
Ověřovací doložka
k datové zprávě

podle zákona č . 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument ů , ve
znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
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Název organizace:
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Počet listů :
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25 5400 Clb 5400 vzor č . 1

Elektronický podpis
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Číslo smlouvy MF

3302/ 038 /2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

Smlouva

	

.
ČRo Poskytování Internetových přípojek pro ČR Ministerstvo financi

Číslo Poskytovatele: SML_55403_124854
uzavřená na základě výsledků podlimitní ve řejné zakázky č .j. MP-23589/2014/33

uve řejněné na elektronickém tržišti www,gemin.cz ,
v souladu s ustanovením § 1746 zákona č . $9/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník") a v souladu se zákonem č . 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen „ZoEK")

mezi smluvními stranami:

A.

	

Objednatel

Obchodní název:
Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo účtu:
tel.:
fax:
Za niž jedná:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, F.O. Box 77, 118 10 Praha 1
00006947
CZ00006947
Česká národní banka, pobočka Praha 1
3328-001/0710
+420257042978
+420257002499
Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33 - Řízení a provoz ICT resortu

(dále jen „Objednatel" nebo „MF")

a

B.

	

Poskytovatel

Obchodní název:
Se sídlem:
Zastoupená:
Zmocněná osoba:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:
fax:

Dial Telecom, a.s.
Křižíkova 36a/237/ Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00
Mgr. Zdeňkem Sivkem, předsedou představenstva

Jiří Kutílek
28175492
CZ28175492
Československá obchodní banka, a.s.

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

(dále jen „Poskytovatel")

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

Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a
existující podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a
řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzav řít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo v ůči němu
zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení
kteroukoliv ze smluvních stran nebyl zamítnut pro nedostatek jejího
majetku.

2. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je

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

2.2 Závazek Objednatele za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou cenu.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Smluvní strany se dohodly, že na základ ě této Smlouvy bude Poskytovatel
poskytovat Objednateli služby elektronických komunikací (dále jen
„Služba"), Objednatel bude za Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu.

3.2 Specifikace Služby, lokalit, parametrizace, kvalitativních ukazatel ů ,
identifikace, ceny a seznamu zkratek a výkladu pojm ů je uvedena v Příloze
č.2 této Smlouvy.

3.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služby do 2 m ěsíců ode dne podpisu této
smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že p řed zahájením poskytování Služby
bude o p řipravenosti k zahájení informovat oprávn ěné zástupce
Objednatele uvedené v Příloze č.4 této Smlouvy a nejpczději následující
pracovní den po zahájení poskytování Služby p ředloží Objednateli
k podpisu P ředávací protokol o zprovoznění a zahájení poskytování Služby.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn
požadovat její kvalitativní a kvantitativní zm ěny, a to způsobem a postupem
uvedeným v této Smlouvě .

3.5 Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpečnostním
standard ům, jejichž použití je obvyklé u obdobných služeb.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění p ředmětu této Smlouvy je stanovena na období od podpisu
P ředávacího protokolu na dobu neurč itou.

4.2 Místem plnění je Praha 1, Lazarská 7.
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5. PRÁVA DUŠEVNÍHO A JINÉHO VLASTNICTVÍ

5,1 Poskytovatel prohlašuje, že p ředmět plnění dle této Smlouvy je bez
právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy t řetích
osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finan ční nebo jiný
závazek ve prospěch třetí strany. V p řípadě , že bude toto oznámení
nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpov ědný za p řípadné
následky takovéhoto jednání, p řičemž právo Objednatele na p řípadnou
náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Celková cena služby za první rok trvání Smlouvy činí 242 000,- Kč bez
DPH, tj. 292 820,- Kč včetně DPH.

6.2 Cena Služby, tj. cenú za plnění předmětu Smlouvy za první rok období
trvání Smlouvy resp. od zahájení poskytování Služby dle odst. 3.3, je dána
součtem instalačního poplatku a 12ti násobku měsíčního paušálu,
uvedených v Příloze č . 2 - Specifikace Služby, bod 2. „Rozsah poskytované
Služby" této Smlouvy.

6.3 Za první rok poskytování služby se tedy Objednatel zavazuje uhradit
Poskytovateli jednorázově instalační poplatek ve výši 200.000 Kč bez DPH,
tj. 242.000 Kč s DPH a dále hradit pravideln ě Měsíční cenu Služby 3.500,-
Kč bez DPH, tj. 4,235,- Kč s DPH a to vždy za uplynulý kalendá řní měsíc.
Za první rok tedy objednatel uhradí instala ční poplatek a 12 x měsíční
paušál což celkem činí výše uvedených 242.000,- Kč bez DPH, tj.
292.820,- Kč s DPH.

6.4 Po prvním roce plnění smlouvy se Objednatel zavazuje hradit již jen
pravidelně Měsíční cenu Služby 3.500,- Kč bez DPH, tj. 4,235,- Kč s DPH a
to vždy za uplynulý kalendá řní měsíc.

6.5 Celková cena pln ění bez DPH (instalační poplatek a měsíční paušál) je
sjednána dohodou smluvních stran podle zákona 6.526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších p ředpisů a je cenou maximální a nepřekročitelnou,
která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu Smlouvy
včetně nákladů souvisejících s p řípadnými celními poplatky, dopravou do
místa plnění apod.

6.6 Poskytovatel bude vystavovat da ňové doklady (faktury) zahrnující Měsíční
cenu Služby za dané zúčtovací období (uplynulý kalendá řní měsíc) na vrub
Objednatele s tím, že faktura, vystavená za první kalendá řní měsíc uplynulý
od zahájení poskytování Služby, bude obsahovat Měsíční cenu, zahrnující
kromě měsíčního paušálu i relevantní instalační poplatek.

6.7 Poskytovatel je povinen vystavit a doru čit elektronicky Objednateli
nejpozději do sedmi (7) kalendá řních dn ů po ukončení p říslušného
zúčtovacího období Podklad pro vyúčtování ceny (dále jen „Podklad") za
dané zúčtovací období poskytnuté Objednateli. Sou částí Podkladu musí být
i uvedení skutečně dosažené dostupnosti Služby.

6.8 Objednatel je po doručení Podkladů povinen nejpozději do tří (3)
pracovních dnů odsouhlasit Podklad nebo doručit Poskytovateli p řipomínky
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k danému Podkladu. Na základě těchto p řipomínek může Poskytovatel
upravit dané vyúčtování ceny za příslušné zúčtovací období, pokud uzná
tyto p řipomínky jako oprávněné. Tímto není dotčena povinnost
Poskytovatele vystavit daňový doklad v řádném termínu v souladu s
příslušnými právními předpisy. Doručením či nedoručením připomínek ze
strany Objednatele k p říslušnému Podkladu nejsou dotčena práva
Objednatele na reklamaci vyú čtované ceny za danou Službu a dané
zúčtovací období, práva z vad plnění Poskytovatele, včetně p řípadných
práv na poskytnutí slevy z ceny, uplatnění sankcí apod. Případné
reklamační řízení se řídí příslušnými ustanoveními ZoEK a reklama čním
řádem Poskytovatele.

6.9 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu p ředmětu plnění (tedy vystavit
fakturu - daňový doklad) po ukon čení p řísiušného zúčtovacího období
(kalendá řní měsíc) na základě odsouhlaseného Podkladu a to nejdéle do
15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo přiznat
uskutečnění plnění.

6.10 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně .

6.11 Měsíční ceny (p řípadně cena za instalační poplatek) jsou vždy splatné na
základě daňových doklad ů - faktur (dále jen „Faktura") vystavených
Poskytovatelem na adresu Objednatele.

6.12 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dn ů ode dne doručení Faktury
Objednateli, p řičemž v posledním kalendářním měsíci roku, v němž je
uskutečňováno plnění, musí být Faktura doručena nejpozději do 15.12.
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. P řípadné porušení SLA v období od
16.12. do 31.12. bude vypo řádáno v následujícím fakturačním období.

6.13 Vystavená Faktura musí obsahovat:

6.13.1 rozepsané položky p ředmětu plnění p řesně dle Smlouvy (Měsíční
cena, cena za instalační poplatek a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a
cena v Kč včetně DPH).

6.13.2 p řípadné smluvní pokuty s uvedením skutečně dosažené dostupnosti
Služby,

6.13.3 zakázkové číslo Smlouvy,

6.13.4 číslo účtu Poskytovatele,

6.13.5 veškeré náležitosti dle § 29 zákona č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů ,

6.13.6 informace povinně uváděné na obchodních listinách na základ ě §
435 občanského zákoníku

6.13.7 ,nedílnou součástí Faktury bude v p řípadech zavádění Služby (č i
jiném změnovém řízení) P ředávací protokol, který musí obsahovat
jednoznačnou identifikaci Služby a datum jejího zprovozn ění,
podepsaný oprávněnou osobou za Objednatele.

6.14 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti (nap ř. nesprávné údaje,
chybějící P ředávací protokol, apod.), je Objednatel oprávn ěn, nikoliv však
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povinen, ji vrátit Poskytovateli ve lh ůtě splatnosti, aniž by došlo k prodlení
s její úhradou. Nová lhůta splatnosti ceny plnění v délce 30 dnů počne
plynout ode dne doru čení opravené Faktury Objednateli.

6.15 Daň z p řidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č . 235/2004
Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve zněni pozdějších p ředpisů , ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Inflační doložka

6.16 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu plnění s účinností od 1. dubna
každého kalendá řního roku následujícího po roce, v němž uplynou t ři (3)
roky od uzavření smlouvy, o p řírůstek průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace") vyhlášený Českým
statistickým ú řadem za p ředcházející kalendá řní rok.

6.17 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu podle p ředchozího odstavce pouze v
p řípadě , že míra inflace p řesáhne 2 % (slovy: dvě procenta). Poskytovatel
je v každém roce oprávněn zvýšit cenu podle p ředchozího odstavce
nejvýše o 5 % (slovy: pět procent); to platí i v p řípadě , že míra inflace za
p ředcházející kalendá řní rok bude vyšší. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že v p řípadě záporné míry inflace se cena nesnižuje.

6.18 Zvýšení ceny podle p ředchozích odstavců je platné od okamžiku doručení
písemného oznámení Poskytovatele o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení
musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpo čtu
zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doru čeno Objednateli do 31.
března kalendá řního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny v daném
kalendá řním roce zanikne.

7. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY

7.1 V případě nedodržení termínu zahájení poskytování Služby se stanoví
smluvní pokuta ve výši 0,2 % M ěsíční ceny s DPH (měsíčního paušálu a
instalačního poplatku viz Příloha 6.2) za každý den prodleni s jejím
zahájením. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na p řípad, kdy prodlení
Poskytovatele bylo způsobeno Objednatelem.

7.2 V případě prodlení Poskytovatele s pln ěním jakékoliv lh ůty uvedené v této
Smlouvě a dále v p řípadě neplnění Poskytovatele má Objednatel právo
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z M ěsíční ceny s DPH
(měsíčního paušálu), které se prodlení Poskytovatele týká, a to za každý i
započatý den následující po marném uplynutí doby pln ění, nebo (nejsou-li
lhůty ve Smlouvě uvedeny) za každý i započatý den neplnění. Ustanovení
tohoto odstavce se neuplatní v p řípadě , že za porušení povinností
Poskytovatele je stanovena jiná speciální sankce, nap ř. za nedodržení
kvality Služby dle Přílohy č. 3 této Smlouvy nebo smluvní pokuta za
nedodržení termínu zahájení poskytování Služby dle bodu 7.1 Smlouvy.

7.3 Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dn ů od doručení písemné
výzvy Objednatele k úhradě .

7.4 Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

5



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

7.6 P ři nedodržení termínu splatnosti da ňového 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
na řízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrok ů z prodlení a
poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném zn ění.

7.7 Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.

7.8 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení zp ůsobené
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě
neposkytnutí požadované sou činnosti, vymezené ve Smlouvě . Každá ze
smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů a Smlouvy.

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

7.10 Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na
úhradu způsobené skutečné škody v plné výši.

7.11 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením
svých povinností, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným
protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplatí v p řípadě škody vzniklé
v důsledku p řerušení 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.

7.12 Jakékoliv ustanovení týkající se omezení výše č i druhu náhrady škody se
nepřipouští.

7.13 Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

7.14 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez
zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylu čující odpovědnost bránící
řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k odvrácení a p řekonání okolností vylu čujících
odpovědnost.

7.15 Poskytovatel odpovídá za škody zp ůsobené Objednateli v d ůsledku
neodborné či nesprávné montáže technologií a za řízení v Lokalitě
Objednatele.

8. PRÁVA A POVINNOSTI

8.1 Poskytovatel má povinnost vykonávat pr ůběžný monitoring a dohled Služby
a o případných plánovaných odstávkách či neplánovaných výpadcích
Služby informovat oprávn ěnou osobu Objednatele (viz Příloha č. 4). Lhůty
vyplývající z tohoto ustanovení jsou stanoveny následn ě :

• pro povinnost informovat Objednatele o plánovaných
odstávkách je stanovena jako nejzazší možná lh ůta 10 kalendá řních
dnů před konáním plánované odstávky
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o neplánovaném výpadku je Poskytovatel povinen informovat
Objednatele neprodleně po zjištění výpadku.

8.2 Objednatel má povinnost informaci o plánované odstávce Služby potvrdit a
odsouhlasit resp. domluvit s Poskytovatelem náhradní terr in, nejpozději do
dvou pracovních dnů od obdržení informace.

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

8.4 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukon čení poskytování Služby
bezplatně odstranit veškerá jím instalovaná technická za řízení v místě
plnění této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost.

8.5 Veškeré technologie a za řízení instalované v objektech Objednatele budou
sloužit výhradně pro potřeby Objednatele a s ohledem na charakter
poskytované Služby. Jakékoli využívaní těchto technologií t řetími stranami
nebo pro potřeby třetích stran bez výslovného souhlasu Objednatele se
nep řipouští. Využití technologií, zařízení a jejich částí pro potřeby třetích
stran m ůže být uskutečněno jen na základě písemné smlouvy mezi
Objednatelem a Poskytovatelem.

9. POŽADAVKY NA SOUČ INNOST

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na součinnost
Všeobecnými podmínkami Poskytovatele pro poskytování služeb elektronických
komunikací, které tvo ří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

10. SERVISNÍ PODMÍNKY, KVALITA SLUŽEB

10.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se servisní podmínky a kvalita
služeb SLA podmínkami, které tvo ří Přílohu č. 3 a Přílohu Č. 5 této
Smlouvy.

10.2 Poskytovatel se zavazuje bezodkladn ě po zjištění výpadku/závady u Služby
s proaktivním dohledem zahájit práce na jejím odstran ění a informovat
pověřené osoby objednatele.

11. ZMÉNOVÉ ŘÍZENÍ

11.1 Změnovým řízením se rozumí zavádění nebo rušení stávající Služby a nebo
změna parametrů Služby. Objednatel je oprávn ěn využít institutu
změnového řízení pro uzavření dodatku této Smlouvy v návaznosti na
změny legislativy, organiza ční změny a změny dané požadavkem na změnu
parametrů Služby (nap ř. rozší ření ší řky pásma, změna SLA a další).

11.2 Hlavním koordinátorem pro zm ěnové řízení je Objednatel.

11.3 Změnové řízení bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve řejných
zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů , a následujícími pravidly:

11.3.1 Rušení stávající Služby bude probíhat formou písemné výpov ědi, a to
prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele. T říměsíční výpovědní
lhůta, nebo lhůta kratší, pokud se na tom ob ě smluvní strany
dohodnou, počíná běžet dnem doru čení. Smluvní strany v takovémto
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p řípadě uzavřou dodatek ke Smlouvě , který bude obsahovat
minimálně jednoznačný identifikátor Služby a datum ukon čení
příslušného plnění.

11.3.2 V p řípadě změny parametrů Služby s dopadem na snížení ceny nebo
s žádným dopadem na cenu Služby bude o této zm ěně uzavřen
dodatek ke stávající Smlouvě .

12. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

12.1 Pro vzájemná jednání ve věcech smluvních, technických, provozních a pro
schvalování Podklad ů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem
se stanovuje seznam Oprávněných osob (Příloha Č. 4).

13. OCHRANA INFORMACÍ

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

13.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím
osobám d ůvěrné informace (Jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k
informacím, ve znění pozdějších p ředpisů není tímto ustanovením dotčena.

13.3 Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:

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

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

13.3.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem či
Poskytovatelem označeny jako d ůvěrné ve smyslu ustanovení § 152
zákona č. 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
p ředpisů .

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

13.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně p řístupnými jinak,
než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele,

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

13.4.3 které budou Poskytovateli po uzav ření této smlouvy sdě leny bez
závazku mlčenlivosti t řetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim
nijak vázána,

13.4.4 jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona,
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13.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve znění
pozdějších p ředpisů .

13.5 Jako s důvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují
podmínky odst. 13.3 výše, i když byly získané náhodn ě nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany
pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

13.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.
Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré d ůvěrné informace Objednatele
proti odcizení nebo jinému zneužití.

13.7 Poskytovatel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za účelem
plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez p ředchozího písemného
svolení Objednatele p řípustná.

13.8 Poskytovatel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat
povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve
stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

13.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno v p řípadě
Smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení
Smlouvy.

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

13.11 V p řípadě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem
má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo ú čtovat smluvní
pokutu ve výši 100.000 Kč za každý p řípad porušení.

13.12 Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že nepovažují za porušení
ochrany d ůvě rných informací ve smyslu tohoto článku Smlouvy situace, kdy
jsou informace jakkoli vyplývající či související se smluvním vztahem
založeným touto Smlouvou, sdě leny mezi jednotlivými členy koncernu
jakožto podnikatelského seskupení dle zákona č, 90/2012 o obchodních
korporacích, kterého je Poskytovatel sou částí a rovněž vůči auditorům č i
právním zástupcům Poskytovatele, zavázaných k ochran ě informací
alespoň v rozsahu dle této Smlouvy.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

14.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran ění
vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní,
včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se o smírné vy řešení
těchto sporů .

14.3 Nebude-li sporná záležitost vy řešena smírně dohodly se smluvní strany, že
spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány
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příslušnými správními ú řady (Český telekomunikační ú řad), resp. byla-li by
pro řešení takového sporu dána pravomoc soudu obecnými soudy České
republiky.

15. PLATNOST A ÚČ INNOST SMLOUVY

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu ob ěma
smluvními stranami.

15.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

15.3 Ukončením Smiouvy nejsou dotčena práva z p řípadného poskytnutí licencí
na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost ml čenlivosti a
další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku
smluvního vztahu.

15.4 Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy m ůže být ukončen
písemnou výpovědí, s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet
prvním dnem následujícího m ěsíce po doručení výpovědi druhé smluvní
straně .

15.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z d ůvodů uvedených
v zákoně , z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z d ůvodu podstatného
porušení Smlouvy.

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávn ěn od této Smlouvy odstoupit zejména v
následujících p řípadech podstatného porušení povinností Poskytovatelem:

15.6.1 v p řípadě , že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele,

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

15.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin.

15.6.4 v p řípadě prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu plnění o více
jak 10 kalendářních dní po termínu plnění;

15.6.5 v p řípadě , že Poskytovatel neodstraní vady p ředmětu plnění ani ve
lhůtě 10 kalendá řních dní od jejich oznámení Objednatelem;

15.6.6 v p řípadě realizace p ředmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními
Smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními p ředpisy nebo v
p řípadě nedodržování jiných závazných dokumentů či předpisů
(zejména předpisů pro bezpečnost práce, požární bezpečnost
apod.);

15.6.7 v p řípadě jiného porušení povinností Poskytovatele, které nebude
odstraněno ani do 10 kalendářních dní od doručení výzvy
Objednatele.

15.7 V p řípadě odstoupení podle odst. 15.6 Smlouvy je po marném uplynutí
10denní lh ůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostrann ě odstoupit, a
to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele. Objednatel má v p řípadě
odstoupení od Smlouvy v každém p řípadě nárok na náhradu prokázaných
náklad ů , které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména
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náklad ů , které mohou vzniknout v souvislosti se zajištěním náhradního
plnění.

15.8 Objednatel je v p řípadě odstoupení od této Smlouvy oprávn ěn podle své
volby buď odstoupit od Smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části
Smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V p řípadě úplného
odstoupení v p řípadech, kdy nedošlo ke spln ění pouze části, která m ůže být
plněna samostatně , vzniká nárok dle poslední věty odst. 15.7 pouze
v souvislosti s takto nespln ěnou částí. V p řípadě částečného odstoupení je
Poskytovatel povinen vrátit Objednateli cenu plnění (byla-li již uhrazena)
sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

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

15.9.1 bude-li Objednatel v prodlení s pln ěním lhůty splatnosti da ňového
dokladu - faktury o více jak 30 kalendá řních dní, p řičemž nárok na
úrok z prodlení, není tímto ustanovením dotčen,

15.9.2 v případě prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o více než
10 kalendá řních dní od prokazatelného doru čení písemné výzvy
Poskytovatele.

15.10 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden
odkaz na ustanovení této Smlouvy či právních p ředpisů , které zakládá
oprávnění od Smlouvy odstoupit.

15.11 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od Smlouvy
nejsou odstoupením dotčena.

15.12 V p řípadě částečného odstoupení od této Smlouvy z ůstává tato Smlouva
v platnosti ohledně těch částí plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

15.13 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní stran ě , nebo dnem uvedeným v oznámení, je-li v oznámení
uvedeno datum pozdější.

15.14 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 dospě l, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti, ujednání o ml čenlivosti a ochraně informací ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o zp ůsobu řešení sporů .

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně
vzájemných vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející
ujednání a dohody v této p ředmětné věci, at' už ústní či písemné.

16.2 Tuto Smlouvu lze měnil a doplňovat pouze zp ůsobem uvedeným v této
Smlouvě a po dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky takto
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

11



16.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit práva ani p řevést povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného
souhlasu Objednatele.

16.4 V případě , že by některé ustanovení 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, blížícím se svým
obsahem nejvíce ú čelu neplatného či neúč inného ustanovení.

16.5 Smluvní strany souhlasí s používáním reference vycházející z p ředmětu
této Smlouvy. Jedná se zejména o vzájemné uvádění jména obchodní
firmy, obecné charakteristiky a technicko-ekonomický popis poskytovaného
či odebíraného plnění a formu spolupráce. Referenci mohou obě smluvní
strany používat ve všech marketingových a komunikačních aktivitách.

16.6 Text Přílohy č. 1 této Smlouvy tvo ří Všeobecné podmínky pro poskytování
služeb elektronických komunikací (dále jen „VOP"), které jsou závazné pro
poskytování Služby. Smluvní strany se dohodly, že v p řípadě , že dojde
k rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy v četně jejích p říloh (bez VOP)
na straně jedné a textem VOP na straně druhé, mají přednost ustanovení
této Smlouvy včetně jejích p říloh (bez VOP).

16.7 V p řípadě rozporu mezi ustanoveními p říloh této Smlouvy a textem v tě le
této Smlouvy mají p řednost ustanovení v tě le této Smlouvy. V p řípadě
rozporu mezi ustanoveními P řílohy č.3 a Přílohami č.1 a č.5 této Smlouvy
mají p řednost ustanovení Příloh č.3 této Smlouvy.

16.8 Nedílnou součást Smlouvy tvo ří tyto p řílohy:

Příloha 6.1: Všeobecné podmínky Poskytovatele pro poskytování služeb
elektronických komunikací

P říloha 6.2:

Příloha 6.3:

Příloha č.4:

P říloha 6.5:

P říloha 6.6:

Příloha 6.7:

Specifikace Služby

Stanovení dostupnosti Služby

Seznam oprávněných osob

Servisní podmínky

Katalogový list Služby

Plná moc p. Kutílka

16.9 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu
v jazyce českém, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a
Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

16.10 Podpisy smlouvy mohou být u činěny elektronickými prost ředky u obou
smluvních stran s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle
jiného právního p ředpisu. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že
smlouva m ůže být podepsána oboustranně v listinné podobě nebo
oboustranně v elektronické podobě .
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu p řečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

	

Poskytovatel

^ ^i 07
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;V Praze dne	

Ministerstvo financí
118 10 Pra a .t - Lettnská 15

IČ :00006 7'I

	

-r Z00006947

V Praze dne

	

.. !í.

O Dial Telecom
Dial Telecom, a.s.

Kňfikova 3684237, 186 00 Praha B - Karlin
It(); 28175492 DIČ :CZ28 ř75492

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

	

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

	

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

Česká republika - Ministerstvo financí

Ing. Jaroslav Ulrich

Ředitel odboru 33 - Ř ízení a provoz ICT resortu

Dial lecdm, a.s

Jiří Kutílek,

na základě plné moci
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Příloha Č. 1: Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických
komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytováni služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných
společnosti Dial Telecom, a.s.
Předmět všeobecných podmínek
Tyto Všeobecné podmínky služeb eleKtronických komunikaci (dáte jen „Všeobecné podmínky") stanovují podmínky, za nichž spole čnost
Dial Telecom, a. s. poskytuje služby elektronických komunikaci a p řípadně další služby Účastníkům.
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součásti každé smlouvy o poskytovaní služeb elektronických komunikací uzavřené mezi společností
Dial Telecom a.s. jako poskytovatelem služby (dále jen „Poskytovatel") a fyzickou nebo právnickou osobou jako Ú častníkem služby (dále
jen „Účastník").
Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí i jiné smlouvy než o poskytováni služeb elektronických komunikaci uzavírané mezi
Poskytovatelem a Účastníkem, bylo-li tak Smluvními stranami ujednáno.
Služby jsou poskytovány na území České republiky.
Definice základních pojm ů

V těchto Všeobecných podmínkách mají následující slova níže uvedený význam. Jejich význam z ůstává i v připadě, že jsou uvedena
v množném čísle, nezměněn. Pojmy uvedené v těchto Všeobecných podmínkách se vztahují na všechny Smluvní dokumenty.

Care Pack List: Řád technické pomoci Účastníkům, který je součásti dokumentů poskytnutých Účastníkovi v tištěné podobě a/nebo
v podobě dokumentu vyvěšeného na intemetových stránkách Poskytovatele. Aktuální verze Care Pack Listu která je pro Účastni ka
závazná, je vyvěšena na internetových stránkách Poskytovatele.
Ceník: Smluvní dokument, který určuje ceny pro jednotlivé služby. Aktuáln ě platný Ceník je umístěn na webových stránkách
Poskytovatele.
Dohoda o úrovni služeb nebo též SLA (Service Level Agreement) stanovuje garantovanou dostupnost Služby ze strany Poskytovatele
za podmínek stanovených Poskytovatelem, garantovanou dobu opravy v p řípadě výpadku poskytováni Služby a termín dodání Služby.
SLA dále definuje procesy pro dodáni Služby, řešení chyb, které mohou na dodané službě vzniknout, plánované výpadky a řešení
nouzových stavů. Postupy a procesy jsou závazné pro Poskytovatele i Účastníka. Varianty a rozsah SLA jsou uvedeny na intemetových
stránkácl. Poskytovatele. Učastník je oprávněn učinit výběr z nabídky variant SLA uvedených na internetových stránkách
Poskytovatele a provést objednávku vybrané varianty SLA podpisem Produktové specifikace s označením varianty SLA. Podpisem
Produktové specifikace s variantou SLA ob ěma smluvními stranami se stává dohoda o úrovni služeb uveřejněná na internetových
stránkách Poskytovatele závaznou jak pro Poskytovatele, tak pro Ú častníka. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit rozsah
jednotlivých variant SLA, označení jednotlivých variant SLA, šíři nabídky SLA nebo variantu SLA úplně zrušit s tím_ že zm ěna je
účinná vůč i oběma stranám vyvěšením aktuálního znění SLA nabídky na internetových stránkách Poskytovatele, s č ímž Účastník
výslovně souhlasí. Poskytovatel může s Účastníkem uzavříti individuální dohodu o úrovni služeb s jiným rozsahem práv a povinností.
Poskytovatel splní své závazky vyplývající ze SLA, pokud Účastník dodrží postupy, závazky a splní všechny povinností Ú častníka
vztahující se k SLA uvedené na internetových stránkách Poskytovatele. Podpisem Produktové specifikace s variantou SLA Ú častník
zároveň prohlásí, že se řádně a úplně seznámil se všemi podmínkami SLA vyv ěšenými na internetových stránkách.
Koncové zařízeni: Zařízeni, které umožňuje Účastníkovi využívat poskytovaných Služeb.
Minimální hovorné (Kredit hovorného, Minimální m ěsíční účet): Část fixní měsíční platby vymezená v Produktové specifikaci,
Smlouvě nebo jiném smluvním dokumentu závazném pro Účastníka, kterou muže zákazník provolat ve form ě telefonních hovorů . Výše
fixní měsíční platby včetně kreditu hovorného vyúčtovaná zákazníkovi je nezávislá na skutečně provolaném objemu telefonních
hovorů a v případech, kdy Účastník zkonzumuje Službu v menší mí ře než je fixní měsíční platba včetně kreditu hovorného, takto
vzniklý rozdíl vyjád řený v penězích mu není Poskytovatelem vrácen ani se nezapočítává do konzumace Služeb či vyúčtování plateb
dalších období. Hovorné za telefonní hovory uskutečněné nad výši kreditu hovorného bude vyúčtováno zvlášť jako variabilní část
měsíční platby.
Oprávněná osoba: Osoba, která je oprávněna činit právní úkony jménem Smluvní strany.
Oprávněný podpis: Písemný neoo elektronický podpis Oprávněné osoby založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu. Elektronický podpis může být užit pouze v případě, kdy Poskytovatel
takovou formu podpisu Účastníkovi nabídne. Je-li možnost elektronického podpisu Učastníkovi nabídnuta a Účastník ji bude využívat při
uzavíráni smluvních vztahů s Poskytovatelem nebo při komunikaci s Poskytovatelem, pak je-li v těchto Všeobecných podmínkách zmín ěna
možnost jakéhokoli uzaviránf smluvních vztahů, zřizování či rušení Služeb, komunikace nebo oznámení mezi Poskytovatelem a Ú častníkem
formou „písemně", pak je tím myšlen i způsob užití elektronického podpisu.
Objednávka: Dokument, který je součástí Smlouvy a uvádí zejména technické a obchodní podmínky poskytováni Služby, poplatky za
Službu a další údaje. Pokud jsou tyto údaje uvedeny již ve Smlouv ě, Produktové specifikaci nebo Technické specifikaci, není
Objednávka nedílnou součástí Smlouvy. Objednávka může být měněna na základě dohody Smluvních stran. na základě další písemné
objednávky Účastníkem (dopisem, elektronickou formou, faxem nebo kombinovan ě) potvrzené Poskytovatelem nebo z d ůvodů změny
cen uvedených níže.
Pověřená osoba: Osoba oprávněná Smluvní stranu zastupovat ve věci realizace Smlouvy.
Poskytovatel: Služby jsou poskytovány společností Dial Telecom, a.s., IC: 28175492, se sídlem Křižíkova 36a/237, Praha 8 - Karlin,
PSČ 186 00 zapsané v obchodním rejst říku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12529.
Produktová specifikace: Dokument, který je součástí Smlouvy a uvádí zejména technické a obchodní podmínky poskytování Služby,
poplatky za Službu a další údaje. Pokud jsou tyto údaje uvedeny již ve Smlouv ě, Objednávce nebo Technické specifikaci, není
Produktová specifikace nedílnou součástí Smlouvy. Produktová specifikace může být měněna na základě dohody Smluvních stran, na
základě písemné objednávky Účastníkem (dopisem, elektronickou formou, faxem nebo kombinovaně) potvrzené Poskytovatelem nebo
z důvodů změny cen uvedených níže.
Provozní řád Kolokačního centra Poskytovatele: Dokument, ktery upravuje podmínky pro využívání služeb Kolokačního centra
Poskytovatele a který je součásti dokumentů poskytnutých Účastníkovi v tištěné podobě a/nebo v podobě dokumentu vyvěšeného na
internetových stránkách Poskytovatele. Je ú činný pouze pro Účastníky, kteří užívají služby Kolokačního centra Poskytovatele.
Účastník potvrzuje seznámení s Provozním řádem Kolokačního centra Poskytovatele podpisem Smlouvy. Aktuální verze Provozního
řádu Kolokačního centra Poskytovatele, která je pro Ú častníka a Provozovatele závazná, je vyvěšena na internetových stránkách
Poskytovatele. O změně Provozního řádu Kolokačního centra Poskytovatele je dotčený Účastník seznámen shodným zp ůsobem jako o
změně Všeobecných podmínek.
Sít' elektronických komunikaci: Ve řejná komunikační síť elektronických komunikací ve smyslu Zákona, jejímž prostřednictvím je
posiyrována služba elektronických komunikací.
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- Služba: Služba elektronických komunikací poskytovaná Poskytovatelem Ú častníkovi na základě Smlouvy a/nebo dalších Smluvních
dokumentů. Službou může být poskytnutí i jiné služby - služby s přidanou hodnotou. zhotovení díla, nájem nebo dodáni věci dle
zákona č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění,

- Služba elektronických komunikací: Služba poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích
elektronických komunikaci, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní
vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prost řednictvím sítí a služeb elektronických komunikací
nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje
služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací.
Smlouva: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzav řená mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je
poskytování služby elektronických komunikaci Poskytovatelem Ú častníkovi, případně jiná Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a
Účastníkem.
Smlouva o poskytováni služeb elektronických komunikací: Smlouva o poskytováni služeb elektronických komunikaci uzavřená
mezi Smluvními stranami, jejímž p ředmětem je poskytování služby elektronických komunikací.
Smluvní dokumenty: Smlouva, Všeobecné podmínky, Produktová specifikace, Technická specifikace, Provozní podmínky, Ceník,
Objednávka či jiné dokumenty tvořící nedílnou součást Smlouvy.
Smluvní strany: Osoby uzavírající příslušnou Smlouvu, většinou Poskytovatel a Účastník Služby.
Účastník: Každý, kdo uzavřel s Poskytovatelem smlouvu o poskytování Služeb. Ve Smluvních dokumentech účinných před 1.4.2010
užíván pojem „Uživatel".
Technická specifikace: Dokument, který je součástí Smlouvy a uvádí zejména technické a obchodní podmínky poskytování Služby,
poplatky za Službu a další údaje. Pokud jsou tyto údaje uvedeny již ve Smlouvě, Objednávce nebo Produktové specifikaci, není
Technická specifikace nedílnou součástí Smlouvy. Technická specifikace m ůže být měněna na základě dohody Smluvních stran, na
základě písemné Objednávky Účastníkem (dopisem. elektronickou formou, faxem nebo kombinovan ě) potvrzené Poskytovatelem nebo
z důvodů změny cen uvedených níže.
Všeobecné podmínky: Dokument, který stanoví všeobecné podmínky poskytováni Služeb společností Poskytovatele.
Výpověď s přenesením (CAF): Formulář, kterým Účastníc žádá o ukončeni smluvního vztahu a přenos telefonního čísla k jinému
poskytovateli služeb elektronických komunikaci. Účastník řádně vyplněný a podepsaný formulář doručí přejímajícímu poskytovateli.

-

	

Zákon: Zákon č. 127/2005 Sb.. o elektronických komunikacích v platném zn ění.
Platnost a účinnost Smlouvy

Smlouva může být uzavřena písemně nebo elektronicky. Smlouva nabývá platnosti okamžikem její akceptace Oprávn ěnými zástupci
Smluvních stran, tj. podpisem Smlouvy nebo potvrzením elektronického formulá ře Poskytovatelem. Smlouva nabývá ú činnosti dnem

akceptace oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, pokud se Smluvní strany nedohodly ve Smlouvě jinak.
Zřízení Služby
Zřízení Služby a tím i nárok Smluvních stran na plnění nastává okamžikem písemného oznámeni Poskytovatele Ú častníkovi o zprovozněni
Služby, nebo okamžikem prvního použití Služby Ú častníkem. Za den zřízení se považuje ta výše uvedená skute čnost, která nastala první.

Oznámení o zprovoznění služby se provádí dopisem, elektronickou formou, faxem nebo kombinovaně s tím, že oznámení je účinné
okamžikem prokazatelného odesláni Poskytovatelem s tím, že Účastník je pro účely této Smlouvy plně odpovědný za funkční a dostupné

kontaktní adresy či čísla, na které je oznámení odesíláno. Účastníkovi se zřizuji jednotlivé Služby na základ ě Objednávky, Produktové
specifikace nebo Technické specifikace.

Oprávněným podpisem Objednávky, Produktové specifikace nebo Technické specifikace vzniká díl čí smluvní vztah. Smluvní strany jsou
oprávněny změnit, vypovědět nebo jinak zrušit bud.' celou Smlouvu nebo jednotlivé Služby zřízené Objednávkou, Produktovou specifikací

nebo Technickou specifikaci postupy a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami. Zánikem dílčího smluvního vztahu uzavřeného
v rámci Smlouvy nezanikají automaticky ostatní dílčí smluvní vztahy uzavřené v rámci Smlouvy na základ ě Objednávky či Specifikace,

resp. ostatní smluvní vztahy uzavřené v rámci Smlouvy. Zánikem Smlouvy zanikají dílčí smluvní vztahy v jejím rámci uzavřené.
Poskytovatel má právo podmínit změnu jednotlivé Služby zaplacením dlužných cen za poskytované Služby.

Práva a povinnosti Poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje:

zřídit a poskytovat Služby Účastníkovi, který o to požádá, a to v souladu se Smlouvou a dalšími Smluvními dokumenty s tím, že
neodpovídá za obsah přenášených zpráv jakoukoli poskytovanou Službou;
umožnit Účastníkovi seznámit se s platnými Smluvními dokumenty pro Ú častníkem objednanou Službu;
informovat Účastníka o podstatných změnách Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, Všeobecných podmínek,
Ceníku, Produktové specifikace a Technické Specifikaci nejmén ě jeden měsíc před ú činnosti této změny; a to elektronickou formou
(e-mailem nebo zve řejněním na webu Poskytovatele), není-1i mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Poskytovatel je oprávn ěn:
jednostranně provést úpravu cen poskytovaných Služeb z důvodu změny cen vstupů , v důsledku legislativních zm ěn, na základě
zásahu regulátora, případně v důsledku změn celkového vývoje telekomunika čního trhu, kdykoliv průběhu kalendářního roku a
dále ve výši odpovídající míře inflace uveřejněné pro předešlé období, aniž by takové zvýšení cen znamenalo změnu Smlouvy,
Objednávky, Produktové nebo Technické specifikace;
jednostranně měnit Všeobecné podmínky s tím, že jejich změnu oznámí písemn ě Účastníkovi. Písemné oznámení m ůže být
provedeno i elektronickou poštou, faxem nebo ve vyúčtování služby. V případě sporu se má zato, že povinnost Poskytovatele byla
splněna odesláním tohoto oznámení Účastníkovi na jeho poslední známou adresu, telefonní číslo či kontakt elektronické pošty. Práva
a povinnosti Účastníka související se zm ěnou Všeobecných podmínek jsou stanovena Zákonem;
obměnit funkce Služby nebo Službu úpln ě zrušit. Zrušeni Služby je Poskytovatel povinen oznámit nejmén ě dva městce předem;
změnit účastnická čísla stanice v naléhavých technických případech i bez souhlasu Účastníka. Změna musí být provedena až po
předchozím upozorn ěni Účastníka Poskytovatelem;
zákonnými prostředky ověřit důvěryhodnost Účastníka a jeho schopnosti plnit své závazky, s čímž Účastník souhlasí;
omezit poskytováni Služby dle článku 12 Všeobecných podmínek
Práva a povinnosti Ú častníka

Účastník se zavazuje:
6.1.1 užívat Službu v souladu se Smlouvou a příslušnými právními p ředpisy. V případě, že Účastník není Uživatelem Služby

elektronických komunikací a Službu elektronických komunikací poskytuje dále třetím stranám, zavazuje se plnit zákonné
povinnosti zj. pak povinnosti uložené provozovateli sítě a/nebo poskytovateli služby elektronických komunikací Zákonem;

6.1.2

	

řádně a včas platit cenu za poskytovanou Službu;
6.1.3 na zařízení Poskytovatele nebo poskytovatele přístupu připojovat pouze zařízení, které má platná technická a bezpečnostní

osvědčení povinná v ČR a je schopno p řijímat Službu. Účastník odpovídá za stav a nastavení sv ěho zařízení, které připojuje na
zařízení Poskytovatele nebo poskytovatele p řístupu, včetně nastavení parametrů ;

6.1.4

	

starat se o Koncové zařízení, které má v užívání s péč i řádného hospodáře, neprodleně nahlásit jeho odcizení nebo poškození
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Poskytovateli a v případě poškození Koncového zařízení poskytnout Poskytovateli veškerou sou činnost;

	

6.1.5

	

nezasahovat bez písemného souhlasu Poskytovatele do za řízení Poskytovatele, měnit parametry Služby ani podnikat jakékoliv
kroky, které by omezovaly ostatní Ůčastníky sítě elektronických komunikaci;

6.1.6 písemně potvrdit převzetí Koncového zařízení, které mu Poskytovatel poskytl k naplnění poskytnut{ Služeb s tím, že zařízen{
zůstává po celou dobu ve vlastnictví Poskytovatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Účastník se zavazuje zařízení po
skončení smluvního vztahu mezi Smluvními stranami bez prodlení vrátit Poskytovateli. V p řípadě pochybnosti o skončení
smluvního vztahu se Smluvní strany budou ř{ďit až do vyřešeni sporné situace názorem Poskytovatele, nedohodnou-li se Smluvní
strany jinak;

	

6.1.7

	

neprodleně ohlásit Poskytovateli všecbny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služby;

	

6.1.8

	

oznamovat písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí Smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti
takové změny; v případě nesplněni této povinnosti nese Ůčastnik odpovědnost za vzniklou škodu;

	

6.1.9

	

zajistit Poskytovateli potřebnou součinnost;
6.1.10 zajistit souhlas majitele objektu s provedením stavebních a instalačních prací nutných k provozování Služby. Účastník je povinen

zajistit i další podklady nutné k proveden{ projektové dokumentace a k získání všech potřebných povolení. V případě, že souhlas
vlastníka objektu nebo osoby, která je vlastníkem objektu pověřena, bude odvolán, neodpovídá Poskytovatel za jakékoli prodlení
v dodávkách Služeb a škody vzniklé Ůčastníkovi s tím, že smluvní vztah a s tím spojené právo Poskytovatele na plnění
Ůčastnikem nadále trvá, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Účastník je povinen poskytnout nebo zajistit poskytovateli
bezplatně prostory vhodné pro umístění zařízení potřebného k poskytování Služby, a to po celou dobu trvání Smlouvy. Ú častník
je povinen toto zařízení na vlastní náklady p řipojit k výrobcem předepsanému napájení a zabezpečit před jeho poškozením nebo
odcizením. V opačném případě neodpovidá Poskytovatel za jakékoli prodlení v dodávkách Služeb a škody vzniklé Ůčastnríkovi
s tím, že smluvní vztah a s tím spojené právo Poskytovatele na pln ění Účastníkem nadále trvá, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak;

	

6.1.11

	

umožnit Poskytovateli přistup k zařízení Poskytovatele umístěnému v prostorách Účastníka za účelem údržby, opravy nebo
výměny;

6.1.12 poskytnout Poskytovateli nebo osobám Poskytovatelem pov ěřeným potřebnou součinnost při instalaci, deinstalaci a p ři
odstraňování závad příslušného komunikačního zařízení a označit Poskytovateli nebo osob ě Poskytovatelem pověřené skrytá
zařízení silnoproudá, plynovodní, vodovodní a jiná;

	

6.1.13

	

zamezit přistup k poskytnutým Službám třetím osobám, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.
Účastník je oprávněn:
užívat Službu v souladu se Smlouvou a p říslušnými právními předpisy;
požádat o změnu Smlouvy;
obracet se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele;
uplatňovat reklamace proti rozsahu a kvalit ě Služby a účtované ceně.
Seznam Účastníků veřejné telefonní služby, Informace o ú častnických číslech
Účastník může dát ve Smlouvě či jiných Smluvních dokumentech souhlas se zpracováním a uchováním svých identifikačních údajů
Poskytovatelem a jejich předáním poskytovateli pro Addy vydán{ v jednotném telefonním seznamu. Údaje zpracované dle předchozí věty
může Poskytovatel používat též pro účely informační služby o telefonních číslech Účastníků, případně i pro vydávání telefonního seznamu
Účastníků služby. Tyto údaje budou poskytnuty v rozsahu, se kterým Ůčastnfk vyslovil předem souhlas.
Oprava nebo změna údajů pro účely určitého vydáni telefonního seznamu se do stanoveného vydání telefonního seznamu promítne pouze
tehdy, pokud ji Poskytovatel obdrží před uzávěrkou podkladů pro určité vydání telefonního seznamu. V opačném případě bude změna
promítnuta v dalším následujícím vydán{ telefonního seznamu.
Přenositelnost telefonního čísla
Přenositelnost telefonního čísla (§ 34 Zákona) a výběr poskytovatele služeb (§ 70 Zákona) zajišťuje příslušný provozovatel sítě
elektronických komunikací, ke které je Koncové za řízení Účastníka připojeno, v souladu s platnými právními předpisy. Požadá-li Účastník o
přenos telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb do sít ě elektronických komunikací Poskytovatele, je Poskytovatel povinen, v souladu
s právními předpisy, přenos zajistit. K přenosu telefonního čísla od jiného poskytovatele služeb elektronických komunikací je nutné
Poskytovateli doruč it Učastníkem řádně podepsaný formulář - „Výpověď s přenesením". Poskytovatel odpovídá za řádné doručení formuláře
„Výpovědi s přenesenfm" opouštěnému poskytovateli, bez kterého nemůže být číslo přeneseno. Telefonní čisto bude přeneseno ve lhůtě
stanovené zákonem, p řípadně ve lhůtě delší, byla-li ve formuláři - „Výpověď s přenesenfm" taková uvedena.
Přenesení telefonního č ísla v souladu s předchozím ustanovením lze objeanat v rámci z řízeni nebo změny veřejně dostupné telefonní služby,
přičemž podrobné podmínky přenesení telefonního čísla Ůčastn{ka do sítě elektronických komunikací Poskytovatele jsou stanoveny ve
Smlouvě, dalších Smluvních dokumentech a formuláři „Výpověď s přenesením".
V případě, že Účastník přenáší telefonní číslo od Poskytovatele do sítě elektronických komunikaci jiného poskytovatele služeb

elektronických komunikací a Smlouva nebo jednotlivá Služba uzavřená s Poskytovatelem, nebyla ze strany Účastníka ukončena, bude
Smlouva nebo jednotlivá služba ukončena na základě přejímacím poskytovatelem zaslaného formulá ře - „Výpovědi s přenesením" ke dni
přenosu telefonního čísla.
Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy nebo Služby na základě „Výpovědi s přenesením (zj. p řed uplynutím minimální doby užíváni), je
Poskytovatel oprávn ěn vyúčtovat a Účastník povinen uhradit jednorázový poplatek stanovený v bodu 9.7 těchto všeobecných podmínek.
Ceny služeb a platební podmínky
Cena za poskytované Služby a podmínky úhrady jsou stanoveny v Objednávce, Produktové specifikaci, Technické specifikaci nebo Ceníku
služeb platném ke dni podpisu Smlouvy, p řípadně ve Smlouvě.
Vyúčtováni platby za Služby s vyznačeným zúčtovacím obdobím bude Poskytovatelem vystaveno a podáno u subjektu poskytujícího
poštovní služby jako běžná zásilka, případně dodáno jiným způsobem. Účastník dává podpisem Smlouvy souhlas s tím, že mu bude
vyúčtováni za odebrané Služby doru čeno pouze elektronicky, uzná-li to Poskytovatel za vhodné nebo účelné, nebo bude doručení vyúčtování
provedeno více způsoby stfm, že každý způsob doručení je považován za průkazný. Účastník má však vždy právo Poskytovatele vyzvat
k doručení vyúčtování poštovní zásilkou. Vyúčtování bude odesláno tak, aby mohlo být dodáno Účastníkovi do 15 dnů ode dne ukončení
zúčtovacího období na adresu jim naposledy oznámenou. Zúčtovacím obdobím je období stanovené Poskytovatelem, které nesmí být při
poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikaci prost řednictvím veřejné telefonní sítě delší než 90 kalendářních dnů a
nemusí být shodné s kalendářním měsícem, nebude-li dohodnuto jinak. Účastník může za plátce cen za poskytnuté Služby označit i jinou
osobu. Je-li plátcem jiná osoba než Ú častník, dodává Poskytovatel vyúčtování ceny označenému plátci na adresu naposledy oznámenou
Účastníkem.
Účastník je povinen účtovanou částku uhradit na účet Poskytovatele tak, aby nejpozději v den splatnosti byla částka připsána na účet, jinak je
Účastník v prodlení. Splatnost vyúčtované částky u jednorázových služeb je 14 dní u pravidelných plateb vždy 15. dne následujícího měsíce.
není-li uvedeno jinak. Neobdržel-li Účastník vyúčtování nebo neobdržel-li vyúčtování včas dle ustanoveni těchto Všeobecných podmínek, je
povinen uhradit na účet Poskytovatele platby fixních plateb nebo paušálních plateb v termínu do 15. dne následujícího m ěsíce. Rozdíl v takto
uhrazených platbách a platbách v plné výši, ke kterým je za zúčtované období Účastník povinen, bude Účastníkovi vyúčtován Poskytovatelem
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v náhradním termínu. Pokud Účastník uhradil platby dle tohoto článku a poté obdržel vyú čtování plateb v plné výši, ke kterým je za zúčtované
období povinen, je povinen uhradit rozdíl v již zaplacené platbě dle tohoto článku a plateb v plné výši, aniž by obdržel vyúčtování na rozdíl plateb
dle tohoto článku.
Jednorázové Služby budou Poskytovatelem zahrnuty do nejbližšího následného zú čtovacího období po poskytnuti jednorázové Služby
Účastnrfcovi.
Pravidelně platby jsou účtovány ode dne předáni Služby Účastníkovi zpětně k poslednímu dni zúčtovacího období, pokud není mezi
Smluvními stranami sjednáno jinak.
V případě , že Služba bude placena předem (tzv. předplatné), bude částka uhrazena na základě faktury - daňového dokladu se splatnosti jeden
den před zahájením předplaceného období.
V případě, že Učastnik obdrží na základě předplatného na určité období slevu nebo jinou výhodu nebo pokud Účastník uzavřel Smlouvu,
Objednávku, Produktovou specifikaci nebo Technickou specifikaci na dobu určitou nebo se zavázal k odběru Služby na určité minimální
časové období a na základě toho získal slevu nebo jinou výhodu a před vypršením této doby dojde ke zrušení Smlouvy, Objednávky,
Produktové specifikace nebo Technické specifikace zániku nebo výpovědi této Smlouvy, Objednávky, Produktové specifikace nebo
Tecnnické specifikace nebo dojde k odstoupeni od Smlouvy, Objednávky, Produktové specifikace nebo Technické specifikace Ú častníkem

před vypršením předplaceného období, je Poskytovatel oprávněn požadovat doplaceni poskytnuté slevy nebo jiné výhody. Dále je
Poskytovatel oprávněn za období mezi koncem výpov ědní lhůty a uplynutím stanovené minimální doby uživání nebo vypršením doby určité

vyúčtovat Účastníkovi jednorázový poplatek ve výši:
a) součtu fixních měsíčnrch plateb u veřejné telefonní služby,
b) součtu paušálních plateb u ostatních služeb elektronických komunikací.

Stejně tak je Poskytovatel oprávněn postupovat v p řípadě, kdy je Účastník v prodlení s placením předplatného o více než 10 pracovních dní.
Pevné platby jsou účtovány ode dne předáni Služby Účastníkovi. Pevné platby za neúplné zúčtovací obdobi jsou vypo č ítány jako platba za
jeden den zúčtovacího období vynásobená délkou neúplného zúčtovacího období. Platba za jeden den se vypo č ítává jako pevná platba za
zúčtovací období dělená skutečným počtem dni v zúčtovacím období.
Variabilní platby jsou zúčtovány na základě měřené jednotky podle pravidel stanovených Poskytovatelem ve Smlouv ě, Objednávce,
Produktové specifikaci, Technické specifikaci nebo Ceníku služeb.
Pokud dojde ke změně Služby, cena za změněnou Službu se účtuje ode dne provedeni změny.
Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat platbu za všechny poskytované Služby na jedné faktuře (daňovém dokladu), včetně plateb za Služby
poskytované třetí stranou, které je Poskytovatel opravněn od Účastníka požadovat.
Účastník je oprávněn si proti pohledávkám Poskytovatele zapo č ítat pouze pravomocně přiznané a nesporné pohledávky vůči Poskytovateli,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
Poskytovatel je oprávněn předat vymáháni pohledávek vůči Účastníkovi třetí osobě. Účastník je povinen s touto třetí stranou jednat jako
s řádně zmocněnou osobou Poskytovatele. Veškeré náklady Poskytovatele na vymáháni pohledávky od Učastníka nese Účastník.
Závady, poruchy a servisní zásahy
Poskytovatel je povinen po nahlášení závady Účastníkem, za kterou zodpovídá Poskytovatel, bezodkladně zahájit práci na jejím odstraněni a
na vlastni náklady závadu co nejdříve odstranit.
Pokud Účastník zjisti Závadu na Služb ě Poskytovatele, oznámí toto bez zbyte čného odkladu na kontaktní místa Poskytovatele, a to bud'
telefonicky, faxem, prost řednictvím e-mailu nebo jiným způsobem umožňujícím identifikaci Účastníka. Při ohlášení poruchy je Účastník
povinen se identifikovat způsobem zamezujícím záměnu s jiným Účastníkem, nebude-li Závada oznámena způsobem, který současně
automaticky identifikuje Učastníka, oznámit číslo Smlouvy, pod kterým je smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem uzavřen a jasně
identifikovat Službu, na které oznamuje Závadu. Neprokáže-li Učastnik při ohlašování Závady uvedené identifikace, neodpovídá
Poskytovatel za řádné a včasné odstranění Závady s tím, že je oprávn ěn v odůvodněných případech odstranění Závady odmítnout do doby,
než budou výše uvedené identifikace Účastníkem Smlouvy řádně prokázány
Poskytovatel zodpovídá pouze za Závady a poruchy na své stran ě. Poskytovatel má právo účtovat Účastníkovi náklady na zjišťování a
odstraňování Závady v případě, že se po nahlášení Závady objektivně prokáže, že Závada byla zaviněna Účastníkem neno že vůbec
nenastala.
Závadou není přerušeni napájení na zařízení Poskytovatele umístěném v prostorech Účastníka.
Účastníc je povinen zajistit p řistup Pověřeným osobám Poskytovatele k zařízeni umístěnému v objektu Účastníka tak, aby bylo možno
bezodkladně provést odstranění závady. V případě, že tak Učastník neučiní, doba, po kterou není možno na odstranění pracovat, se
nezapoč ítává do doby Závady. Poskytovatel má právo si ú čtovat náklady vzniklé nezajištěním přístupu k zařízeni Poskytovatele v objektu
Účastníka.
Reklamační podmínky
Právem Účastníka je reklamovat kvalitu, rozsah a výši ceny za Služby. Reklamace musí být podána písemn ě poštou, faxem nebo
elektronicky. Reklamace musí být v souladu s § 64 odst. 8 Zákona podána neodkladn ě, nejpozději však do dvou měsíců od vzniku
reklamované skutečnosti, tj. od doručení vyúčtováni ceny za Službu, případně od vadného poskytnutí Služby, jinak právo reklamovat
zanikne. Podání reklamace na výši vyúčtované ceny nemá odkladný účinek a Účastník je povinen uhradit cenu za poskytnutou Službu
nejpozději do dne splatnosti příslušného vyúčtován{. Při přerušeni provozu Služby elektronických komunikaci z d ůvodu závad sítě
elektronických komunikaci provozované Poskytovatelem majících nepřetržitě déle než čtyři kalendářní dny, sniž{ Poskytovatel ceny za
používání Služby o poměrnou část za každý den p řerušení provozu, není-li dohodnuto jinak. Vždy však v p řípadě, nenese-li za závadu sítě
elektronických komunikací odpovědnost Účastník. Podmínkou je, že Účastník bez zbytečného odkladu uvědomí Poskytovatele o vzniku
závady nebo se Poskytovatel o vzniku takov ěto závady dozví jinak a Účastník poskytne nezbytnou součinnost při odstraňováni závady (např .
v případě závady na přípojném vedeni ke koncovému bodu nebo na koncovém bodu). Tato lh ůta se počítá ode dne, kdy Účastník oznámil
Poskytovateli závadu nebo se Poskytovatel o závad ě dozvěděl jinak.
Reklamuje-li Účastník kvalitu služby a prokáže-li se, že chyba, která byla reklamována, nebyla způsobena Poskytovatelem nebo ji nemohl
Poskytovatel ovlivnit, vzniká Poskytovateli právo na vyúčtování nákladů, které mu takovou neoprávněnou reklamací vznikly.
Omezení a pozastaveni poskytováni Služby
Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování Služby z d ůvodů :

	

12.1.1

	

provádění údržby nebo opravy sítě elektronických komunikací;

	

12.1.2

	

krizových situaci, zejména ve smyslu § 98 a násl. Zákona;

	

12.1.3

	

ostatních závažných technických nebo provozních situací, které zt ěžují nebo znemožňují poskytování Služby;

	

12.1.4

	

existence okolností vylučujících odpovědnost (vyšší moc);

	

12.1.5

	

důvodného podezření, že Účastník užívá nebo hodlá užívat Službu v rozporu se Smlouvou nebo právními p ředpisy nebo při
zneužiti Služby nebo podezření na zneužití Služby Účastníkem či třetí osobou;

12.1.6 Účastník jev prodlení s úhradou platby za poskytovanou Službu a nesjednal nápravu ani v sedmidenní lh ůtě od doručení výzvy k
nápravě. Poskytovatel neodpovídá za škody ani jiné újmy Ú častníkovi tím vzniklé. Upozornění je považováno za prokazatelné,
bude-li Poskytovatelem odesláno Ú častníkovi způsobem shodným jako v čl. 9.2 těchto VP. S tímto způsobem oznámení Účastník
podpisem Smlouvy souhlasí.

17



Omezeni nebo pozastaveni Služby z důvodu na straně Účastníka, zj. pak prodleni placeni nebo nedodržování smluvních podmínek,
neomezuje nároky Poskytovatele na úhradu cen dle Smlouvy, Produktové specifikace, Technické specifikace nebo dalších dokument ů .
Bezodkladně poté, co pominou důvody omezeni nebo přerušení Služby dle předchozích bodů, Poskytovatel provoz Služby obnoví.
Poskytovatel je oprávněn, došlo-li k omezení nebo pozastaveni Služby z důvodu na straně Účastníka, za opětovné obnoveni omezeně nebo
pozastavené Služby, účtovat Účastníkovi dle Ceníku služeb poplatek. V případech zvláště zřetele hodných, nemusí být poplatek dle tohoto
článku ze strany Poskytovatele účtován.
Na základě písemné žádosti Účastníka zablokuje Poskytovatel odchozí hovory na telefonní čísla určená Účastníkem, pokud takové blokováni
odchozích hovorů u příslušné Služby nezajišťuje jiný poskytovatel služby elektronických komunikací. Pato služba je ú čtována dle aktuálního
Ceníku dané Služby.
Odstoupení od smlouvy
Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy s okamžitou ú činnosti, tzn. dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé straně,
v případě podstatného porušení smluvních podmínek druhou stranou nebo v případě, že na některou ze Smluvních stran bude prohlášen
konkurz nebo Smluvní strany vstoupí do likvidace. V p řípadě nepodstatného porušeni Smlouvy nebo v p řípadě. kdy nebyly splněny
předpoklady okamžitého odstoupení, platí zákonná ustanoveni.
Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušeni Smlouvy ze strany Poskytovatele považuje případ, kdy Poskytovatel opakovaně zavinil
škodu na majetku Účastníka, který Poskytovatel od Účastníka převzal.
Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele se nepovažuje přerušení nebo omezení Služby z důvodů uveaených v článku 12 těchto
Všeobecných podmínek, či z jiných obecně závažných důvodů .
Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy ze strany Účastníka považují případy opakovaného a/nebo vážného neplnění
smluvních podmínek ze strany Účastníka. Za vážné neplněni smluvních podmínek ze strany Učastníka je považováno užívání Služby
v rozporu se závaznými právními p ředpisy nebo v rozporu s dobrými mravy nebo důvodného podezření, že Účastník zneužívá síť
elektronických komunikaci a to zejména následujícím způsobem:
Účastník úmysln ě nebo z nedbalosti podporuje či umožňuje jakékoli nelegální činnosti nebo se do nich zapojuje;
komunikace Účastníka porušující práva na ochranu osobnosti, ší ření pomluv, šířeni počítačových virů , porušování vlastnických a
autorských práv;
Účastník narušuje bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávn ěný přístup;
Účastník neoprávn ěně využívá data, systémy a sítě nebo neoprávněně zkouší, zkoumá č i testuje zranitelnost systémů nebo sítí;
Účastník porušuje bezpečnost a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě ;
Účastník zasahuje do Služeb poskytovaných jiným Ú častníkům, systém ů nebo síti s nekalým úmyslem nebo v rozporu se zákonem a
těmito podmínkami;
Účastník rozesílá nevyžádanou poštu a p řispívá do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny nebo jinak porušuje
zásady občanského soužiti;
Účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující volaní jiným Ú časrníkům, tedy i Účastníkům jiných poskytovatelů veřejné telefonní
služby;
Účastník uskutečňuje zlomyslná nebo obtěžující voláni na čísla linek tísňového voláni
Odpovědnost za škodu
Poskytovatel není povinen uhrazovat Účastníkovi náhradu škody, včetné ušlého zisku, která vznikne v důsledku přerušení Služby nebo
vadného poskytnuti Služby. Poskytovatel neodpovídá dále za jakoukoli škodu vzniklou v d ůsledku vyšší moci.
V ostatních případech neuvedených v článku 14.1 Poskytovatel odpovídá za skutečnou škodu vzniklou prokazatelně zaviněním
Poskytovatele, s výjimkou případů vylučujících odpovědnost dle příslušných zákonů. Tuto škodu je Poskytovatel povinen uhradit v
prokázané skutečné výši, nejvýše však ve výši jedno sto tisíc korun českých, není-li domluveno jinak.
Pokud má Účastník věci ve svém vlastnictví nebo nájmu uloženy v prostorách Poskytovatele, jsou takové v ěci pojištěny na základě smlouvy
uzavřené mezi Poskytovatelem a pojiš ťovací společností. V případě pojistné události Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk a
případná data uložená v těchto věcech.
Poskytovatel neodpovídá za nesprávně vyúčtovanou cenu Služby nebo za vadně poskytnutou Službu, pokud Účastník nevyužil právo takto

vyúčtovanou cenu nebo poskytnutou Službu reklamovat u Poskytovatele die článku 11.1. Všeobecných podmínek.
Účastník je odpovědný Poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou třetí osobu, které úmysln ě nebo z nedbalosti umožnil užíváni
Služby nebo které Službu v rámci obchodně závazkových vztahů poskytl.
Ochrana důvěrných informaci a dat
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Smluvní strany se zavazují všechny informace a údaje o druhé smluvní stran ě, které vyplývají ze smluvního vztahu založeného Smlouvou,
nebo které získají v souvislosti s jeho pln ěním, zpracovávat a využívat jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména
zákonem o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb,, o některých službách informační společnosti, zákonem Č . 101/2000 Sb.,
0 ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákonem Č . 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů), těmito Všeobecnými podmínkami nebo s dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i po ukon čení smluvního vztahu.
Poskytovatel nepřipustí odposlech, ukládání zpráv nebo jiné druhy zachyceni *iebo sledování zpráv a s nimi spojených údaj ů osobami jinými
než jsou Účastníci, bez souhlasu dotčených Účastníků pokud zákon nestanoví jinak.
Provozní a lokalizační údaje může Poskytovatel bez dalšího zpracovávat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování Služby, dále za
účelem vyúčtování ceny za Službu poskytnutou Účastníkovi, a to pouze po dobu stanovenou zvláštním právním p ředpisem.
Účastník tímto uděluje Poskytovateli a společnostem přímo nebo nepřímo Poskytovatelem ovládaným nebo společnostem, které jsou
ovládány toutéž osobou jako Poskytovatel p římo, či nepřímo, anebo společnostem, které přímo nebo nepřímo ovládají Poskytovatele, souhlas
se zpracováním vlastních osobních nebo identifika čních údajů , dále provozních a lokalizačních údajů zpracovávaných nad rámec zákona za
dále uvedenými účely, a to po dobu trvání účastnického vztahu a dvanáct měsíců po ukončení smluvního vztahu:
využiti podrobností jeho elektronického kontaktu pro pot řeby šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona Č. 480/2004 Sb., o
některých službách informa ční společnosti. Obchodním sdělením nejsou informace technické, provozní a informace týkající se
Smlouvy a jejich příloh;
poskytování služeb s přidanou hodnotou, pokud přichází do úvahy die konkrétního tyou služby, v rozsahu a trvání dle p říslušné
Specifikace;
použiti automatických volacích systémů bez zásahu č lověka za ú čelem př ímého marketingu;
shromážděni osobních a identifikačních údajů Účastníka k vydání seznamu Účastníků , po bezplatné předchozí informaci o účelu
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služeb dotazů a o dalších možnostech využiti založených na vyhledávacích funkcích obsažených v elektronických verzích seznamu.
Souhlas ke zpracováni údajů za účely dle odst. 15.3 je dobrovolný. Účastník má právo sv ůj souhlas k takovému zpracování vzít kdykoliv
zpět. Udělením souhlasu za účelem podle odst. 15.3.1 není dotčeno právo Učastníka, aby bylo u jeho údaj ů uveřejněných v seznamu
Učastníků uvedeno, že si nep řeje být kontaktován za účelem marketingu a dále možnost ov ěřovat, žádat opravu nebo odstranění osobních
údajů ze seznamu.
Účastník výslovně souhlasí s tím, že jeho telefonní hovor s operátorem Zákaznicicého centra Poskytovatele, s jiným pracovníkem
Poskytovatele nebo jeho smiuvniho partnera m ůže být Poskytovatelem monitorován a zaznamenán, a to výhradn ě za účelem vnitřní kontroly
poskytovaných Služeb, zvyšováni jejich kvality a ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele a dále Účastnflc souhlasí s tím, že p říslušný
záznam telefonního hovoru je poskytovatelem zálohován po dobu nezbytně nutnou.
15.6. Účastník současně tímto opravňuje Poskytovatele předat údaje získané za účely uvedenými v odst. 15.3. ke zpracování t řetím stranám,
které pro Poskytovatele zajišťují zj. následující služby - podporu marketingu, vydávání seznam ů nebo poskytováni služeb s přidanou
hodnotou.
Poskytovatel je povinen u všech volání na čísla tísňového volání bezodkladn ě zpřístupnit subjektu, který provozuje pracovišt ě pro příjem

těchto voláni, lokalizační a jiné údaje, které umožňují identifikaci volajícího.
Účastník bere na vědomí, že zpráva a s ní spojené údaje, které si vyměňuje nebo přenáší s kontaktním místem Poskytovatele prost řednictvím
veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být Poskytovatelem monitorovány, a to výhradně za účely záznamu transakcí,
vnitřní kontroly poskytovaných Služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv Poskytovatele. Monitorováním se rozumí zejména
záznam.
Poskytovatel i Účastník jsou povinni dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích týkajících se důležitých podmínek Smlouvy a o
důvěrných informacích získaných v průběhu jednání i při realizaci Smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty t řetím osobám jen
v případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě .
Poskytovatel neodpovídá za p řistup neoprávněných osob k informacím p řenášeným v síti, pokud k tomu nedošlo zaviněním Poskytovatele.
Účastníc uděluje Poskytovateli souhlas s uvedením svých dat do referenční listiny Poskytovatele.
Trvání, změna a ukončeni smlouvy
Smlouva se uzavírá písemně na dobu neurč itou, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Smlouva musí být vždy opatřena Oprávněným
podpisem Smluvních stran.
Smlouvu lze měnit písemně číslovanými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma Smluvními stranami nebo nahrazením platné Produktové
nebo Technické specifikace, novou Produktovou nebo Technickou specifikací, Objednávkou podepsanou ob ěma Smluvními stranami.
Převod povinností a práv Účastntíka na třetí stranu lze provést pouze s písemi.ým souhlasem Poskytovatele.
Pokud dojde ke změně nebo ukončeni Smlouvy před zahájením Služby, je Účastník povinen uhradit Poskytovateli již vynaložené prostředky.
Smluvní vztah konč í uplynutím dohodnuté doby, výpov ědi, odstoupením některé ze smluvních stran od smluvního vztahu nebo dohodou
smluvních stran.
Při podstatné změně Všeobecných podmínek, která by pro Účastníka představovala jejich zhoršení, je Účastník oprávněn vypovědět
Službu/Smlouvu, které se dané změna tyká, bez sankce do 14 dnů od data nabyti účinnosti podstatných změn smluvních podmínek;
výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď
doručena Poskytovateli. Toto právo Účastníkovi nenáleží v případě, že k uvedeným změnám dojde na základě obecně závazného právního
předpisu, rozhodnuti správního orgánu nebo soudu nebo v p řípadě, že Poskytovatel při vznesení namitky zhoršeni smluvních podmínek
Učastníkem, zachová pro Účastníka v platnosti původní znění smluvních podmínek.
V ostatních p řípadech, pokud není smluvn ě nebo v těchto podmínkách stanoveno jinak, mohou Smluvní strany vypov ědět Smlouvu
uzavřenou na dobu neurč itou bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci doručeni písemné výpovědi druhé straně. Není-li smluvně stanoveno
jinak, vztahuje se výpovědní lhůta ke každé části Smlouvy a/nebo Službě a/nebo Objednávce a/nebo Produktové specifikaci a/nebo
Technické specifikaci zvláš ť .
Smlouva může být zrušena písemnou dohodou obou Smluvních man.
Účastník má povinnost umožnit neprodleně po ukončení Služby vrácení veškerého hmotného i nehmotného majetku zapůjčeného
Poskytovatelem za účelem provozování Služby. V p řípadě, že tak neuč iní ani do 30 kalendářních dnů po ukončení Služby a výzvě
k navrácení majetku, má poskytovatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1,5násobku po řizovací ceny zařízení.
Písemné upozorněni, výpověd' nebo odstoupení od Smlouvy se považují za doručené dnem jejich faktického doručeni, nejpozději však 3.
pracovním dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné upozorn ění, výpověd' nebo odstoupení p ředáno k doručení na adresu druhé Smluvní
strany uvedenou ve Smlouvě .
Odstoupením od Smlouvy, zrušením Smlouvy nebo zánikem Smlouvy nezaniká povinnost vyrovnat veškeré smluvní závazky, stejn ě jako
nezaniká právo Smluvní strany na náhradu škody nebo Smluvní pokutu, byla-li smluvena. Veškeré závazky budou vyrovnány do 30
kalendářních dnů po ukončeni smluvního vztahu.
Společná a závěrečná ustanoveni
Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem se řídí zejména zákonem č . 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacích, v platném
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znění a zákonem č. 513/1991 Sb., Obcnodni zákoník, v platném zn ění a č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Spory týkající
se předmětu smluvního vztahu vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou, následně ve správním nebo soudním řízení.
Pro účely těchto Všeobecných podmínek se za dodanou považuje písemnost:

- předaná a převzatá druhou smluvni stranou osobně,
dodaná subjektem poskytujícím poštovní služby na adresu naposledy oznámenou Ú častníkem. Za dodanou je považována i zásilka, u
které bylo odmítnuto její p řevzetí adresátem, nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní dob ě ,
doručená elektronicky zejména formou e-mailu nebo Faxové zprávy,

- dodaná jiným způsobem dle těchto Všeobecných podmínek.
V případě existence cizojazyčného zněni Smluvních dokumentů, je vždy závazné jejich české znění.
V případě, že se Smluvní dokumenty dostanou do přímého rozporu, mají přednost ustanoveni dokumentů v tomto po řadí: Objednávka,
Produktová specifikace, Smlouva, Číslované dodatky smlouvy, Dohoda o úrovni služeb, Technická specifikace, Všeobecné podmínky,
Provozní podmínky, Ceník služeb.
Ukončení úč innosti Smlouvy neznamená pro smluvní strany zánik povinnosti smluvních stran vyplývající pro smluvní strany ze Smlouvy,
Objednávky, Produktové specifikace, Technické specifikace, Všeobecných podmínek nebo jiných smluvních dokument ů
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Příloha č . 2 - Specifikace Služby

1. Seznam zkratek a výklad polmú
MF Ministerstvo financi
ZVZ Zákon 6.137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách , v platném zn ěni
ZoEK Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném zn ěni
VOP Všeobecné obchodní podmínky pro poskvtovánf služeb elektronických komunikací
SLA Garantovaná O roveň poskytovaných služeb (Service Level Agreement)
QoS Quality of Services (kvalita poskytovaných služeb)

Služba - služby elektronických komunikací, jako p ředmět této Smlouvy, charakterizovaný
jednoznačným identifikátorem, kódem koncového uživatele, lokalitou, parametrikou, SLA, cenou
KIMFIDD - jednoznačný identifikátor Služby
Parametrika - technické parametry Služby (nap ř. šířka pásma, typ ukončeni, interface ...)
Kvalitativní ukazatele - dostupnost (SLA), bezpečnost, QoS i Služby,
Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé období platnosti Smlouvy
Cena za instalační poplatky - cena za instalační poplatky Služby (hrazena jednorázově).
Instalační poplatek - cena za zavedení či přeloženi dané Služby, nebo za jinou zm ěnu Služby
Měsíční cena - měsíční paušál Služby (hrazena m ěsíčně).
Měsíční paušál - cena dané Služby za její poskytování a provozování.
Podklad pro vyúčtování ceny - elektronický výpis poskytované Služby za uplynulé časové období
(kalendářní měsíc), zasílaný Poskytovatelem ke kontrole Objednateli p řed vystavením konečné
faktury.
Předávací protokol - zápis o zavedeni, přemístění nebo jiné změně Služby, podepsaný oprávněnou
osobou (nebo jf jmenovaným zástupcem) Objednatele. Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci
Služby, datum jejího zprovozněni, výsledek testováni funkčnosti a podpisy oprávněných osob.
Katalogový list Služby - podrobná specifikace uvedená v P říloze Č. 6.
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2. Rozsah poskytované Služby
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Příloha Č . 3 - Stanovení dostupnosti Služby

Touto přílohou se řídl kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v p řípadě nedodrženi úrovně
kvality ze strany Poskytovatele.

Definice

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo více parametrů Služby jsou v rozporu s
parametry sjednanými ve specifikaci Služby dle Přílohy Č. 2 Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla
stanoví rovněž Smlouva a Všeobecné podmínky pro poskytováni služeb elektronických komunikaci.

Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahlášení nedostupnosti Objednatelem na servisní
centrum Poskytovatele nebo od zjištění nedostupnosti na základ ě proaktivního dohledu Poskytovatele
do odstraněni nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapo č ítává porucha způsobená výpadkem
napájení či nevyhovujícími klimatickými podmínkami v místě ukončení Služby, které zajišťuje
Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapo čítává doba poruchy zp ůsobená vyšší moct, tedy
událostí, jež nastaly nezávisle na vů li Poskytovatele a brání mu ve spln ěni jeho povinností, jestliže
nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo
překonal a dále, že by " době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Do doby nedostupnosti se
nezapoč ítává doba potřebná k provedení plánovaných údržbových prací Poskytovatele, které byly
s Objednatelem p ředjednány a písemně odsouhlaseny Objednatelem. Poskytovatele se zavazuje
přednostně navrhovat termín plánovaných výpadků v době mimo ú řední hodiny a běžnou pracovní
dobu Objednatele, tj. v pracovnl dny od 7:00 - 17:00. Stejn ě tak se do tohoto času nezapočítává doba,
po kterou je zaměstnancům Poskytovatele znemožn ěn přístup za účelem opravy poruchy. Do doby
nedostupnosti se započítávají veškeré neplánované a mimo řádné výpadky a výluky, které nebyly
písemně odsouhlaseny Objednatelem.
Sledovaným obdobím se rozumí kalendá řní měsíc, ve kterém byla Služba nedostupná.

Měsíčním paušálem se rozumí cena za poskytováni a provozování Služby dle Přílohy Č. 2 Smlouvy.

Výpočet měsíční dostupnosti

Měsíční dostupnost Služby v procentech se vypočítá dle následujícího vzorce:

D _ (T -T )err* 100

	

Dm

	

je měsíční dostupnost Služby v %
m

	

T

	

Te.,

	

je celková doba nedostupnosti
za sledované období

T	 je celková doba provozování Služby za sledované období
Doby Terr a T se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjádří v procentech zaokrouhleně na tři
desetinná místa.
Hodnota Terr bude uvedena na základ ě proaktivního dohledu zajišt'ovaného Poskytovatelem.

Kvalita Službu
Poskytovatel garantuje Objednateli a Koncovému uživateli minimální m ěsfčnf dostupnost dotčené
Služby na úrovni definovanou v Příloze č.2 této Smlouvy. Výše smluvních pokut v p řípadě nižší
dostupnosti Služby je sjednána takto:

Parametr Definovaná minimální
hodnota dostupnosti

Výše smluvní pokuty

Dostupnost 99,000% 0,05*R* Měsíční paušál poskytované Služby
99,300% 0,06*R* Měsíční paušál poskytované Služby
99,500% 0,07*R* Měsíční paušál poskytované Služby
99,900% 0,08*R* Měsíční paušál poskytované Služby

Hodnota „R" se vypočte odečtením hodnoty skutečně dosažené dostupnosti Dm (v % zaokrouhleno
nahoru na tři desetinná místa) od definované minimální hodnoty dostupnosti.
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Příloha č . 4: Seznam oprávněných osob

Oprávněné osoby pro smluvní a obchodní jednání

Za Poskytovatele
jméno e-mail telefon
Jiří Kutllek jiri.kutilek@dialtelecom.cz 226204204
Tomáš Strašák Tomas.strasak@dialtelecom.cz 226204710

Za Objednatele
jméno e-mail telefon

MF Ing. Jaroslav Ulrich jaroslav.ulrich(e^mfcr.cz 257 042 978

Oprávněné osobu pro kontrolu Podklad ů pro vyúčtování

Za Poskytovatele
jméno e-mail telefon
Daniela Strnadové daniela.strnadova@diatelecom.cz 226204723
Jitka Pirkasová jitka. pinkasova@dialtelecom.cz 226204322

Za Objednatele
jméno e-mail telefon
Daniel Hetzer Daniel.Hetzer@mfcr.cz 257 044 027
Petr Novák Petr.Novak@mfcr.cz 257 044 095

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti

Za Poskytovatele
jméno e-mail telefon
Marek Šťastný marek.stastny@dialtelecom.cz 226204144
Marta Černá marta.cerna@dialtelecom.cz 226204620
dispečink dispečink@dialtelecom.cz 226204222 (333)

Za Objednatele
jméno e-mail telefon
Petr Novák Petr.Novak@mfcr.cz 257 044 095
Daniel Hetzer Daniel.Hetzer@infcr.cz 257 044 027
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Příloha Č. 5 Servisní podmínky

OBSAH

1

	

P ředání služby	
2

	

Datum z řízení	
3

	

Garantovaná dostupnost služby	
4

	

Plánované práce a nouzové zásahy	
5

	

Hlášení poruch	

Službami se pro ú čely těchto podmínek se rozumí produkty služeb elektronických komunikaci a činnosti, k jejicnž poskytováni
se Dial Telecom zavázal ve Smlouv ě nebo Produktové specifikaci, kterou smluvní strany mezi sebou uzav řely a na základě
které jsou služby poskytovány a zároveň , kde se Dial Telecom zavázal k poskytováni garance kvalitativních parametr ů . Pro
odstraněni všech pochybnosti, smluvní strany se zavazují a prohlašuji že:

1

	

Předání služby

1.1 Datum zřízenf služby ( Datum RFS'2 je specifikováno v bodu 3.3 těla smlouvy

1.2 Účastník předá Dial Telecomu během dvou (2) pracovních dnů po přílet! předávacího protokolu:

a) potvrzeni o p řijeti služby (formou podpisu a p ředáni p ředávacího protokolu Dial Telecomu) nebo
b) odmitnutf služby, pokud služba nebude plně funkční (Účastník nicméně nemá právo odmítnout službu pro

nepodstatnou poruchu nebo nedostatek, které nemohou způsobit nefunkčnost Služby). V takovém p řípadě je
Účastník povinen popsat nedostatky a neshody během dvou (2) pracovních dnů od obdržení p ředávacího
protokolu v rámci oznámeni o odmítnutí p řevzetí služby. Doba od p ředán( služby do doručeni odmítnuti služby
Dial Telecomu se nezapo č ítává z hlediska sankci za nedodrženi RFS do lhůt plněni RFS. Pokud Dial Telecom
dostane oznámeni o odmítnuti p řevzetí služby od Účastníka, provede Dial Telecom v rozumné mí ře takové
práce, které jsou nutné pro odstraněn( nedostatků , s nimiž byl seznámen. Po dokon čeni těchto prací zopakuje
Dial Telecom testy, aby prověřil, že parametry a funkčnost z řizované služby jsou ve shodě s parametry
uvedenými na p ředávacím protokolu a objednávkou p ředávané služby.

1.3 Datum, ke kterému Účastník službu převezme (nebo datum kdy je možné usuzovat, že Účastník službu přijal, k čemuž
dochází zejména tehdy, pokud Účastník v rozporu se smlouvou odmítne službu převzít,; v takovém případě se mé za to, že
služba byla Účastníkem převzata), je datum RFS definované v tomto odstavci 1. Dial Telecom je oprávněn začít fakturovat
každou službu, která byla Účastníkem převzata.

2 Datum zřízení

2.1 U všech dodávaných služeb provede Dial Telecom zřízen! služby k datu, na němž se strany dohodly. Pokud je datum
zřízenf služby (RFS) zpožděno oproti dohodnutému datu z řízení služby z důvodů na straně Dial Telecomu, je Účastník
odškodněn dle bodu 7.1 těla smlouvy

3

	

Garantovaná dostupnost služby

3.1 Garantovaná dostupnost služby je definována v příloze č. 3.

3.2 Do měsíční nedostupnosti služby nebudou započítány výpadky ani přerušen( nebo vady ve službě vyplývající zejména z
níže uvedených příčin:

c) Účastník požaduje od Dial Telecomu otestováni služby, a čkoliv nebyla ohlášena ani detekována žádná
porucha.

d) Služba je změněna nebo upravena na pokyn Ú častníka a s jeho vědomím takovým zp ůsobem, že parametry
služby definované tímto SLA nemohou být splněny.

e) V p řípadě zásahu vyšší moci;
f) Jakékoliv p řerušeni p římo vyplývající z poruch nebo nedostatk ů v rámci služby nebo za řízení způsobených

Účastníkem nap ř. výpadek napájeni v lokalitě u Účastníka.
g) Doba po kterou prokazatelně Účastník nedokáže zajistit p řistup k za řízeni pro provozováni služby pro zástupce

Dial Telecomu nebo pro osoby pověřeně Dial Telecomem, aby provedli opravu poruchy.
h) Ůčastník nedokáže zajistit dostupnost technické kontaktní osoby nebo kontaktní osoby pro eskalaci nebo

písemně neinformuje o změně této kontaktní osoby a tímto opomenutím dojde ke zdrženi odstran ěni poruchy.
i) Poruchy způsobeně výpadky vybaveni nebo systém ů zajištěných Účastníkem nebo jakoukoliv t řetí stranou,

která není řízena nebo kontrolována Dial Telecomem.
j) Plánované práce dle této dohody.
k) Doba vzniklá čekáním na prověřeni funkčnosti prost ředků Účastníka delší než 30 minut.

4

	

Planované práce a nouzové zásahy

4.1 Účastník dostane faxem nebo emailem přehledné a včasné upozorněnl od Helpdesku Dial Telecomu o plánovaných
výpadcích na néktefých službách z důvodů údržby nebo jiných prací (včetně měřeni, řešenl výpadků a upgrade
technického vybaveni) - „plánované práce". Účastník je upozorněn na plánované price alespoň 7 dni před započetím
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prací. Plánované práce jsou vyňaty z výpočtů garantované dostupnosti služby, pokud (a pouze do tohoto rozsahu)
nepfesáhnou 12 hodin reálné nedostupnosti v kalendá řním roce. Výjimkou z povinnosti upozoménf v termfnech
uvedených v této aohodě je řešen! nouzových zásah ů, kdy je Účastníkovi poskytnuto v rozumné mířé tolik informací, kolik
je možné. Za servisní zásah jsou považovány i SW činnosti (reset, rekonfigurace).

4.2 Dial Telecom informuje Účastníka pouze o takových plánovaných pracích, které ovlivni nebo mohou ovlivnit provoz služeb
Účastníka.

4.3 Všechny plánované práce nebo nouzové zásahy jsou provád ěny takovým způsobem, aby způsobily minima/ W. přerušeni
provozu na kterékoliv službě. Výpadky z důvodů nouzových zásahů jsou zahrnuty do výpočtů garantované dostupnosti
služby.

4.4 Upozorněni o plánovaných pracích nebo naléhavých zásazích budou posílány na kontaktní osobu uvedenou v produktové
specifikaci a eskalačnf kontaktní osobu uvedenou v produktové specifikaci. Upozornění budou zasílána na email a fax,
pokud budou obě tyto položky v produktové specifikaci vypln ěny. Účastník je povinen poslat potvrzení o přijetf informace
týkajíc/ se plánované práce na email 1:elpdesk(e ,ialttlecorn.r h nejpozději do 1 pracovního dne od obdrženi upozornění
z Dial Telecomu, že jsou tyto práce plánovány. V p řípadě, že Dial Telecom do 1 pracovního dne neobdrž/ písemný
nesouhlas s provedením plánované práce, budou práce považovány za schválené a bude se k nim p řistupovat jako
k plánovanému zásahu.

5

	

Hlášení poruch

5.1 Přijetí poruchy

Helpdesk Dial Telecomu provozuje Helpdesk pro p řijímání informaci o poruchách okruhů v režimu 24*7*365 na telefonním
čísle +420 226 204 400. Účastník mus! používat toto kontaktní číslo pro ohlášení poruchy, jinak Dial Telecom nem ůže
garantovat parametry SLA. Ohlášen/ poruchy služby je prováděno dle následující procedury:

Účastník:
• Sdě lí svou identifikaci (jméno/společnost/adresa)
• Sděll číslo p říslušné služby uvedené na p ředávacím protokolu p říslušné služby
• Poskytne informace týkající se poruchy
• Odsouhlasí začátek poruchy s operátorem Dial Telecomu

Operátor Dial Telecomu:
• Sdělí svou identifikaci
• Potvrdí p řevzetí poruchy od Účastníka
• Oosouhlasf začátek poruchy s Účastníkem
• Vlož( data do nového trouble ticketu (TT) a sdě l( číslo TT Účastníkovi

Pokud Účastník nezná p řesné číslo služby a operátor Dial Telecomu musí službu identifikovat dotazem z databáze,
je za začátek poruchy pro účely kalkulace SLA považován čas, kdy byla služba plně identifikována.

5.2 Odpověď na ohlášen! poruchy a diagnostika

Po získánf dostatečných informaci z relevantního oddělení pro řízeni sítě a z monitorovacího centra nebo jiných oddělení
zapojených do řešen( poruchy poskytne zaměstnanec Dial Telecomu řešícf poruchu následujíc( informace kontaktní osob ě
Účastníka:

• Sdě lí svou identifikaci a název svého oddělení
• Č íslo p říslušné služby, jak je uvedeno na p ředávacím protokolu
• Č íslo poruchy (číslo trouble ticketu)
• Začátek poruchy odsouhlasený Účastníkem
• Důvod výpadku, pokud je v daný okamžik znám (zpravidla porucha za řízeni, výpadek trasy mimo území

České republiky,...)

▪ Informace o krocích podniknutých k opravě poruchy (založeno na výsledcích diagnostiky, nap říklad: nutnost
poslat techniky Dial Telecomu, aby mohla být lokalizována nebo opravena porucha na koncovém bodě v
lokalitě Účastníka) a očekávanou dobu trvání výpadku.

Tyto informace budou poskytnuty Účastníkovi dohodnutým zp ůsobem telefonicky, faxem nebo emailem. Doba pro
poskytnuti těchto informací je stanovena na 1 hodinu.
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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 odstran ěna.

Pro účely stanovení doby trváni poruchy je za konec poruchy považován čas, kdy je kontaktní osobě Účastníka oznámeno,
že porucha byla odstraněna. Pokud je kontaktní osoba Účastníka nedostupná, není doba strávená pokusy o navázánf

spojenf s kontaktní osobou Účastníka započtena do doby trvánf poruchy. V tomto případě je za konec poruchy považován
čas, kdy byla porucha odstraněna a byla započata snaha o kontaktování kontaktní osoby Účastníka, aby mohlo být

odsouhlaseno ukončenf poruchy.
Po ohlášeni ukončenf poruchy, musí kontaktní osoba Účastníka jasně projevit svůj souhlas nebo nesouhlas, že došlo k
odstraněnf poruchy. Pokud Účastník do 1 hodiny po ohlášeni odstran ěn! závady nereaguje, předpokládá se, že potvrdil

odstraněn! závady a že služba je plně funkční.
Pokud Účastník a operátor Dial Telecomu nedojdou k souladu v otázce, zda byly všechny technické parametry služby

obnoveny (zda je možné poruchu odstranit), budou uplatněny eskalačnf procedury.
Jakmile je odsouhlaseno s Účastníkem, že porucha byla odstraněna, bude Účastníkovi faxem nebo emailem odeslána

„Zpráva o odstraněnl poruchy. Zpráva bude obsahovat:
• Jméno a oddě len( operátora Dial Telecomu
• Č íslo p říslušné služby, které je uvedeno na p ředávacím protokolu (produktové specifikaci)
• Č íslo poruchy (číslo Trouble Ticketu)
• Začátek poruchy odsouhlasený Ú častníkem
• Důvod výpadku, pokud je v daný moment znám (zpravidla: porucha za řízení, poruchy trasy mimo území

české republiky ...atd.)
• Účastníkem odsouhlasené odstraněni poruchy
• Textová poznámka v p řípadě nutnosti dalšího vysvětleni

5.4 Dial Telecom má právo ú čtovat Účastníkovi náklady spojené se zjišt'ovánfm a s odstra ňováním závady v p řípadě , že po
oznámeni závady Účastníkem objektivně zjisti, že závada není na stran ě Dial Telecomu, nebo že závadu zavinil Ú častník,
p řípadně že závada vůbec nenastala.

5.5 Eskalačnl Drocedurv: Helpdesk Dial Telecomu má k dispozici kontaktní informace na osoby z vyšší eskalačn( úrovně tak,
aby mohly být předány Účastníkovi. Tyto informace může Účastník využít zejména pokud Účastník není spokojen s úrovni
služeb poskytnutých pracovníky první kontaktní úrovn ě neboje první kontaktní úroveň z nějakého důvodu nedostupná.

Eskalační kontakty:

Eskalačn^
úroveň

Osoba Funkce Email Telefonní #

Úroveň 1 Petr Procházka Vedoucí NOC petr.prochazka@dialtelecom.cz +420 226 204 106
Úroveň 2 Jakub Valenta Manager velkoprodeje jakub.valenta@dialtelecom.cz +420 226 204 208
Úroveň 2 Jiff Kutflek Manager prodeje jiri.kutilek@dialtelecom.cz +42C 226 204 204
Úroveň 3 Ingrid Ledererová Technická ředitelka Ingrid.ledererova@dialtelecom.cz +420 226 204 304
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Příloha č . 6 Katalogový list Služb
Označení služby Symetrický internet
Stručný

	

popis
služby

Fixní připojení lokality koncového uživatele k síti Internet prost řednictvím symetrického
přístupu.

Popis

	

vlastností
služby

Trvalé připojení lokality koncového uživatele s využitím symetrického p řístupového
okruhu, splňujících globální parametry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry
služby jsou definovány tímto KL.

•

	

Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz, není-li zvolena služba ve variant ě se
zvýšenou bezpečností.

•

	

Nedílnou součástí služby je operátorem spravované koncové za řízení (CPE).
•

	

Předávacím rozhraním služby je port koncového za řízení.
•

	

Služba garantuje přenos dat jak protokolem IPv4, tak IPv6 a je provozována v
„Dual-stack" módu.

Použitelné
technologie

Pro realizaci

	

služeb INTERNET-SYM je požadováno použití výhradn ě těchto
přenosových technologii:

-

	

metalická vedeni
-

	

optická vedení
radiové spoje
o pro služby s parametrem SLA 99,5 % a vyšším musí být použita technologie

pracující na kmitočtech s individuálním oprávněním v případě, že si to vyžádají
podmínky v dané lokalitě - např. míza zarušení

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

Lokalizace služby Adresa budovy, lokalita bude na vyžádání dodavatele doplněna kódem registru RUTAN
Podmíněno
službami N/A

Maximální

	

doba
zřízení služby

150 kalendářních dní

Název

	

skupiny
parametrů

Kód parametru
ID Parametru

Popis

Kapacita

11

512k
I

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 512 kbit/s

1M
K 1 1

Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 1 Mbit/s

2M
K12

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 2 Mbit/s

4M
K 13

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 4 Mbit/s

6M
K l L+

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 6 Mbit/s

8M
K l 5

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 8 Mbit/s

10M
K16

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 10 Mbit/s

16M
K 19

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 16 Mbit/s

20M
K21

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 20 Mbit/s

25M
K22

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 25 Mbit/s

30M
K23

Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 30 Mbit/s

40M
K25

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 40 Mbit/s

50M Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
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K27 k internetu s kapacitou 50 Mbit/s
80M
K30

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 80 Mbit/s

100M
K32

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 100 Mbit/s

150M
K35

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 150 Mbit/s

200M
K36

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 200 Mbit/s

250M
K37

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 250 Mbit/s

300M
K38

Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 300 Mbit/s

400M
K40

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 400 Mbit/s

500M
K41

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 500 Mbit/s

1G
K4o

Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele
k internetu s kapacitou 1 Gbit/s

Garantovaná
dostupnost

SLA-0
SLAO

Služba nemá garantovanou dostupnost

SLA-99,0
SLA2

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99%

SLA-99,5
SLA3

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,5%

SLA-99,9
SLA4

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,9%o

Záloha služby ZAL-O
ZALO

Služba bez zálohy

ZAL-25
LALI

Služba se zálohou o kapacitě 25% primární linky

ZAL-50
ZAL2

Služba se zálohou o kapacitě 50% primární linkyp

ZAL-75
ZA1,3

Služba se zálohou o kapacit ě 75% primární linky

ZAL-100
ZA

Služba se zálohou o kapacitě 100% primární linky

Bezpečnost SECURITY-0
SECO

Služba neposkytuje žádnou formu zabezpe čení.

SEC-ACL
SEC 1

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů
-

	

poskytovatel garantuje provedení úpravy access-listu do
2pracovních dní

-

	

v ceně služby je úprava access-listů maximálně 4x za
kalendářní měsíc

SEC-FW
SEC3

Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu,
spravovaného poskytovatelem

součástí služby je iniciální konfigurace firewallu a jeho
následná správa

-

	

pravidla pro nastavení firewallu specifikuje koncový
uživatel
součástí poskytované služby jsou pravidelné měsíční
reporty

SEC-FW+IPS
SEC4

Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu a
IPS

	

(Intrusion

	

Prevention

	

System),

	

spravovaného
poskytovatelem

-

	

součástí služby je iniciální konfigurace firewallu a IPS a
jejich následná správa
pravidla pro nastaveni specifikuje koncový uživatel
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součásti poskytované služby jsou pravidelné měsíční
reporty

Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu a
IPS

	

(Intrusion

	

Prevention

	

System),

	

spravovaného
poskytovatelem

součásti služby je iniciální konfigurace firewallu a IPS a
jejich následná správa

SEC-FW+IPS-FM
SEC5

-

	

pravidla pro nastavení specifikuje poskytovatel služby
na základě provedené analýzy provozu koncového
uživatele a konzultací s koncovým uživatelem
(poskytovatel je garantem bezpe čnosti na perimetru)
součástí poskytované služby jsou pravidelné měsíční
reporty

Předávací rozhraní RJ-45
PROZ 1

Konektor RJ-45

OPT-MMMM
PROZ2

Připojení multi-módovým vláknem (dostupné pro kapacity nad
100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC

OPT-SM
PROZ3

Připojení single-módovým vláknem (dostupné pro kapacity nad
100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC

Doplňkové služby

Název

	

skupiny
parametrů

Kód
parametru
1 ll

parametru

popis

Performance monitoring PERF-NE
PERO

Monitorování výkonnostních charakteristik není požadováno

PERE-
ANO
PER I

Součásti služby je monitorování výkonnostních charakteristik v rozsahu
-

	

Vytížení služby ve směrech downstream a upstream (v
procentech)

-

	

Provoz na službě ve směrech downstream a upstream (v kbit/s
nebo Mbit/s)

Proaktivní dohled PROAKT-
NE
PROD

Konektivitní služba není proaktivně dohledována
operátor negarantuje proaktivní zahájení odstraňování závady

PROAKT-
ANO
PRO!

Konektivitní služba je proaktivně dohledována operátorem
služba je za nedostupnou považována p ři zjištění stavu 100%
Frame Loss

-

	

operátor zahajuje řešení incidentu i bez nahlášení ze strany
uživatele služby
operátor informuje zástupce uživatele o incidentu na služb ě do
30 minut od vzniku incidentu

Antivir/Antispam ANT-NE
ANTO

Součástí služby není zajištění. antivirové a antispamové kontroly.

ANT-
ANO
ANT 1

Součástí služby je zajištění antivirové a antispamové kontroly.
-

	

Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve
variantě SE2, SE3 nebo SE4

WEB filtering WEBF-
NE
WEFO

Součástí služby není zajištění inspekce a řízení webového provozu.

WEBF-
ANO
WEF I

Součástí služby je zajištění inspekce a řízení webového provozu.
-

	

Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve
variantě SE2, SE3 nebo SELI

-

	

Pravidla povolených/zakázaných webových stránek definuje
vždy koncový uživatel

Ochrana úniku dat DLP-NE
D L PO

Součástí služby není zajištění ochrany proti úniku dat (Data Leak
Protection).
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Součástí služby je zajištění ochrany proti úniku dat (Data Leak

Protection).
DLP-
ANO
DLP l

-

	

Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve
variantě SE2, SE3 nebo SE4

-

	

Definici zakázaných slov v odesílaných p řílohách (dokumenty
v plain-textu) definuje vždy koncový uživatel
Kontrola probíhá nad protokoly SMTP, FTP, HTTP

Aplikační

	

a

	

P2P
kontrola

P2P-NE
P2PO

Součástí služby není zajištění kontroly využití služby jednotlivými
aplikačními protokoly ani jejich řízení.

P2P-ANO
P2P 1

Součástí služby je zajištění kontroly využití služby jednotlivými
aplikačními protokoly a jejich řízení.

-

	

Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve
variantě SE2, SE3 nebo SE4

-

	

Služba řídí/zamezuje určité aplikační protokoly a to dle
definice, stanovené koncovým uživatelem
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MO C

Společnost Dial Telecom, a.s. 281 75 492, se sídlem Praha 8. Karlin, Kfižikova
36a/237, PSČ 186 00, jednajic:í předsedou představenstva Mgr. Zdeňkem. Sivkem (ale jen
"Společnost"), t:fmto zmocňuje

Mho Katilka
r.č . 781017/2568

trvale bytem Raisova 719, FrýdlanL, PS( 464 01

aby zastupoval Společnost ve věci projednávání a uzavíráni smluvních vztahů se zákazníky
Společnosti v souvislosti s obchodním vedením Společnosti a projednával za Společnost a. jejím
jménem uzavíral smluvní vztahy ve věci marketingové činnosti Společnosti.

Toto zmocněni je omezeno hodnotou plněni a to tak, že shora specifikovaně úkony je zmocněnec
oprávněn činit v rozsahu, který Společnost zavazuje do částky nepřesahující 150.000,- Kč bez
DPH měsíčně v případě periodického plnění a v případě jednorázového plněni ve výši
nepřesahuj tel 500.000,- Kč bez DPH.

Tato plná moc je platná jejím podpisem a účinná od I. 8. 2011 do 31.12. 2015, nebude-ti
zmocnitelem odvolána před shora uvedeným datem.

V Praze dne l srpna 2011

Tuto plnou moc pfijfmórn:

vti

	

1(
-' ,L.

Ail Kutilek

^ .ti" .--

Dial Telecom, *Ls.

Mgr, Zdeněk Sivek
předseda představenstva
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