l.raltlettŮ: 
Cl.aS5 E o Ztrátovost paketů - není garanrována 

O JITTER - není ganm tovin 
CLS5 O Zpoždění - není garantovano 

Uvedené hodnoty platí v případě vytiiení celkové kapacity 

VPN popojky na 90 %. Měieru je prováděno pakety 

5 velikosti do 64 B. 

· Bcsl-effolt tifda, zbyt:kové pásmo 

· Kapacitll. fIlll1im2lně 64 kbjt/ s 
Class F · Kapaata un:ena v % z celkové kapacity VPN 

· Hodnoty performance parametrů: 
CLS6 o Ztrátovost paketů - není garantoviaa 

O J ITIER - není garaotoVlin 
o Zpoždění - není gaIlintováoo 

Možnosti provozu Markovaní provozu provádí koncový uiivatel v jeho síti 

QoS DCSP-TRANS (LAN) poskytovateli KrVS pak přcdivi jim zvolené 

DSCPI DSCP hodnoty. Poskytovatel tyto hodnoty transparentně 

pfe:náši přes \VAN siť. 

OSCP-FIX Markování provádí poskytovatel (a stanovuje hodnotu 

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

Profily Q oS 

Profill V profilu jsou dostupné třídy: 

Class E II Class F 



PROFt 

Profil2 V profilu jsou dostupné třídy: 

PROF2 - Class A a Class F 

Profil3 V profi1u jsou dostupné třídy: 

l'ROF3 - Class A, Class E a Class F 

Profi14 V profi1u jsou dostupné třídy: 

PROF4 - Class A, Class D, Class E a Class F 

Profi15 V profi1u jsou dostupné třídy: jf PROli5 - Class A, Class C, Class D, Class E a Class F 

Profi16 V profi1u jsou dostupné třídy: t' 
lJROF6 - Class A, Class B, Class C, Class D , Clasjl a 

Class F 

I .. 
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