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2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

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

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy MF 

3302/023/2015 
Toto či .. /o uváděite nři fakturaci 

Smlouva 
poskytováni IP VPN datové služby pro pracoviště Ministerstva 

financi, SPCSS a ČNB 

Číslo Poskytovatele: 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnl pozdějšich 

pfedpisů jako veřejná zakázka malého rozsahu zadaná na E-tržišti státní správy 

A. Objednatel 

Obchodní název: 

Se sídlem: 

ICO: 
DIC: 

Bankovní spojení : 
Císlo účtu: 

www.gemin.cz 

č.j. : MF-20426/2015-3301 

(dále jen Smlouva) 

mezi smluvními stranami: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, P.O. Box 77, 11810 Praha 1 

00006947 

CZ00006947 
Ceská národnl banka, pobočka Praha 1 
3328001/0710 

Jednající: Dipl. - Ing. Miroslav Hejna, náměstek ministra 

(dále jen "Objednatel" nebo "MF") 

a 

B. Poskytovatel 

Obchodní název: 

Se sídlem: 

Zastoupená: 

ICO: 
DIC: 

02 Czech Republic a.s. 
Za Brumlovkou 2/266, 14022 Praha 4 - Michle 

Bc, Pavel Gerstl, Top Account Manager na základě Pověření ze dne 
15.5.2015 
60193336 
CZ60193336 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. , pobočka Praha, číslo účtu : 69700-021/0100 
(dále jen . Poskytovatel") 



Smluvní strany. vědomy si svých závazků v této SmkJuvě obsažených a $ úmyslem být touto 
Smlouvou vádny, dohodly se na následujlcím znění Smlouvy: 

1. ÚČEL SMLOUVY 

ÚčekMn této Smlouvy je stanoveni práva povinnosti pN zaji~těni datovych stužeb pro jednotlivá 
pracoviště Ministerstva financí, SPCSS s.p. a ČNB uvedená v této smlouvě . 

2. PflEDMĚT PLNĚNI SMLOUVY 

2.1 predmětem této Smlouvy je PoskytovánI služby elektronických komunikací Objednateli (dále 
jen .Služba~), Objednatel bude za Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu. 

2.2Specifikace Služby, územnlch pracovišť ~ lokalit, parametrizace, kvalitativnlch ukazatelů , a 
konkrétn! identifikace ceny je uvedena v Pfíloze t .1 a 1. 2 této Smlouvy. 

2.3Poskytovatel zahájí poskytováni Služby do lokaJít ~ pracovi&ť - Ministerstva financi (MF), 
SPCSS s.p. a České národní banky (ČNB) od 1.').2015 od 00,00 hodin. Poskytovatel 
se zavazuje, že pfed zahájením poskytováni Služby bude o plipravenosti k zahájeni 
informovat oprávněné zástupce Objednatele uvedené v PfíloZfI č.2 této Smlouvy a 
nejpozději následujlcf pracovnf den po zahájenf poskytování Služby predložr Objednateli 
k podprsu predávacl protokol o zprovozněni a zahájení poskytováni Služby. 

2.4Smluvnf strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprllVněn požadovat jeji 
kvalitativní a kvantitativní změny, a to způsobem a postupem uvedeným v této Smlouvě. 

2.5Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpečnostnlm standardům . 

2.6Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukončeni poskytování Služby bezplatné odstranit 
veSkerá jIm instalovaná technická zarlzeni v mlstě plnění této Služby. Objednatel je 
povinen poskytnout nezbytnou součinnost. 

3. DOBA A MlsTO PLNĚNI 

3.1 Doba poskytováni Služby dle této Smlouvy je stanovena na dobu dvanácti měslcú od 
1.8.2015 do 31 .7.2016 pro službu KIMFIDD_4025 a 1.7.2015 do 30.6.2016 pro službu 
KIMFIDD _4026. Mlstem plněni jsou praCOYi~tě resortu Ministerstva financí - Státní 
pokladny Centra sdílených služeb s.p. a CNB uvedená v Pflloze Č. 1 (eást 1.2) této 
Smlouvy. 

4. PRÁVA DUŠEVNIHO A JINéHO VLASTNICTVI 

4.1 Poskytovatel prohlaSuje, že Služba poskytovaná dle této Smlouvy Je bez právních vad, 
zejména že není a nebude zatlžena žádnými právy tfetfch osob, z nichž by pro 
Objednatele vyplynul jakýkoliv finantnl nebo jiný závazek ve prospěch tfeli strany. V 
prlpadě, že bude toto oznémenl nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpovědný 
za pNpadné následky takovéhoto jednání, pfitemž právo Objednatele na pflpadnou 
náhradu Skody a smluvn I pokutu zůstává nedotčeno . 



--" 

... 

5. CENA A PLATEBNí PODMiNKY 

5.1 Celková dohodnut.j smluvní cena za ceié obdobi plněni Smlouvy čin! : 

bez DPH 

DPH 21 % 

včetné DPH 

220200,00 Kt 

46242,00 Kt 

266442,00 Kt 

Cena uveden~ v odst 5.1. zahrnuje uvedené kJkality - pracoviště (viz Prfloha Č. 1 
1.2) jednorá.zově relevantnl I nstalaČl1 í{zřizovacl ) poptatky ve vySi 0,00 Kč bez DPH a 

celkovou cenu 220 200,00 Kč bez DPH a k tomu pravidelnou Měsíční cenu Služby 
(měsíční paušál) vždy za uplynulý kalendáfní měslc po celé období trvání Smlouvy 
ve výši 16 350,00 Kč bez DPH . 

5.2Smluvnr strany prohlašuji, že výše uvedená celková Cena Služby ve výši 220 200,00 Kč bez 
DPH je sjednána dohodou smluvnlch stran podle zákona č. 526J1990 Sb .• o cenách, ve 
zněn l pozdějS:lch predpisCl a je cenou maximáln! a nepfekročitelnou. která zahrnuje 

veškeré náklady související s poskytovánlm Služeb dle této Smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s pflpadnými celními poplatky, dopravou do mlsta plnění apod. 

5.3Poskytovatel bude vystavovat dar'lové doklady (faktury) zahrnující Měslčnl cenu Služby 
(měsíční pauMI) za dané zůčtovacl obdobl (uplynulý ka~ndární měslc) za k>kalitu na vrub 
Objednatele s Um, že faktura, vystavená za první kalendámi měslc uplynulý od zahájeni 
poskytováni Služby, bude obsahovat Měsíční cenu, zahrnujlcl kromě měslčniho paušálu I 

relevantnl instalačnl poplatky. 

5.4Poskytovatel je povinen vyůčtovat Měslčnl cenu Služby (měslčn! pauMI) za poskytnuté 
Služby (tedy vystavit fakturu - datklvý doklad) po ukončeni pfíslušného 
zúčtovaclholfakturačnlho obdobl (kalendářn! měslc) a to nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy vznikla povinnost priznat dar'l , nebo pNznat uskutečnění p lněni . PN výpadclch 

poskytováni Služeb uhradl Objednatel pouze měsíčnl cenu pfepočtenou na dny, ve kterých 
docházelo k poskytováni Služeb. 

5.5Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostně na ůčet uvedený v záhlavf Smlouvy 
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.6Měslčnl ceny jsou vtdy splatné na základě datklvych dokladů - faktur (dále jen .Faktura-) 
vystavených Poskytovatelem na adresu Objednatele. 

5.7Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli, pfičemž 
v posledn!m kalendáfnim měs!ci roku. v němž je uskutečflováno plněni , musí být Faktura 
doručena nejpozději do 15.12. nedohodnou..ji se smluvnl strany jinak. Pflpadné poruSenl 

dostupnosti-SLA v kalendáfnlm měsfci v obdob! od 1 ... . 2015 do .... 2016 bude vypofádáno 
bezprostfedně v následujícím faktu račnlm období. 

5.8Vystavená Faktura musl obsahovat: 
5.6.1 rozepsané položky pfedmětu plněn ! presně dle Smlouvy (Měs!čol cena a to v Kč bez 

DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH). 

5.8.2zakázkové čiskl Smlouvy, sloužtcf jako identifikátor platby 

S .8 . 3člslo ůčtu Poskytovatele, 
5.8.4veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č . 235/2004 Sb., o dani z pNdané hodnoty, ve 

zněnl pozděJš/ch predpisů , 

5.8.5informace povinné uváděné na obchodn /ch listinách na základě § 435 občanského 

zákon/ku. 

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



5.8.6Měsíčnl ceny jsou vždy splatné na základě daňových dokladů vystavených 
Poskytovatelem na fakturační adresu: Ministerstvo financl, Letenská 15,118 10 
Praha 1, IČ 00006947 a také zaslané elektronicky emailem na adresu 
podatelna@mfcr.cz 

5.9Nebude-1i Faktura obsahovat stanovené náležitosti (napť. nesprávné údaje, chybějlcl 

Predávacf protokol, apod.), je Objednatel povinen, ji vrátit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti, 
aniž by došlo k prodlenl s její úhradou. Nová l hůta splatnosti faktury v délce 30 dnů počne 
plynout ode dne doručenI opravené Faktury Objednateli. 

5.10 Daň z pridané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem Č . 235/2004 Sb., o dani z 
pťidané hodnoty, ve zněnl pozdějšlch predpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. 

6. SMLUVNí POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

6.1V prlpadě nedodrženi termínu zahájeni poskytování Služby Poskytovatelem, v prlpadě jeho 
prodlenl s plněním jakékoliv lhůty uvedené v této Smlouvě a v prlpadě výpadků pri 
poskytování Služeb (včetně částečného výpadku, tj. výpadek jedné lokality, nebo pokles 
kvality Služeb jedné z lokalit) se stanovl smluvnl pokuta ve výši 0,05 % roční ceny s DPH 
za každý den prodleni nebo neplněni. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prlpad, kdy 
prodlenf Poskytovatele bylo způsobeno Objednatelem. 

6.2Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení Poskytovateli písemné výzvy 
Objednatele k úhradě. 

6.3Započtenl smluvnl pokuty do fakturované částky se nepripoušti. 

6.4 pri nedodrženi termínu splatnosti daňového dokladu - faktury Objednatelem je 
Poskytovatel, který fádně splnil své smluvnl a zákonné povinnosti, oprávněn požadovat 
úhradu úroku z prodlen!. Výše úroku z prodlenl se ťldl narízením vlády Č. 351/2013 Sb. 

6.5 Jakékoliv omezovánI výše prlpadných sankci se nepNpouštl. Smluvnl pokuta, vzniklá 
porušenlm povinnosti Poskytovatele, nevylučuje užiti náhrady škody, a to v plné výši. 

6.6Žádná ze smluvnlch stran neni odpovědná za prodlenl způsobené prodlenlm s plněn lm 
závazků druhé smluvnl strany nebo v prípadě neposkytnuti požadované součinnosti, 

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

6.7Zaplacenl smluvnl pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit závazek stanovený touto 
Smlouvou. 

6.8Zaplacenlm smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 
škody v plné výši. 

6.9Poskytovatel odpovídá za veškeré škody způsobené Objednateli porušením svých povinností, 
porušením ustanoveni této Smlouvy nebo jiným protiprávním jednánlm a to v plné výši. 
Toto neplatl v prrpadě škody vzniklé v důsledku prerušení Služby nebo vadného poskytnuti 
Služby dle prlslušných ustanovenI ZoEK. O náhradě škody platl obecná ustanovenI 
Občanského zákonfku a ve vztahu ke službám elektronických komunikací ustanovení 
ZoEK. 

6.10 Jakékoliv ustanoveni týkajlcl se omezení výše či náhrady škody se nepťipoušti. 

6.11 Započten I náhrady škody do fakturované částky se nepripoušti. 

6.12 Smluvnl strany se zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránici fádnému plněnI této Smlouvy. Smluvní 

---_._ .......... _._ .... __ ..... _ ... ......•....... _._ .... - ---_ ........ _._ ... _._._._- ._-- ... ........ _ ... __ ._--
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..... 
strany se zavazují k vyvinuti maximtllnlho úsili k odvráceni a pfekonáni okofnosti 
vylučujících odpovědnost. 

6.13 Poskytovatel odpovídá za $kody způsobené Objednateli v důsledku neodborné či 

nesprávné monlái.e technologii a zafízenf Objednatele. 

7. SERVISNí PODMINKY, KVALITA SLUŽEB 

7.1 Nenf-1i v této Smlouvě stanoveno jinak, MI se servisní podmlnky a kvalita služeb 
dostupnost-StA podmlnkami , které tvorl Pfflohu č. 3 až Přílohu t. 5 této Smlouvy. 

7.2 Poskytovatel se zavazuje bezodkladně po zjlštěnl výpadku/závady u Služby zahajit práce 

na jejím odstraněni a informovat Pověfené osoby Objednatele. 

8. ZMĚNOVÉ ŘízENI 

8.1 Změnovym Hzenlm se rozumí zrušení stáva]lcí Služby a nebo změna parametrů Služby. 
Objednatel je oprávněn využít institutu změnového flzenl pro uzavřeni dodatku této 
Smlouvy v návaznosti na změny legislativy, organizačnl změny a změny dané požadavkem 
na změnu parametrů Služby (napr. změna SLA a dalšl). 

8.2 Hlavnlm koordinátorem pro změnové flzenl je Objednatel. 

8.3 Změnové r[zen l bude v souladu se zákonem Č. 13712006 Sb., o vefejnych zakázkách, ve 

zněnl pozdějšich pfedpisů , a následujlclmi pravidly: 

8.3.1 Rušeni části stávajfcl Služby bude problhat formou plsemné vypovědi, a to 
prostrednictvím oprávněné osoby Objednatele. nlměsrčnl vypovědnl lhůta , nebo 

lhůta kra~i, pokud se na tom obě smluvní strany dohodnou, patina běžet dnem 
doručení. Smluvn! strany v takovémto pflpadě uzavfou dodatek ke Smlouvě, který 
bude obsahovat minimálně jednoznačny identifikátor části Služby a datum 
ukončeni pflslušného plněni. 

8.3.2 V pflpadě změny parametrů Služby, jehož dopadem bude snlženf ceny nebo s 
žádnym dopadem na cenu Služby bude o této změně uzavfen dodatek ke stávajfcf 

Smlouvě. 

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

9.1 Pro vzájemná jednáni ve věcech smluvnlch. technických, provoznfch a pro schvalováni 
Podkladů pro fakturaci.splněnl kvalitativnlch ukazatelů mezi Poskytovatelem a 

Objednatelem se stanovuje seznam Oprávněnych osob (Přfloha f . 2) . 

9.2 Smluvnf strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby i bez nutnosti uzavfenf 

dodatku ke Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvnl stranu pfsemně 
upozornit. Změna oprávněnych osob začne platit pátým dnem od prokazatelného oznámeni 
druhé smluvní straně . 

10. OCHRANA INFORMACí 

10.1 Obě smluvn! strany berou na vědomi, že Oftginál podepsané Smk)uvy bude v elektronické 
podobě zvefejněn na internetovych stránkéch Ministerstva financl a dle zakona o vel"ejnych 
zakázkách na profilu Zadavatele, kterým je Objednatel, a to bez časového omezení. 



10.2 Obě smluvnf strany se zavazuji udržovat v tajnosti a nezprlstupnit tretím osobám důvěrné 
informace Gak jsou vymezeny nlže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 

10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnl pozděJšfch predpisů nenl 
tfmto ustanovenlm dotčena . 

10.3 Za důvěrné informace se považuji veškeré následujíci informace: 

10,3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v souvislosti s touto 
SmlOuvou; 

10.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 

Objednatele; 

10.3.3 veškeré dal!! informace, které budou Objednatelem či Poskytovatelem označeny 
jako důvěrné ve smyslu ustanovenI § 152 zákona Č . 137/2006 Sb., o verejnych 
zakézkách, ve zněnl pozdějšlch pfedpisů . 

10.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost LNedené v tomto článku se nevztahuje na informace: 

10.4.1 které jsou nebo se stanou věeobecně a vefejně prlstupnými jinak, než poru!enlm 
právních povinnosti ze strany Poskytovatele, 

10.4.2 u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly znémy a byly mu volně k 
dispozici ještě pf'ed pfljetim těchto informací od Objednatele, 

10,4.3 které budou Poskytovateli po uzavfen! této Smlouvy sděleny bez závazku 
mlčenlivosti tfetf stranou, jet rovněž nenl ve vztahu k nim nijak vázána, 

10.4.4 jejichŽ sděleni se vyžaduje ze zákona, 

10.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout tfetfm osobám podle zékona Č. 10611999 

Sb., o svobodném pi'ístupu k informacím, ve znění pozděj!lch ptedplsů. 

10.5 Jako s důvěrnými musf byt nakládáno také s informacemi, které byly zfskané náhodně 
nebo bez vědomi Objednatele a dále veSkeré informace zfskané od jakékoliv tfetl strany 
pokud se týkajl Objednatele či plněni této Smlouvy. 

10.6 Smluvn! strany se zavazují, že nezprlstupnf jakékoliv tretf osobě důvěrné informace druhé 
strany bez jejlho souhlasu, a to v jakékoliv formě. a že podniknou všechny nezbytné kroky 
k zabezpečeni těchto informací. Poskytovatel je povinen zabezpečit veSkeré důvěrné 
informace Objednatele proti odcizeni nebo jinému zneužitI. 

10.7 Poskytovatel se zavazuje , že důvěrné informace užije pouze za ůčelem plněni této 
Smlouvy. Jiná použiti nejsou bez pfedchozího písemného svoleni Objednatele prlpustná. 

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

10.9 Trván! povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno po dobu 5 let od ukončeni 
Smlouvy. 

10.10 Za prokázané poru!enl ustanovení v tomto článku má druhá smluvnf strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

10.11 V pnpadě poruSenl povinnosti uložených smluvním stranám tímto člénkem má druhá 
smluvnl strana, vedle náhrady Skody, právo ůttovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý pfípad porušenI. 

I 



11. ŘEŠENí SPORŮ 

11.1 Tato Smlouva se fldí právním rádem České republiky. 

11 ,2 Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximáln! úsil[ k odstraněni vzájemnych sporů 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o jejich výklad či 

platnost a usilovat se o smlrné vyre~ení těchto sporů. 

11 .3 Nebude-4i sporná záležitost vyfešena smírně, dohodly se smluvn! strany, že spory 
vznikajícl ze Smlouvy a II souvislosti s nJ budou rozhodovány pr[sru~nými správn fmi ůrady 

(Český telekomunikatnl úrad), resp. byla-Ii by pro tešen! takového sporu dána pravomoc 

soudu obecnymi soudy Ceské republiky. 

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejfho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

12.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu určitou uvedenou v odst. 3.1 télo Smlouvy s možnosti 

předtasného ukončenI s výpovědnl l hůtou uvedenou v odst. 12.4, této Smlouvy. 

12.3 Ukončenfm Smlouvy nejsou dotčena prava z odpovědnosti za vady , povinnost mltenlivosti 

a dalS[ ustanoveni Smlouvy, které podle svého obsahu majl trvat i po zániku smluvnlho 

vztahu 

12.4 Smluvnf vztah vzniklý na základě této Smlouvy může být ukončen pfsemnou výpovědi. s 

tfíměslční výpovědnl dobou, ktera patne běžet prvnlm dnem následujícího měsice po 

doručenI výpovědi druhé smluvnl straně . 

12.5 Smluvni strany jsou opravněny odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, z 

důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z důvodu podstatného porušenI Smlouvy. 

12.6 Objednatel je mrmo jiné oprávněn od télo Smlouvy odstoupit zejména v následujlclch 

prlpadech a v prípadech podstatného poru~enl povinnosti Poskytovatelem: 

12.6.' v pflpadě. že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele; 

12.6.2 Poskytovatel podá insolvenční návrh jako dlužnfk, bude rozhodnuto o úpadku 

Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno jiné rozhodnuti s 

obdobnými účinky; 

12.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný čin; 

12.6.4 v pflpadě pradlenl Poskytovatele s dodáním pfedmětu plněni o vice jak 10 

kalendáfnich dnI po termInu plněnf; 

12.6.5 v pffpadě , že Poskytovatel neodstranl vady pfedmětu p lněn I ani ve lhůtě 10 

kalendáfních dni od jejich oznámení Objednatelem; 

12.6.6 v pflpadě realizace pfedmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy. v 

rozporu s obecně závaznými právními pfedpisy nebo v pflpadě nedodržovánI 

jiných závazných dokumentů či predpisů; 

12.6.7 v prípadě jiného porušeni povinnosti Poskytovatele. které nebude odstraněno ani 

do 10 kalendérnlch dní od doručenI výzvy Objednatele; 

12.6.8 v prípadě porušeni povinnosti mlčenl ivosti ; 

12.6.9 v pfípadě opakované pozdn! fakturace. 



12.7 V prlpadě odstoupeni podle odst. 12.6 Smlouvy je po marném uplynutí vodst. 12.6 
uvedené 10dennf lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez 
jakýchkoliv sankci ze strany Poskytovatele. Objednatel má v prrpadě odstoupeni od 
Smlouvy II každém pNpadě nárok na náhradu prokázanych nákladů, které mu vzniknou v 
souvislosti s náhradnlm řešenfm, zejména nákladu, které mohou vzniknout v souvislosti se 
zaj~těnim nahradnlho ~něnl . 

12.8 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v násk=dujlclch pflpadech podstatného 
porušenI Objednatelem: 

12.8.1 bude-Ii Objednatel v prodlenl s plněním lhůty splatnosti dal'lového dokladu -
faktury o vice Jak 30 kalendáťnich dni, pričemž nárok na ůrok z procUeoi, není tímto 
ustanovenlm dotčen. 

12.8.2 v pflpadě prodlení Ob;ednatele s poskytnutlm součinnosti Poskytovateli po 
prokazatelném doručení plsemné výzvy Poskytovatele o vIce než 10 kalendáfnlch 
dni od uplynuti lhůty k poskytnuU součinnosti . 

12.9 Odstoupeni od této Smlouvy musf být plsemné a mus( v něm být uveden dúvod a 
ustanoveni této Smlouvy či právnlch pfedplsů, které zakládá oprávnění od Smlouvy 

odstoupit. 

12.10 Práva smluvnlch stran vzniklá před platným odstoupenlm od Smlouvy nejsou odstoupením 

dotčena. 

12.11 V prípadě částečného odstoupenI od této Smlouvy zůstává tato Smlouva v platnosti 
ohkKtné těCh částí plněni, které nejsou dotčeny odstoupen lm. 

12.12 Smluvní vztah skončí dnem doručenI oznámeni o odstoupenI od Smkxrvy druhé smluvnl 
straně, nebo dnem uvedeným v oznámenI, je-li v oznémenl uvedeno datum pozděj~1. 

12.13 Odstoupeni od této Smlouvy či jiné ukončeni smlLNniho vztahu založeného touto 

Smlouvou se nedotýké práva na zaplacenI smluvnl pokuty nebo úroku z prodlenl, pokud již 
dospěl, práva na náhradu ~kody vzniklé na základě ustanovení této Smlouvy, ujednáni o 
mlčenlivosti a ochraně informaci ani ujednáni, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupeni od Smlouvy, zejména ujednáni o způsobu rašeni sporů. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENi 

13.1 Tato Smlouva predstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledné vzájemných vztahů, 
které upravuje, a nahrazuje veškerá predcházejícl ujednaní a dohody v této predmětné 
věci , ar už ůstnl či plsemné. 

13.2 Tuto Smlouvu lze měnit a dopll'lovat pouze způsobem uvedeným v této Smlouvě a po 
dohodě smluvnlch stran, a to plsemnými dodatky takto označovanými a člslovanými 

vzestupnou radou podepsanými opravnénými zástupci smluvních stran. Jiná ujednáni jsou 
neplatná. 

13.3 Poskytovatel nenl oprávnén postoupit práva ani pfevést pov;nnosti vyplyvajlcf z této 

Smlouvy na třetf osobu bez predchozlho plsemného souhlasu Objednatele. 

13.4 V pNpadě, že by některé ustanovenI této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné ei 

neúčinné , nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatnlch Msti Smk:JUvy. 
Smluvnl strany se zavazuji nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanoveni jiným 
ustanovenlm, bllžlclm se svým obsahem nejvlce účelu neplatného či neúeinného 

ustanoveni. 

.._--.-.... _ .•. - .. _ ... _--_ •..•. _ ..•.. _._----
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13.5 V pflpadě rozporu mezi ustanoveními priloh této Smlouvy a textem v těle této Smlouvy 
maj! pfednost ustanoveni v těle této Smlouvy. 

13.6 Smluvnl vztahy vj'slovné neupravené touto Smlouvou. nebo upravené jen tástečně se rldl 

pflslušnymi ustanoveními zákona t . 8912012 Sb., občanského zákonlku a pi'edpisy 

souvisejfclmi. 

13.7 Nedflnou souMst Smlouvy tvorl tyto pNlohy: 

pffloha č.l: 

priloha č.2 : 

Prlloha č.3: 

Pllloha čA: 

Pffloha č.5: 

Specifikace Služby 

Seznam oprávněných osob 

Stanoveni dostupnosti Služby 

Servisn! podmlnky 

Katalogový list Služby 

PfUoha č.6: Všeobecné podmlnky poskytováni vefejně dostupné služby 
elektronických komunikací 

Pffloha I!:. 7 pověren í zástupců Poskytovatele 

13.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotovenfch s platnost i originálu v jazyce teském, 

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

Smluvnf strany prohlaiujf, že si tuto Smlouvu přečetly, Ze s jejim obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy. 

Poskytovatel 

VPrazedne ./ t;. ~1r 

02 Czech Republic a.s. 
Bc. Pavel Gerstl 

Top Acc:IJ'Ii' 
~!~~nlkŮ 

Objednatel 

V Praze dne - 9 -06- 2015 

Česká republika - Min isterstvo financí 

Oipl. Ing. Miroslav Hejna 

náměstek ministra 

MII'Illlterstvo financí 
tli lU Prlll'l. I • Letenská 15 

-U.5· 
t@; Qé~tj"" DJC: CZ00006947 

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

1.1 Seznam zkratek a výklad pojmů 

MF Ministerstvo financí 

Z:VZ Zákon Č , 13712006 Sb. , o verejných zakazkách. v platném znění 

ZoEK Zákon Č. 12712005 Sb., o eleklrontckých komunikacích, v platném zněnl 

VOP V~eobecné podmínky pro poskytováni služeb elektronických komunikací 

SLA Garantovaná úrovefi poskytovaných služeb (Service Level Agreement) 

OoS Quality of Services 

STC Státn! tiskárna cenin 

I CNB Ceská národnf banka 

SPCSS Státn! pokladna Centrum sdílených služeb s.p. 

Služba - služby elektronických komunikací, jako pfedmět této Smlouvy 

KIMFIDD - jednoznačný Identifikátor Služby komunikačn! infrastruktury MF 

LokaUta - adresnl údaj o místě plnění Služby 

Parametrika - technické parametry Služby (napr. ~rfka pásma, typ ukončení , interface .. . ) 

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

Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé obdob! platnosti Smlouvy 

Cena za instalační poplatky - souhrn cen za insta lačnl poplatky Cástl Služby vztažený na 
Objednatele (hrazena jednorázově) . 

Instalační poplatek - cena za zavedeni či pfeklženl dané Služby, za zavedeni nové Služby nebo za 
j inou změnu Služby 

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

Podklad pro vyúčtováni ceny - elektronický výpis poskytovaných Služeb za uplynulé časové obdobl 
(kaiendáfní měslc), zasllaný Poskytovatelem ke kontrole Objednatelil uživatelům pfed vystaven lm 
konečné faktury. 

Pfedtivacl protokol - zápis o zavedení. pfemlstěnf nebo jiné změně Služby, podepsaný oprávněnou 
osobou (nebo jl jmenovaným zástupcem) Objednatele/Koncového uživatele. Musi obsahoval 
jednoznačnou identifikaci Slutby, datum jejiho zprovozněni , výsledek testovánI funkčnosti a podpisy 
oprévněných osob. 



1.2 Rozsah poskytované Slulbv 

• 

J 
Q 

I Typ ..... ."""' I. 
Pr.'1011nl 

Mtato A ...... QaS 

,!VS ~ f ó II .; • ~ • 
!denfifik*lor 

.., • .2 ~ , ~ E , 
~ 

KIMFlOO ...... .; .; 

1 2 3 4 , 6 7 • 9 ,. 11 
KIMFIOD_402S M,I MF-l:NB Praha 1 N. 28 Praha 3 N. 91 5/14 OptikaltPVPN Profil5 

Prlkopě Vá"""", 
KrMFIDD_4026 MOl MF-CNB Praha 1 No 28 Praha 1 Letenská 15 VPN Profil !5 

PMkopě 

U služby IP VPN KIMFIDD_ 4025 . na úrovni fyzické infrastruktury budou obě lokality pfipojeny prosVednictvír 
bude zakončena koncovým zařízením (CE), které poskytne rozhraní RJ45 o volitelné rychlosti 10/100/1000 
zakončené a konfigurované v lokalitě SPCSS s. p., Na Vápence jako plně redundantni, fyzicky zakončené ve 
zadavatele je možné realizovat prostfednictvím jedné z následujících technologii: 1000BASE-FX, 100BASE-T 
dvou nezávislých fyzických kabelu. Dostupnost poskytovaných služeb StA 99.9 propojením komunikační link! 
a přechodu provozu IISSP do záložniho prostoru. V rámci datových služeb nebude na straně uchazeče SPOF 
zadavatel prokazatelně informován, Uchazeči musl být oprávněni k přenosu dedikovaných bezpečných dat IF 
Profily ,QoS: viz - Příloha Č. 5 Katalogový list SlUžby, z toho zejména Class C - Prioritní třída , určená pro kr 
Bezpečnost SECO - Bezpečnost je dána charakterem služby. 
Garantovaná dostupnost - StA-99,9 (SLA4) znamená, že Služba má garantovanou dostupnost minimálně 
Kapacita: 10M znamená Symetrické neagregované pfípojení s kapacitou 10 MbiUs. 

Proaktivní dohled (monitoring) PROAKT -ANO znamená, že: Konektivitni služba je proaknvně dohledová, 
informuje zástupce uživat~e o incidentu na službě do 30 minut od vzniku incidentu. 

U služby IP VPN KIMFIDD_ 4026: 
Typ služby: IP VPN. na úrovni fyzické infrastruktury budou obě lokality připojeny prostrednictvím sítě Posky! 
koncovým zafízením (CE), které poskytne rozhranl RJ45 o volitelné rychlosti 512 Kbps -10 Mbps. 
Profity. QoS: viz -Pfíloha Č. 5 Katalogový list Služby, z toho zejména Class C - Prioritnl trída. určená pro kr 
Bezpečnost SECO - Bezpečnost je dána charakterem Služby 
Garantovaná dostupnost - SLA..-99,0 (SLA2) znamená, že Služba má garantovanou dostupnost minimálně 
Kapacita: (K10) Symetrické neagregované pripojení s minimální kapacitou 512 kbiUs, eventuálně je prípusl 

Proaktivní dohled (monitoring) PROAKT-ANO znamená, že : Konektivit"! služba je proaktivně dohledovi 
informuje zástupce uživatele o incidentu na službě do 30 minut od vzniku incidentu. 

---- ------- --- --- -



c ...... Cena bex 

"""~ DI'H 
(lJch-pofad~rlOtI ..- turvmovenj J 

(mětlenl 
Tennln zlfz.nl služby 
~ fnmtátu T .. X dol 

l«Ie T j. dal:Lt'I) 
Kapacita Pmal!;tlllN 

-',~ 

__ I 

008IUI)N)St ~ Mbltls) dohled "'~ 1 72015 
13 14 15 ,. 11 18 ,. '" OCl SLA, 10M PROAKT- ' 00 16 400,00 0,00 196 800,00 T+34 

(99,9%) (K16) ANO 
:0 SLA2 0,512 PROAKT- '"0 1950,00 0,00 23400,00 T+O 

(99,0%) (Kl0) ANO 

pticka sítě Poskytovatele, Pro transport IP paketů bude použito ethernetové technologie. Služba 
)ps. Základní požadovaná pfenosová kapacita 10MbiVs možností navýšeni. Datové služby 
)u oddělených technologických místnostech. Fyzické zakončení záložní datové služby na straně 
100BASE-FX. Zadavatel požaduje realizovat fyzickou pflpojku lokality Na Vápence prostřednictvím 
lez; SPCSS s. p. a ÓNB do záložního prostoru v SPCSS s. p. pro pfipad výpadku primárního prostoru 
yjma situaci kdy docházl ke kapac;f:nlm či fyzickým úpravám prenosové trasy o kterých bude 
'N v rámci IISSP (Státnl pokladny) z a na SPCSS s. p, Na Vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov. 
:(é (Business Cntical) aplikace. 

9% každý kalendářnl měsíc. 

operátorem - operátor zahajuje i'ešení incidentu i bez nahlášení ze strany uživatele služby, operátor 

3tele, Pro transport IP paketu bude použito ethernetové technologie. Služba bude zakončena 

k:é (Business Critical) aplikace 

1,0% každý kalendáfní měsíc 
přístupová technolog;e AOSl s agregaci v síti MPLS s asymetrickými rychlostnlmi profily 

I operá.torem - operátor zahajuje fešení incidentu i bez nahlášeni ze strany uživatele služby, operátor 

....... _--_ ..•. __ ._------_._----------------------
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Příloha Č. 4 - Servisní podmínky 

I. Řešení závad 

• Poskytovatel zaji~ťuje ve svém zákaznickém centru nepfetržitý dohled nad poskytovanými 

službami 24 x 7. 

• Systém vedeni evidence incidentů a závad služeb a sledovánI jejich rešeni je realizován dle 

následujlcfch ustanoveni: 

1. V prlpadě , kdy Účastnlk zjisti závadu poskytovaných služeb co do jejich parametrů, bez 

zbytečného odkladu ji nahlás! Poskytovateli na kontaktnl údaje dle článku O tohoto 

dokumentu. 

2. V p1'lpadě služeb s proaktivním dohledem identifikuje závady Poskytovatel pomoci 

nástrojů rlzenl sítě, Poskytovatel neprodleně informuje Kontaktnf osoby o vzniklé zévadě 

a pNpadně žádá o součinnost. 

3. Poskytovatel je povinen po nahlášeni závady nebo po identifikaci závady v prípadě 

služeb s proaktivnfm dohledem provést bez zbytečného odkladu analyzu závady. a 

pokud zjisti, že je závada na straně Poskytovatele, závadu odstranit. U služeb, pro něž 

jsou stanoveny SlA, Je povinen ji odstranit ve lhůtách stanovenych SlA dané služby. 

Pokud Poskytovatel tuto svoji povinnost nesplnl, je povinen OČ3stnlkovi zaplatit 

sjednanou smluvnl pokutu. Tato smluvnl pokuta nelimituje vý!ii pflpadné náhrady škody 

ptesahujlcl výši sjednané smluvnl pokuty. U služeb, pro které není uvedeno SLA, je 

Poskytovatel povinen odstranit závadu do sedmi (7) kalendárnlch dnů od nahláSenl 

závady. nedohodnou-Ii se Očastn lk a Poskytovatel j inak. Pokud Poskytovatel ve lhůtách 

pro odstraněni vady pflsluSnou závadu Služby neodstranl, ztracl nárok na zaplaceni 

poměrné části měsrčnlho poplatku (ceny) za Mo Službu, odpovídajíc! ceně Služby za 

dobu, po niž byla pfekročena lhůta pro odstraněni závady Služby. 

4. V prlpadě , že po analyze závady Poskytovatel zjisti, že prfčina vady spOClvá v jednáni 

j iných osob, než Je Ůčastnlk nebo Poskytovatel, oznáml Účastnlkovi svá zj iStěnl a 

navrhne jejich reSenl , jsou-fi mu známy nebo měly-li by mu být známy okolnosti vedoucl 

k rašenI dané závady s prihlédnutlm k jeho odbornym schopnostem a znalostem . 

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

S" '1 1 



Service desk 02 Czech Republic a.s. pro zákazniky Vefejné správy 

Service desk 

Bozplatná Zelená linka 800222777 

nebo linka ·77 (určené pro voláni z mobilnlch telefonů s tarifem 02) 

Vstupní informace, které specialista Service desku pottebuje pn nahlášeni poruchy: 

• identifikace služby (napr. Case 10, KIVS ID, IP DNA, označen i okruhu, tel. číslo ... ) 

• adresa umlstěnf služby 

• informace o provedené kontrole napájeni 

• status koncového zafizenl - Up/Down 

• informaci o restartováni koncového zaflzenl a zafizenl v LAN 

• informaci o provedené kontrole LAN 

• popis projevu poruchy 

• okolnosti poruchy 

• kontaktnl osobu pro součinnost na m ístě a definici doby pro součinnost 

• člslo poruchového Ifstku zákaznfka (nenl podmfnkou) 

• kontakty na ohlašovatele poruchy (pro ptedávánf informaci o průběhu odstraňováni poruchy) 

Nahlašovateli je sděleno čfslo PL (poruchovéllo Ifstku), pfedpokládany cJlový termín pro obnoveni 

služby a Informace o pravděpodobné pffčině, pokud je známa napl'. z hlášeni o hromadném výpadku 

služeb. 

~tr 
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Označení služby IP MPlSVPN 

Stručný popis služby Připojeni lokality do prostředí IP MPLS VPN. 

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

parametry KIVS služby. Jednotlivé Individuální pélrametry služby jsou definovany tímto 

katalogovým listem --( též jen Kl). 

• Služba musí umožnit použití adresního prostoru zvoleného 
Zadavatelem/Pově~ujídm zadavatelem (dále také " Koncový uživatel") 

Popis vlastností • Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz. 

služby • Nedílnou součástí služby musí být koncové zařlzenl (CPE) spravované 
operátorem. 

• předávacím rozhranfm služby j e/jsou Ethernet port/porty Koncového zařízení. 

• Symetrická i asymetrická pf/pojka musí splňovat garanci kapacity (rychlosti) 

v požadované (tedy plné) parametrice a nesmí být tvořena spojenými Unkami, 

kde by technologická omezení představovala překážku pro využití celé 

kapaCity linky aplikacemi zákazníka (např. 8 Mbit/s downstream musí při 

využití standa rdnfho FTP Uedna session) dosahovat rychlosti 8 Mbit/s +- 10 

procent, při vypnutí QoSl 

Pro realizaci služeb IP MPLS VPN je požadová no použitívýhradn~ těchto přenosových 

technologII: 

- metalická vedení 
Použitelné - optická vedení 

technologie . radiové spoje 

o pro služby s parametrem StA 99,S % a vyšším musí být použita technologie 

pracující na kmitočtech s Individuálním oprávněním v přlpadě. že si t o vyžádajl 
podmínky v dané lokalitě - např. míra zarušen í 

o technologie pracující v pásmech se všeobecným oprávněním je powleno 
používat pouze pro službv s parametrem SLA niBím ncž 99,S % 

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

Monitoring služby V závislosti na doplňkových službách, 

Podmíněno službami je požadováno použiti výhradně těchto pfenosových technologii: • optická vedení 

Maximální doba 
30 kalendáfnfch dní 

zřlzení služby 

Název skupiny 
Kód parametru 

parametru 
Popis 

ID Paramet ru 

Kapacita 
4096/256-1:50 

Asymetrické připojení s agregaci maximálně 1:50 s kapacitou 

",do'" 4096/256 kbit!s 

Kl 
Dostupné QoS profily: . 

o Proflll, Profil 2 a Profil3 

4096/256-1:20 Asymetrické prlpojení s agregací maximálně 1:20 s kapacitou 

" 



K2 - Dostupné QoS profily: 
o Profi11, Profl1 2 a Profrl 3 

8192/512-1:50 
Asymetrické připojení s agregací maximálně 1:50 s kapacitou 

"do" 8192/512 kbltls 

"3 Dostupné QoS profily: -
o Profil!, Profit 2 a Protil 3 

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

.. do" 8192/S12 kM/s 

K' 
Dostupné 005 profily: -
o Prof1ll, Prom 2 a Profll 3 

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

"do" 16/1 MbIt/s 

K5 
Dostupné QoS prafily: -
o protill, Protil 2 a Protil 3 

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

"do'" 16/1 kbit/s 

K6 
Dostupné QoS pratily: -
o Profll!, Protil 2 a Protll3 

128k Symetrické neagregollané připojeni s kapacitou 128 kbit/s 

K8 - Dostupné QoS platily: 
o protll!, Proti I 2 a Protll3 

256k Symet riclcé neagregované připojeni s kapadtou 256 kbit/s 

K' - Dostupné Oos proti ly: 
o Profll1, Proti I 2 a Proti I 3 

S12k Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 512 kbit/s 

KlO - Dostupné OoS plofily: 
o Profrl1, Profil 2 CI Protll 3 

1M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 1 Mbit/s 

Kll - Dostupné QoS plofily: 
o Všechny 

2M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 2 Mbit/s 

K12 - Dostupné OoS profily: 
o Všechny 

.M Symetrické neagregované připOjení s kapacitou 4 Mbit/s 

KB - Dostupné QoS profity: 
o Všechny 

6M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 6 Mbit/s 

Kl' - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

8M Symetrlc.ké neagregované připojeni s kapacitou 8 Mbit/s 

K15 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

10M Symetrické neagr~i9vanéyři~ní s kapacltou 10 Mbit/s 

St,,,,,,, I 
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K16 - Dostupné QoS profity: 

o Všechny 
12M Symetrické neagregované pfipojení s kap.3citou 12 Mbit/s 

Kl7 - Dostupné 005 profity: 
o Všechny 

14M Symetrické neagregované pnpojen{ s kapadtou 14 MM/ s 

K18 - Dostupné QoS proflly: 
o Všechny 

16M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 16 Mbit/s 

K19 - Dostupné QaS proflly: 
o Všechny 

IBM Symetrické neagregované pflpojen f s kapacitou 18 Mbit!s 

K20 - Dostupné Q05 profily: 
o Všechny 

20M Symetrické neagregované p~ipoJen r s kapacitou 20 Mbit/s 

K21 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

25M Symetrické neagregované připojenI s kapacitou 25 Mbit/s 

K22 - Dostupné QDS protlly: 
o Všedmy 

30M Symetrické neagregované připojení 5 kapacitou 30 Mbit/s 

K23 - Dostupné QDS proflly: 
o Všechny 

35M Symetrické neagregované pfipojenf s kapacitou 35 Mbit/s 

K2. - Dostupné OoS proflly: 
o Všechny 

'DM Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 40 Mbit/s 

K2S - Dostupné QoS profiJy: 

o Všechny 
45M Symetrické neagregované připojenI s kapacitou 45 Mbit/s 

K26 - Dostupne QoS profily: 
o Všechny 

50M Symetrické neagregované pflpojení s kapacitou 50 Mbit/s 

K27 Dostupné QoS profity: 
o Vše<:hny 

60M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 60 Mbit/s 

K28 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

7DM Symetrické neagregované pfipoJenl s kapacitou 70 Mbit/s 

K29 - Dostupné QoS proflly: 
o Všechny 

80M Symetrické neagregované pfipojenl s kapacitou 80 Mbit/s 



K30 o Všechny 

90M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 90 Mbit/5 

K31 - Dostupné QoS profi1y: 
o Všechny 

100M Symetrické neagregované plipojení s kapacitou 100 Mbit/s 

<32 - Dostupné QaS profily: 
o Vš~hny 

120M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 120 Mbit/s 

<33 - Dostupné OoS proflly: 
o Všechny 

140M Symetrické neagregované připOjení s kapacitou 140 Mbit/s 

<34 - Dostupné QoS praflly: 
o Všechny 

150M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 150 Mbit/s 

<35 - Dostupné OoS profiJy: 
o Všechny 

200M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 200 Mbit/s 

K36 - Dostupné QoS prafily: 
o Všechny 

250M Symetrické neagregované připojení s kapadtou 250 Mbit/ s 

K37 - Dostupné QoS proti ly: 

o Všechny 
300M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 300 Mblt/s 

<38 - Dostupné QoS prolily: 
o Všechny 

350M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 350 Mbit/s 

K39 - Dostupné QoS prolily: 
o Všechny 

400M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 400 Mbit/s 

K40 - Dostupné QoS proflly: 
o Všechny 

500M Symetrické neagregované připojení s kapacitou SOD Mbit/s 

K41 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

GOOM Symetrické neagregované připojení s kapacitou 600 Mbit/s 

K42 - Dostupné QoS profl ly: 
o Všechny 

700M Symetrické neagregované připojení s kapacitou 700 Mbit/s 

K43 - Dostupné QoS profily: 
o Všechny 

SOOM Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 800 Mblt/s 

Dostupné OoS pr<!"fil",y~, ___________ _ 
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K44 o Všechny 

900M Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 900 Mbit/s 

K4s - Dostupné QaS profily: 
o Všechny 

lG Symetrické neagregované připojeni s kapacitou 1 Gbit/s 

K46 - Dostupné QoS profity: 
o Všet:hny 

Qos QaS-NE 
Služba neumožňuje nasazení QoS modelu 

Q050 

QaS-ANO Služba umožňuJe nasazení OoS modelu dle definice - QOs1 
v katalogovém listu IP MPlS VPN - OaS 

Multiple VPN MVPN-NE 

Služba neumožňuje vytvořeni vzajemně oddělených VPN 
MVPNO 

Služba u mofňuje vytvoření vke vzájemně oddělených VPN -

MVPN-TRUNK 
předání na Jednom Ethernetovém portu v trunk módu 

(802.10) 

MVPNl 
- maximální počet VPN v rámci služby je 8 
- minimalnl kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s 
- koncový UzNatel definuje požadovaný poČet VPN 

Služba umožňuje vytvoření více vzájemně oddělených VPN -
MVPN-FYZ předáni ni!! vice fyzických Ethemetových portech RJ-45 

MVPN2 - maximální počet VPN v rámci služby Je 8 
- minimální kapacita každé jednotlivé VPN je 256 kbit/s 
- konc~ uživatel definuje požadovaný počet VPN 

Garantovaná StA"" 
dostupnost Služba nemá garantovanou dostupnost 

StAO 

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

stA2 

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

SlA3 

SLA-99,9 
Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99.9% 

SLA4 

SLA~99,99 

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,99% 
SLAs 



Záloha služby ZAL-NE 
Služba bez zálohy 

ZAlO 

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

ZALl 

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

ZAL2 

ZAL-7S 
Služba se zálohou o kapacitě 75% primární linky 

ZAl3 

Bezpečnost SEC NE 
Bezpečnost je dána charakterem služby 

SECO 

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access-listů 
SEC-l 

· poskytovatel garantuje provedení úpravy access-listu do 
SECl 2pracovních dní 

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

Bezpečnost služby je rozšířena nasazením šifrování 

SEC-2 
šifrování musí být nasazeno minimálně na dvou službách · 

IP MPLS VPN, začleněných do téže VPN (musí být 
SEC2 

vytvořeny minimálně konec A a konec Bl 
· šifrování je zajištěno šifrováním AES-256 
· 

Doplňkové služby 

Název skupiny Kód parametru 

parametrů 
Popis 

ID Parametru 

Performance PERF-NE 

monitoring Monitorování výkonnostních charakteristik není požadováno 
PERO 

PERF-ANO Součástí služby je monitorování výkonnostních charakteristik 

PERl · monitorované parametry jsou závislé "' parametrice 
konektivit ní služby 

Proaktivní dohled PROAKT-NE Konektivitní služba není proaktivně dohledována 

PROO · operátor negarantuje proaktivní zahájení odstraňování 

závady 

PROAKT-ANO Konektivitní služba je proaktivně dohledována operátorem 

PROl · operátor zahajuje řešení incidentu ; bez nahlášení ,e 
strany uživatele služby 

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

, -



-
- oper<1tor informuje zástupce ultvatele o incidentu na 

službě do 30 minut od vzniku incidentu 
IPv6 VPN 1M-NE Služba IP MPLS VPN nepodporuje využiti adresního prostoru 

IPVO IPv6 

IPvS-ANO 
Služba IP MPLS VPN podporuje využiti adresního prostoru 1M 

IPVl 

Rámcové požadavky na kval1tu služeb QoS jsou uvedeny nlže: 

Označení sluzby IP MPlS VPN - QoS 

Stručný popis služby Deflnice QoS pro slulby II rámci KIVS. 

QoS model II rámci KIVS umožňuje nasadit maKimálně 6 tříd sluieb. Dostupné tffdy: 

Popis vlastn05ti - (lan A- real-time (na pl. VoIP) 
- ClaS5 B - signalizace 

služby - Clas5 C - kritické aplikace (napl. video, videokonference, kllčové systémy) 
- Class D - apllkačnf třída 2 
- Class E - apllkačnl třfda 3 
- Oass F - best-effort (astatn! prOVOI) 

N3Zev skupiny Kód parametru 

parametru 
Popis 

ID Parametru 

Společné vlastnosti - Garance performance (výkonnostních) parametrů 

Wd Je možná pouze v kombinaci s objednáním 
doplňkové služby uPerformance monitoringU. Bez 
této doplňkové služby jsou hodnoty, uváděné u 
Jednotlivých tříd pouze orientačoi. 

- V případě objednání doplňkové služby 
.. Performance monitorlng~ dochází k rozšlření StA i 
na uvedené performance parametry jednotlivých 

Vlastnosti 
třld. 

o Parametry jsou garantovány v případě, le 

VlAS 
provoz, generovany koncovým uživatelem 
nepřesáhne 90 " celkové kapacity VPN 
přlpojky. 

- Sirka pásma každé jednotlivé tffdy je zadávána v % 
z celkové kapaoty VPN pflpojky. 

- Minimální kapacita je 5 % z celkové kapadty 
přlpojky a zároveň minimálně 64 kbit/s. 

- Slřku pásma jednotltvých tfKt je možné měnit po 5 
% kapacity VPN přípojky. 

- Součet kapacit všech tříd je 9S %. 5% kapacity linky 
je vyhrazeno pro kontrolnl provoz poskytovatele. 

Performance Performance V rámci QoS modelu jsou za performance parametry 

parametry povafovány 
PPAR 

- Zpožděni (latency) 



Měření performance 

parametrů 

QoS třidy 

Měření perf 

MPPA 

Class A 

ClSl 

Class B 

ClS2 

Clas5 C 

ClS3 

- JITTER (variabilita zpoždění) 
- Ztrátovost paketů (Packet loss) 

Všechny hodnoty jsou měřeny pro smyčku (jedná se o 

obousměrné hodnoty) 

Měření performance parametrů probíhá mezi CPE 

(koncovým zanzením) umlstěným v lokali t~ zakončeni 

služby MPLS IP VPN a sondou, umírtěnou v páteřní sít i 

poskytovatele. 

- Real-tlme třída, určená pro provoIIP telefonie 
- Minimálnl šířka pásma je 5 % z celkové kapacity 

VPN přlpojky a zároveň minimálně 64 kbit/s 
- Maximální šířka pásma třídy je 50 % celkové 

kapacity VPN pUpojky 
- Hodnoty performance parametrů : 

o Ztrátovost paketů - 0,25 % (platí pro 
symetrické služby) 

o Ztrátovost paketů - 0,5 % (platí pro služby 
asymet rické) 

o JITTER - 30 ms 
o Zpoždění - 60 ms (platí pro symetrické služby) 
o Zpoždění - 70 ms (platí pro asymetrické služby) 

- Uvedené hodnoty platí v případě vytfžení celkové 
kapaclty VPN přípOjky na 90 % a v přlpadě, že 
nedochází k přehlcenf třídy. Měřeni je provád~o 

pakety s velikostí do 64 8. 
- Priorltn! třída, určená pro napřik:lad pro přenášen ! 

VolP Signalizace (vy!aduje-Ii kancovY uživatel pro 
signali zaci samostatnou třídu) 

- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapaCity 
VPN pfípOjky a zároveň minimálně G4 kbit/s 

- Maximální šířka pásma třídy je 20 % celkové 
kapacity VP N přípojky 

- Hodnoty performance parametrů: 
o Ztrátovost paketů - 0,25 % (platí pro 

symetrické služby) 
o JlnER - 30 ms 
o Zpoždění - 60 ms (platí pro symetrické služby) 

- Uvedené hodnoty platí v př ípadě vytížení celkové 
kapadty VPN přípojky na 90 % a v případě, fe 
nedochází k přehlceni třídy. Měření je prováděno 
pakety s velikosti do 64 B. 

- Prioritn! třída, u rčená pro Business Critical aplikace 
- Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity 

VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s 
. Hodnoty performance parametrů : 

o Ztrátovost paketů - 0,5 % (plat! pro symetrické 
služby) 

o JITTER - není garantován 
o ZpoŽdění - 200 ms (platí pro symetrické služby) 

Uvedené hodnoty platí v plípadě vytaenf celkově 

kapacity VPN př ípojky na 90 %. Měřeni Je prováděno 

pakety s velikostí do 64 B . 

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



- Prioritní třída, určená pro Business tlpllkace 

- Minimální ~Iřka pásma je S % z celkové kapacity 
VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s 

- Hodnoty performance parametrů ; 
Class O o ZtrátoVQst paketů - není garantována 

o JITIER - ncnl garantován 
CLS. o Zpožděni - 250 ms (platí pro symetrické služby) 

Uvedené hodnoty platí v případě vytrženi celkové 

kapadty VPN prípoJky na 90 %. Měřeni je prováděno 

pakety s velikosti do 64 B. 

- Prioritní třída, určená pro ostatnl aplikace 

- Minimální ~Iřka pásma je 5 % z celkové kapadty 
VPN přípojky iI zá roveň minimálně 64 kbit/s 

, 

~ 
- Hodnoty performance parametrů : 

Class E o Ztrátovost paketů - není garantována 
o JllTER - nenl garantován 

CLSS 
Zpožděni - není garantováno o 

Uvedené hodnoty platí \I případě vytíten! celkové 

kapadty VPN přípojky na 90 %. Měfenl Je prováděno 

pakety s velikosti do 64 B. 

- Best effort třída, zbytkové pásmo 
- Kapatita minimálně 64 kbit/s 

OassF 
Kapacita určena v % z celkové kapacity VPN -

- Hodnoty performance parametrů: 
CLS6 

o Ztrátovost paketů - není garantována 
o JITTER - nenl garantován 

o ZpožděnI - není Rarantováno 
Možnosti provozu Markování provozu provádí koncový uživatel v jeho síti 

QoS DCSP~TRANS 
(lAN) poskytovateli KIVS pak předává jim zvolené OSCP 

OSCPl hodnoty. Poskytovatel tyto hodnoty transparentně 

přenáší přes WAN slť. 

DSCP~FIX Markování provádf poskytovatel (a stanovuje hodnotu 

OSCP) na základě IP adres a portů, dodaných koncovým 
DSCPl uživatelem. 

Profily QoS Profll 1 
V profilu jsou dostupné třídy: 

PROFl 
Class E a Class F -

Profil2 
V profilu jsou dostupné třídy: 

PROFl 
Class A a Class F -

Proti I 3 
V protilu jsou dostupné třídy: 

PRQF3 
Class A, Class E a Class F -

Profil 4 
V protilu jsou dostupné třídy: 

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



E 

c 
II 
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Profil5 
v profilu jsou dostupn~ tildV: 

PROF5 
Oass AJ Oass CJ Class DJ Class E a Class F .. 

Profil 6 V profilu jsou dostupné třídy : 

PROF6 .. Oass A. Oas5 B. Class C. Class O, Class E a Class 
F 

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



-~ 

SMLUVNí PODMíNKY 

VSEOBECNt PODMINKY PRO POSKYTOVÁNI VEŘEJN~ DOSTUPNÝCH SLUŽEB 
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACI 
společnosti 02 Czech Republic a.s. 

Vydané y souladu s ustanovenfm § 63 zákona ~. 12712005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen 
"ZoEK~), ustanovenlm § 1751 a násl. zákona ~. 89/2012 Sb .. otxanský zákonfk, a zákonem t. 284/2009 Sb., o 
platebnlm styku. 

Zněnl út inné od 4.12.20 14 

1. Pfedm6t Vleobecných podmínek 

'.1 Co obsahuji: Tyto V~becné podmfnky (dále jen n VP") upravuji podmfnky pro poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikaci podle pfísMných mezinárodně uZnávanýd1 standardů 
na území Ceské republiky C(R-) a s nimi souvisejfóch služeb ve:etně služeb s pridanou hodnotou (dále 
jen ~Služba ~ nebo .. SlužbyK) a také prováděn í platebnfch transakci ve smyslu zákona č 28412009 Sb., 
o platebnim styku , zpt1sobem podle ď. 15 t&hto VP (dále jen ~ Platebn r transakce") pod obchodn! 
znad<ou ,,02 ~ spo1elnosti 02 (zem Republic d.S., se sídlem Praha 4, MIChle, Za 8rumlovkou 26612, 
pse 14022, zapsanou vobchodnim rejstflku vedeném Mě-stským soudem v Praze, odem B, vto1ka 2322, 
lt 601 93 336, Dle CZ60193336 (dále jen ~O::n, na základ~ účastnické smlouvy o poskytovánI verejně 
dostupné slufuy elektronických komumkad (dále jen ~ Útastnická smlouva", resp. ~Smlouva-). 

1.2 Pevné I mobilní sítě: Služby jsou poskytovány prostrednictvlm verejných pevných (dále jen . Pevné 
sltě R ) a verejných mobilních sítí elenronkkých komunikad 02 (dále ten .. i\I1obilní sitě"), prlpadně 

smluvnlho operátora (dále souhmně jako " Sltě o") . Dostupnost Služeb je podmlněna pokrytlm území 
Sltěmi. techníckými možnostmi Sltl a dalšlmi vlivy, zejména fyzikálnfmi, které mohou kvalitu Služeb 
ovlivnit. 

1.3 Na co se nevztahují. Tyto VP se nevztahuji zejména na smluvnl vztahy upravujíci poskytováni veféj né 
dálnopisné služby, vefejné telegrafn! služby, služby úl':elové telefonnf silě, provoz verejných te\efonnlch 
automatů , predplacené služby v Mobilní slti a dále pfístup k slUm a službám elektronických komunikaci 
a prirazeným prostredkům a propojení upravených v § 78 a násl. ZoEK ani na prodej, nájem a opravy 
telekomunikafnlch koncových zarízenl. 

1.4 Účastnlk a Uživatel: Út":astníkem se rozuml fyzická nebo právnická osoba, která uzavrela s 02 
Smlouvu (dále jen "Útastník"). Uživatelem se rozuml každý, kdo Službu 02 vyu~lvá (dále jen 
.Uživatel~). Zájemcem se rozuml fyzická nebo právnická osoba, která zahájila s 0.2 jednáni o uzavfení 
Smlouvy (dále jen ~Zájemce). 

1.5 Smluvni podminky: Tyto VP tvoff .. Smh .. Mlí podm!nky~ spolu se Specifikacemi, Cenfky a Provozními 
podmlnkami, které obsahuji pOpiS každé z poskytovanych Slu~eb a da~ práva a povinnosti 02 
a Ú~astnlka pro danou Službu, případně j úpravu odlišnou od těchto VP. Smluvnl podminky nelze měnit 
na záKladě jaky.:hkoliv faktických úkonů (praxe stran). 

1.6 Ceny: Cenlky 02 (dáte jen .Cenfky") upravují zejména ceny za jednotlivé Slufuy, ceny týkajkf se 
Spedáln!ch nab!dek, ceny za nájem koncových zMizeni, ~t smluvn/ch pokut za pormenl povinností 
podle Smlouvy, jakož i podmlnky, za nichž se tyto ceny a smluvn! pokuty uplatnI. V Cenldch může býl 
dále uvedena nabldka dru hů servisnlch služeb. 

2. Uzavlránf Smlouvy 

.2.1 Jak uzavtlt Smlouvu: Návrh na uzavrenl Smlouvy na základn! Službu (dc'i le jen "Nc'ivrh H
) uplatr'\uje 

Zájemce na některém z formulc'irů Specifikace služby vydaných k tomuto útelu 02, které jsou k dispozici 
zejména ve znatkovYch prodejnách 02, u obchodnlch zástupců 02, na urtenych místech 02 pro styk 



2.2 

s veřejností (dále jen "Kontaktnf místa") a na internetových stránkách 02 VyWw.o2. cz (dále jen 
"Internetové stránky") nebo může být Zájemci zaslán na vyžádání poštou nebo e-mailem. 

Vedle Smlouvy na základní Službu může Účastník využít i radu volitelných Služeb. Aktuální nabídka 
volitelných Služeb, jejich ceny a způsoby jejich objednání (uzavření smlouvy na volitelnou Službu) 
jsou upraveny v Ceníku, v části "Volitelné služby" , která má omezenou dobu platnosti. 

Co je třeba uvést a doložit: V Návrhu uvede Zájemce následující osobnf, resp. identifikační a jiné 
údaje ke své osobě: 
2.2.1 Právnická osoba uvede zejména obchodní firmu nebo název, sídlo, pop!. sfdlo organizační 

složky na územf ť:R, a Ie::, jméno, pffjmen!. bydliště, jakož i druh a tíslo identifikačního dokladu 
osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby. 

2.2.2 Podnikající fyzická osoba uvede jméno a prrjmenf, popr. obchodní firmu, bydliště, místo 
podnikánf a Iť:, bylo-Ii priděleno, jakož i druh a číslo identifil:::.aČnfho dokladu. 

2.2.3 Nepodnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, bydliště, datum narození a rodné 6sl0 
fyzické osoby, bylo-Ii přiděleno, jakož i druh a i':íslo identifikačního dokladu. 

Pokud je Zájemce plátcem daně z pfidané hodnoty (DPH), uvede též dar"lové identifikační číslo (Dlť:). 
Zájemce předkládá dva identifikační doklady, z nichž jedním musí být ol:X:anský průkaz; jeho člslo 
Zájemce uvede v Návrhu. Druhým z dokladů může být jakýkoli jiný doklad vydaný státem a opaHený 
fotografií, případně též rodný list. 

Jedná-Ii za fyzickou osobu zástupce, uvede kromě údajů o fyzické osobě též své identifikační údaje. 
Účastník, resp. jeho zástupce, výslovně souhlasí s tím, že 02 je pro útely identifikace oprávněna 
zákonnými způsoby ověřit správnost údajů a pravost dokladů , pořídit kopie dokladů a tyto kopie 
archivovat. 02 má právo vyžádat si od Účastnfka doložení údajů uvedených v Návrhu, a to zejména 
v případech důvodného podezfení, že nejsou pravdivé. Rozsah, účel a podmlnky zpracování takových 
údajů jsou uvedeny v čl. 6. 02 může Úi':astníka vyzvat, aby se z důležitého důvodu souvisejícího 
s poskytovánfm Služeb osobně dostavil do stanovené znatkové prodejny 02, přitemž důvod musí být 
uveden ve výX'lě. Úi':astník se zavazuje takové výzvě vyhovět. Údaje uvedené v tomto odst. 2.2 jsou 
nutné pro uzavření Sm louvy ve smyslu odst. 6.2. 

V případě, že je Smlouva uzavřena rodii':em ve prospěch dítěte, plynou ze Smlouvy práva i povinnosti 
tomuto rodiči. Pokud s tím d ítě po dosažení zletilosti vysloví souhlas, bude Smlouva zavazovat výhradně 
tohoto zletilého. V opačném případě Smlouva pokračuje výhradně s rodičem jako Účastnfkem. 

2.3 Autorizovaný účastník a identifikační klíč: Za Autorizovaného účastníka se Úi':astník považuje 
v prlpadě, že Úi':astník, resp. jeho zástupce, doložil údaje dle odst. 2.2 při uzavřeni Smlouvy 
identifi kačními doklady, a to za své fyzické pfítomnosti, a v návaznosti na to mu byl ze strany 02 
přidělen identifikační klíč. Tento klít může mlt podobu identifikai':ních prostfedků, ať již vydaných třetí 
stranou a vydaných či uznávaných 02, anebo podobu alfanumerického kódu pro identifikaci při 

elektronické ti telefonické komunikaci s 02 (dále jen "Identifikační klič"). 

2.4 Primárně písemně: Návrh uplatr"luje Zájemce písemnou formou, a to zpravidla osobně na Kontaktních 
mlstech. Při prováděni právních úkonů souvisejících s uzavřením Smlouvy, jejími změnami nebo jejfm 
ukončenfm se Zájemce může nechat zastoupit jinou fyzickou nebo právnickou osobou . Plná moc se 
uděluje plsemně a podpis Zájemce musí být úfedně ověřen. Podepsat Návrh je možné také 
vlastnorutním podpisem do elektronického souboru digitálnfm perem za pomoci snlmací podložky nebo 
tabletu (vlastnoručním digitálním podpisem). 

2.5 Lze využít i prostfedky komunikace na dálku: Zájemce je oprávněn uplatnit Návrh elektronicky i':i 
prlpadně telefonicky pouze v tom případě, pokud Provozní podmínky ke všem Službám, jej ichž zfízení 
v Návrhu požaduje, umožt'\ují tuto formu podání žádosti o zfízení Služby a současně Zájemce splňuje 
veškeré požadavky stanovené ve Smluvních podmínkách. 

2.6 Služba se zfizuje po vyplněni Specifikace: Návrh tvorl vyplněný formuláf "Specifikace služby" pro 
zffzení vybrané Služby (dále jen "Specifikace~). Pokud Zájemce ve Specifikaci neuvede některé 
parametry týkající se požadované Služby, platl, že jejich nastaveni je oprávněna provést 02. K 
následnému zrfzení další Služby ti změně nastavení Služeb dojde vyplněnlm další Specifikace. 

2.7 Pro náležitosti Specifikace, pro její přijetí, odmítnutí a pro ověření možnosti zřízenI nové Služby 
v rámci již uzavřené Smlouvy platl dále příslušná úprava v Provozních podmínkách pro danou Službu. 
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Pokud to 02 umožni, Služba může být zflzena i na základě žádosti podané v jiné než plsemné formě, 
dnem zffzenl Služby se v takovém prípadě rozuml zejména den podpisu předávacího protokolu Služby 
Ú~stníkem nebo jeho oprávněným zástupcem nebo den dorutenl oznámenI o zrlzenl Služby 
Ú~stnlkovi. Konkrétnf způsob stanoví 02 v Provoznlch podmfnkách pro jednotlivé druhy Služeb. 

2.8 Prověření v registru SOLUS: Podánlm Návrhu souhlasí Zájemce s tím, aby 02 získala informace 
o jeho platební morálce a důvěryhodnosti (zejména informace o povaze a rozsahu případného porušení 
dflvějšfch závazků) nutné k posouzenI Návrhu, a to z negativnl databáze sdruženI SOLUS, zájmového 
sdruženI právnických osob, Ie. 69346925 (dále jen "SOLUS"), jehož je 02 členem. 

2.9 Kdy smlouvu neuzavfeme nebo službu nezffdlme: Pokud Zájemce nesplní podmínky stanovené 
pro uzavfenl Smlouvy, zejména když Zájemce: 
a) úmyslně uvedl nesprávné osobnl nebo identifikační údaje, 
b) uvedl neúplné osobnl nebo identifikačnl údaje anebo v rozporu s odst. 2.2 nedodal doklady 

prokazující správnost uvedených údajů, 
c) neplnil nebo neplní své závazky vůči 02 nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat , že 

takové závazky nebude plnit, 
d) nesložil u 02 požadované zálohy ti jistoty v souladu s aktuálnlmi Cenlky, 
e) vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj zahájeno a problhá insolvenčnf 

rlzenl, byl u něj zamftnut návrh na zahájenI insolvenčnlho řlzenl pro nedostatek jeho majetku, 
na základě porušenI povinnostI ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčnlho zákona v obdobl soudem 
prohlášeného moratoria nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnuti (exekuce) prodejem podniku, 

f) odmítl zřízení Služby podle technických podmínek definovaných 02, 
g) odkázal na své obchodnl podmfnky, které svým obsahem odporujI Smluvnlm podmínkám, 

nebo 
h) Smluvní podmínky přijal s výhradou, dodatkem či odchylkou anebo podmlnky zrekapituloval 

jinými slovy. 

Důvody odmltnutl 02 sděll Zájemci, a to nejpozději do 20 kalendárních dnů ode dne doručenI Návrhu. 
Složil-Ii Zájemce, jehož Návrh byl odmltnut, jistotu nebo zálohu, bude Zájemci ze strany 02 vrácena 
nejpozději do 60 kalendárnlch dnů ode dne odmítnutí Návrhu. 

2.10 Přijeti Návrhu: Pokud Zájemce splnl všechny podmlnky specifikované dle těchto VP, 02 akceptuje 
Návrh a zajisti jeho odeslánI zpět Zájemci, a to nejpozději do 20 kalendárních dnů ode dne převzetr. Ve 
stejné lhůtě 02 přlpadně Zájemci sděll, které požadované Služby nebude na základě prlslušných 
Provoznlch podmínek možné zffdit. 

2.11 Doba trvání Smlouvy a akceptace: Smlouva se uzavlrá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti 
a účinnosti dnem podpisu Specifikace oběma smluvnlmi stranami, nejpozději však dnem dorutení 
informace o akceptaci Návrhu druhé smluvnl straně. Podepisuje-Ii Zájemce Specifikaci již podepsanou ze 
strany 02, je povinen odeslat jedno podepsané vyhotoveni bez zbytetného odkladu zpět 02. Za 
informaci o akceptaci Návrhu se považuje též zrlzenl požadované Služby. 

2.12 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku: Smlouva může být uzavřena i v jiné 
než písemné formě. Dnem uzavření Smlouvy v jiné než plsemné formě se rozuml den doručení 
informace o akceptaci Návrhu ze strany 02 Zájemci, nebo den zřlzenl Služby, podle toho, která 
skutečnost nastane dříve. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo 
mimo prostory obvyklé k podnikánI má spotřebitel při splněni zákonných předpokladů právo od Smlouvy 
odstoupit bez udáni důvodů do 14 dnů ode dne, kdy od 02 obdrží informace o podstatných 
náležitostech uzavřené Smlouvy. Totéž platl i pro změnu Smlouvy. Odstoupí-Ii spotřebitel od Smlouvy a 
02 již započala s poskytován lm Služeb na výslovnou žádost spotřebitele, je spotřebitel povinen 02 
uhradit cenu nebo jejl poměrnou ~ást za poskytnuté plněnI. Za výslovnou žádost o poskytnutI Služby se 
považuje uskutečnění odchozího volání, odeslání SMSlMMS, uskutečněnI datového spojení, nebo 
potvrzení v úvodním menu při instalaci Služby. Při odstoupení od změny Smlouvy dojde k navrácení 
Smlouvy do stavu před změnou, a to k datu doru~ení odstoupení. OdstoupenI je nutné odeslat v dané 
lhůtě písemně na adresu sldla 02 uvedenou v odst. 1.1. K odstoupení lze využít vzorový formulár. 

2.13 Pfenesenf telefonnlho čísla od jiného poskytovatele: Zájemce nebo Účastnlk může požádat o 
zrlzenl Služby na telefon nIm člsl e, které má být preneseno od jiného poskytovatele. Ládost o prenesenl 
člsla je nedflnou součástI Specifikace. Zájemce je povinen ve Specifikaci uvést platný identifika~nr kód -
~Is!o výpovědi opouštěného poskytovatele ("l'voP"), popf. pokud opouštěný poskytovatel l'VOP 
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nevytvárl, jiným způsobem prokázat, že k požadovanému datu přenesenI ~Isla dojde k ukončenI služby u 
opou.štěného poskytovatele. Služba bude zflzena na přeneseném ~Isle do 4 pracovnfch dnů od dorut':ení 
žádosti 02, ne však dříve než je ukon~ena smlouva u opouštěného poskytovatele. Služba bude zřízena: 
a) v Mobilní síti na nové SIM kartě, kterou Účastník obdrží od 02, nebo 
b) v Pevné slti na prípojce, která musl být aktivnl k požadovanému datu přenesenI člsla. 
Podrobnější pravidla pro jednotlivé druhy Služeb mohou být stanovena v Provozních podmlnkách . 

3. Práva a povinnosti 02 

3.1 02 se zavazuje zejména: 

a) (kvalita služeb) poskytovat Službu v obvyklé kvalitě tak, aby odůvodněné požadavky Účastnlka 
byly uspokojovány v souladu se Smluvnlmi podmlnkami včetně podmínek uvedených ve Specifikaci 
přlslušné Služby, 

b) (údržba Sítí) udržovat své Sítě v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno 
obll)'klé kvality stanovené příslušnými právními předpisy a normami, 

c) (odstraňovánf závad) odstraňovat závady vzniklé v Sltfch či na zaflzenlch 02 co nejdřlve, to 
znamená nejpozději do pěti kalendáfnlch dnů v případech, kdy to bude technicky možné. Stejně 
bude 02 postupovat i v přlpadě, kdy je závada způsobena důsledky vyššl moci ve smyslu 
občanského zákoníku, 

d) (lhůty pro zřízení Služby) zřldit Službu ve lhůtě stanovené v Provozních podmínkách, přlp. 
v Cenlku, nebyla-I i s Účastníkem dohodnuta jiná lhůta, jakož i v takové souvislosti provést jiné 
změny Smloull)' v dohodnuté lhůtě, 

e) (vyrovnání při předčasném ukončenf Smlouvy) stanovit v Cenlku, pokud s Účastníkem sjedná 
uzavření Smloull)' nebo zřlzenl Služby na dobu urt':itou, přiměřený nárok 02 na II)'rovnánl v prlpadě 
předt':asného ukom':enl takové Služby nebo Smloull)'. O výši takového nároku bude 02 Účastnlka 
bezplatně informovat prostředn ictvím zákaznické linky. 

3.2 02 je kromě oprávněnI II)'plývajfcfch z dalškh ustanovení oprávněna zejména: 

a) (zálohy a jistoty) požadovat od Účastníka složenI záloh, jistot nebo poskytnutf jiné záruky, např. 
ručenl atp., na veškeré poskytované či Účastnlkem požadované Služby, 

bl (stanovení limitů) stanovit pro poskytování Služeb limity, zejména finant':nf, které se budou 
zpravidla vztahovat ke stanovenému ~asovému období (např. den, zúčtovad obdob! apod.), 

c) (nutnost identifikace) požadovat pfi kontaktu s Účastníkem jeho identifikaci podle podmfnek 
stanovených 02 v Provozních podmlnkách s ohledem na maximální možnou ochranu Účastníka. 
S každým, kdo splní podmínky identifikace, bude 02 jednat jako s Účastníkem, případně jako 
s osobou oprávněnou jednat za Út':astnlka, 

d) (ověření Účastníka) ověřit zákonnými způsoby důvěryhodnost Zájemce nebo Ú~astnlka a jeho 
schopnost plnit své závazky, s čímž Účastnlk podpisem Návrhu souhlasl, 

e) (změna čísla a kódů) změnit telefonn! ~Islo, uživatelské jméno, IP adresu nebo přlstupové kódy 
Ú~astnfka z naléhavých technických nebo provoznkh důvodů i bez souhlasu Účastníka. O takové 
změně bude 02 Účastníka informovat co nejdflve a bude-Ii to technicky možné, 02 sdělí 
Účastníkovi změnu nejpozději do 5 kalendářních dnů před jejlm provedením. 02 bude dále 
informovat volajldho Účastnlka prosUednictvím automatických hlásek t':i jiným způsobem o 
změnách telefonnfch člsel v Sltfch, 

f) (ochrana Sítě a Služeb) zavést dodatečné způsoby ochrany Sltě a Služeb, pokud má za to, že 
zavedení takové ochrany je ve prospěch Ú~astnrka nebo Sítě. 

4. Práva a povinnosti Účastníka 

4.1 Účastník je oprávněn zejména: 

a) (užívání Služeb) řádně užívat Služeb 02, které mu byly zřízeny, nesml je však přenechávat 
k přeprodeji, 

b) (ohla~ovánf poruch) bezplatně ohlašovat poruchy Služeb plsemně nebo telefonicky na pracoviště 
02 uvedené v Provoznlch podmlnkách, případně ve Specifikaci. 02 je dále oprávněna požadovat 
plsemné potvrzenI telefonicky ohlášené poruchy, 

c) (UŽívání Služeb třetí osobou - zákaz ,.přeprodeje") umožnit užiti Služeb třetí osobě jako 
Uživateli. Pokud v~ak kdokoli hodlá vyžadovat od jiné osoby za užitI Služeb úplatu nebo umožnit 
užití Služeb v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nemůže tak učinit bez uzavřenI smlouvy 
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podle § 79 a násl. ZOEK. Vyloučeni této podmlnky neni možné bez souhlasu predstavenstva 02. 
Vydáváni Služeb 02 za služby jiného subjektu je zakázáno. v pfipadě porušeni podmínky dle 
tohoto odst. 4.1 pfsm. c) VP pl'echázejí práva i povinnosti Účastn fka na koncového Uživatele 
Služeb, jakmile s Um 02 vyslovf souhlas. Jediným oprávněným poskytovatelem Služeb na 
telefonnfch ~Islech, jejichž prostrednictvlm jsou Služby poskytovány, zŮstává i v takovém prfpadě 
02. lim nenl dotčeno právo 02 na náhradu ~kody, 

d) (právo na informace) požádat 02 o sděleni informacf o SlužWch poskytovaných Účastnlkovi, 
o jejich nastaveni, ~i dlužné částky Účastníka a dal~ informace potrebné k úhradě vyúCtováni či 
informace o údajlch týkajldch se konkrétních uskutečněných spojenI apod. 02 sdě lí takové 
informace pouze v prlpadě, že Účastnlk nebo zástupce Účastníka splnl podmlnky identifikace 
stanovené ze strilny 02 pro poskytováni takových infon nacl, 

e} (oddělen~ roaming) čerpat roamingové služby v ráma Evropské unie trvale od jiného 
poskytovatele. který má s 0 2 uzavrenu příslušnou smlouvu . Tato změna poskytovatele net"l l 
zpoplatněna a dojde k nf do 24 hodin od uplatněn I žádosti o pfevod služby u pfejfmajfdho 
poskytovatele. V prrpadě mobilnlho pripojení k internetu lze takto ~erpat služby i na základě 
jednorázového požadavku u vybraného poskytovatele. Více informacf o odděleném roamirlgu je 
k dispozici na Internetových stránkách. 

4.2 Útastnlk.se zavazuje zejména: 

al (oznamování změn údaju) po celou dobu ú~innostl Smlouvy prokazatelně písemně oznamovat 
02 změnu svých osobnlch a identifika{ních údajŮ. a to zejmena obchodnl firmy ~i jména, právní 
formy, adresy sldla. bydl i~tě nebo mlsta podnikáni, fakturalní adresy, adresy elektronické pošty, 
telefonnlho a bankovnlho spojeni, IC, Olt, a to nejpozději do 7 pracovnlch dnú ode dne tak~ 
změny. 02 může požadovat predloženl identifika{nfch dokladů proKazujldch spravnost uvedených 
údajO. 

b) neprovádět změny na zaffzenl Sltě. v~etně kOrKového bodu Sltě, ani do těchto zarfzenf jakýmkol i 
způsobem zasahovat, 

c) (utlv,"1 Služeb pouu povolenými 2pŮsoby) užlvat Služeb pouze způsobem, který je v souladu 
s těmito VP, písemnými návody a pokyny a který nemuže negativně ovlivnit provoz Sltě ó jakékoliv 
jejl ~ti nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným osobám. Účastník bere na vědomi, že porušením 
závazku podle tohoto ustanoveni muže být zejména užiti SIM karet 02 v zaffzenlch, které 
umoži'iujf propojováni hovorů zapocatých na telefonnlch líslech ú~astnlků jiného poskytovatele na 
telefonnl čísla Úastnlků 02 nebo naopak (napl. GSM brány), a dále systematické umožněni 
komuni~ce Učastn!kům Jednoho poskytovatele s úlastnlky jiného poskytovatefe za účefem 
obcházenI existujíclch smluv o propojeni, 

d) (užlvánl schválených zařízeni) užívat Služeb pouze prostrednicMm telekomunikačních 
koncových zarlzenf nebo j iných zarlzenl sph'iujídch technické požadavky pro provoz v Sltlch v CR; 
02 si vyhrazuje právo určit v Provoznkh podmfnkách, popr. v Cenlku, že k užlvánl Služeb 
prostrednictvím určitých l:.omunikOCnlch zaffzení je Útastník optávněn pouze s piedchozlm 
plsemným souhlasem 02. Nebude-li žádost Účastni1ca o souhlas ze many 02 vyf'ízena nejpozdé]i 
do 6 měslaj ode dne jejlho dorutenl, má se za to, že souhlas nebyl vydán. 

e) (ochrana Sltí a Služeb) užlvat doda t et':ně zavedené způsoby ochrany Sf tf a Služeb, pokud je to ve 
prospěch Účastníka nebo Sftě, 

f) (placenI cen za služby) Mdně a \'tas platit za poskytnuté Služby v souladu s VP, zejména s tl. 5, a 
to vtetnl> cen za UŽItí sltl smluvnlch operátorů a za Platebnl transakce, 

g) poskytnout 02 podklady, popr. doklady k potvrzeni své důvěryhodnosti a schopnosti plnit své 
závazky, 

hl (ochrana údajů) chránit osobní a identifikab1í údaje Úlastníků a U~ivatelů, provoznr, l o kaliza~nl 
údaje a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob pri poskytovánf Služby, o kterých se pri 
použlvání Služby ~, 

i} {osob"f projednáni} dostavit se na plsemnou výzvu 02 ze závažných důvodů 
souvisejldch s poskytovánlm Služeb osobně k projednánf věci a rfdit se v dané souvislosti pokyny 
02. 

jl (zneužití výhod) nezneužívat výhody poskytované v rámci tarifu nebo marketingové akce; 
znevžitlm se mimo jiné rozumí (al umělé nebo automatické generováni hovorů nebo zpráv (b) 
užlvánl výhody primárně za účelem zlskání jakéhokoliv j iného finančnlho či j iného prospěchu 
Účastnlk.a, popf. třetf strany, pfesahujklho poskytnutou výhodu, a to na úkor 0 2 a (c) využíváni 
výhody v rozsahu plesahujíclm maximálnf predpokládatelné chováni Útlstnfka, ledaže Účastnlk 
prokáže, že se jednalo o standardní využitf Služby, nebo poskytne 02 uspokoj ivé vysvětlení. 
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5. Cena, vyú'továnf ceny, platební podmínky a sankce 

5.1 Ceny jsou upraveny v Cenících: Cenlky 02 obsahujlcr platné cenové podmlnky a ceny za Služby jsou 
k nahlédnuti na Kontaktnlch místech a jsou dostupné i na Internetových stránkách. Ceníky upravují 
zpoplatněni Služeb v rámci tarifů. Tarif pfedstavuje soubor cen za jednotlivé služby a ur~uje podmlnky, 
za nichž se tyto ceny, přlpadně i slevy a tzv. volné jednotky, uplatní (víkend, špi~ka). Sou~ástl tarifu 
mohou být i služby samostatně nezpoplatněné ("zdarma") a zpravidla je nutné měslčně hradit 
stanovenou částku (tzv. paušál). 

5.2 Vyúčtování záloh a jistot: 02 je po podánI Návrhu oprávněna vyúttovat Účastnlkovi v souladu 
s Cenlkem částku ve výši ceny aktivace a pflpadné zálohy nebo j istoty. Zálohy budou Ú~astnílmvi 
zúttovány, resp. jistoty vráceny dohodnutým způsobem, jakmile budou splněny podmlnky pro jejich 
vrácení. Pokud nejsou podmlnky pro vyúttovánl záloh ti vrácenI jistot splněny, je 02 oprávněna zálohy či 
jistoty použIt k úhradě pohledávek za Ú~astníkem v souladu s odst. 5.13 a sou~asně žádat Účastnlka o 
doplněni záloh ~i jistot do původnl výše, resp. podle okolností o jejich navýšenI. 

5.3 Povinnost hradit cenu za Služby: Ú~astnlk je povinen uhradit za poskytnuté Služby cenu za 
podmínek a ve výši stanovené v Ceníku platném v době poskytnutI Služby. Rodič, který uzavfel Smlouvu 
za dítě, se zavazuje uhradit cenu za poskytnuté Služby spole~ně a nerozdflně s dítětem. 

5.4 Platební podmínky: 

5.4.1 Elektronické vyúčtování: 02 vystavuje vyúčtováni ceny za Službu bezplatně v elektronické 
formě. Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému vyúčtováni bude vystaveno na 
výslovnou žádost Útastníka a za cenu stanovenou v Cenlku. V prfpadě, že je vystavováno 
elektronické vyúčtováni, je toto vyúčtování daňovým dokladem. Vyúčtování se nevystavuje za 
zúčtovacr obdobl, v nichž Útastníkovi nebyla poskytnuta žádná Služba. 

5.4.2 Druhy a rozsah vyúčtováni: 02 vystavuje vyúčtovánI podle druhu Služby. Účastník si může 
objednat vystavení souhrnného vyúčtováni jednou položkou nebo položkového vyúčtování 
ceny obsahuj!clho rozpis jednotlivých poskytnutých Služeb. Vyúčtování jsou vystavována 
v rozsahu stanoveném v příslušných právních pfedpisech a opatrenlch obecné povahy 
vydávaných Ceským telekomunika~nlm úradem (viz WWN rtu cz dále jen "CTÚ "). 

5.4.3 Odesílání vyúčtování a Fakturační adresa: Elektronické vyúčtováni ceny za Služby 
s vyznačeným zúčtovacím obdobím bude ze strany 02 odesláno do zabezpečeného 

internetového úložiště na adrese Www mojeQ2 cz a na e-mailovou adresu sdělenou 
Útastníkem. U služeb v Mobilnlch sltlch je lhůta odesláni do 11 kalendárních dn ů a u služeb 
v Pevných sltlch do 15 kalendárnlch dnů ode dne ukon~ení zúčtovacího období. Ú~astnlk má 
možnost si prohlédnout archiv vystavených elektronických vyúčtováni na adrese 
~,mQjeQ2&LPO dobu nejméně 12 měslcO od vystavení. Je-Ii objednáno tištěné vyúčtovánI, 
bude podáno u držitele poštovn! licence jako běžná zásilka, a to na adresu pro doru~ován í 

vyúčtování v CR (dále jen "Faktura~nl adresa") naposledy oznámenou Účastnlkem. V rámci 
identifikace Faktura~ní adresy může Ú~astnlk ozna~it i tfetl osobu, již je pak 02 oprávněna 
pfedkládat vyúčtovánI a sdělovat výši prlpadných pohledávek za Účastníkem. Změna 
Faktura~nl adresy znamená změnu Smlouvy podle odst. 9.1 plsm. bl. Zúčtovacím obdoblm je 
obdobl stanovené 02, které nemusí být shodné s kalendářním měslcem. Služby jsou 
poskytovány ve smluveném rozsahu a účtovány po jednotlivých zúčtovackh obdoblch. 
Obvyklá délka zúčtovacfho období je 30, resp. 31 kalendáfních dnů, a jeho za~átek a konec je 
vyznačen na přlslušném vyúčtovánI. Po skončenI zQčtovaclho obdobf 02 změfl skute~nou 
spotřebu Služeb podle provoznlch údajů a na jejich základě vystavl vyúčtování obsahující 
paušály a dalšl sjednané platby. Datem uskutečněni zdanitelného plnění podle zákona o DPH 
je den zjištěnI skutečné spotřeby. U Služeb, kde datum uskutečnění zdanitelného plněni nelze 
stanovit jako den zjištění spotřeby, je v souladu se zákonem o DPH sjednáno dn~í plnění, 
pfičemž každé dflčí plněnI se považuje za uskutečněné dnem vystaveni vyúčtovánI. Pokud 
některou ze Služeb nenl možno Ú~astnlkovi vyúčtovat ve vyúčtováni za zúčtovad obdobl, 
v němž byla Služba poskytnuta, bude tato Služba vyúčtována ve vyúčtováni za nejbližší možné 
zúčtovací obdobl; to platí zejména pro vyúčtováni Služeb poskytnutých v Sítích smluvních 
operátorů. 
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5.4.4 Nedor3zHi vyúčtováni vlas: V pftpddě, že u Služeb v Mobilnkh sltkh nebude ÚčastníkovI 
doručeno vyút!ování do 12. kalendMnlho dne od ukončeni zúď:ovaclho obdob!, je Útastnlk 
oprávněn požádat 02 o opis vyúCtování, který mu bude pfedán nebo zaslán dohodnutým 
způsobem. U Služeb v Pevných slUch tini tato IhOta 16 dnI. Nepo!éldá-li Účastník u Služeb 
v Mobilních sltlch o opis "Yuetování do , 8 kalendárnlch dnCl ode dne ukonc~enf zúčtovacího 
obdob!. má se za to, že vyúttování bylo doruleno 12. kalendárnl den ode dne ukončeni 
zúčtovacrho obdobL U Služeb v Pevných sltích se má vyúď.ování za dorut':ené , 6. kalendáfnl 
den ode dne ukontenl zút1ovacfho obdob!, nepožádá·1i Útastnfk o opis vyúďovánf nejpozděj i 
do 22 ltalendáfnlch dnů ode dne ukončeni zútlovacího obdob!. 

5.4.5 Rozděleni vyučtování: V odůvodněných prrpadech, napr. dojde-Ii ke změně cenových nebo 
dal'\ový<h právnkh ptedpisů. m ..... že být vyúčtování ro2děleno do \lÍce dai'lových dokladú. 

5.4.6 Splatnost a způsoby platby: Ú<"'astnlK odpovldá za to, že úhrada cen za poSKytnUté Služby 
bude provedena ve ~i a Ih(atě sptltnosti uvedené na vyúttovtml, a to i v pllpadě, že je 
I/y'úb.ovánl doru~ováno jiné osobě. Nenf-li ve vyúb.ování uvedena jiná doba splatnosti, je 
vyúď.ovánl splatné do 18 kalendáfnlch dnů ode dne ukončeni zúltovadho obdobl u Služeb 
v Mobilnkh slUch a do 22 kalendáfnlch dnO ode dne UKončeni ZÚď.O\Iaóho obdobl u Služeb 
v Pevnych slUch. Platbu je možno provést za podmlnek. stanovených 02 některým ze způsobů : 

a) inkasem z bankovnlho úď.u, 
b) pl'ikazem k úhradě z bankovnlho účtu na člslo účtu 02, 
c) prostredniClvlm SI PO (pouze za Služby v Pevných sítlch), 
cf) platbou v hotovosti na po~tě pošrovnl poukázKOU typu A. 

ZrlŮnl nebo změna způsobu platby bude provedena od nejbHglho vyúčtováni Služeb, u 
něhož to s ohledem na termln prijetl žádostí o zrušeni nebo změnu zpOsobu platby bude 
technicky možné. Pokud si Účastnil: zvoll způsob platby prostl'ednictvlm SIPO, bude mu 
zt.íb:ovad období upraveno tak, aby trValo od každého 11. dne kafendáfnlho měslce do 10. 
dne měsíce následujlcrno. 

5.4.7 Platba inkasem: V pNpadě platby Inkasem z Úď.u Účastnlk souhlasí s Um, že 02 je 
oprávněna I/y'úb:ovanou částku inkasovat kdykoli po vystavenI vyúltovánf. Pokud inkasnl 
platba neproběhne z důvodu na straně Účastnika ti peněžního ústavu, nenl tím dotčena 
povinnost Účastnlka uhradit vyúčtovánI ve Ihótě splatnosti. Pokud inkasní platba z dOvodu na 
straně Účastníka nebo peněžnlho ústavu neproběhne opakovaně, je 02 oprAvněn inkaShl 
lplhob Úhrady Zfu~t. Zru~1 nebo změnu inkasního způsobu úhrady je Účastnlk povinen 
prokazatelně oznámit 02 sou<:'asně s oznámenlm náhradnlho způsobu úhrady. 

5.4.8 Výzva k okamiité úhradě ceny nebo jistoty: Kdyk.oli pfed skončenlm zúCtovacího obdobl 
je 02 oprávněna zaslat ÚčastnfKovi na adresu naposfedy oznámenou 02 nebo osobně 
Účastn íkovi pledat odůvodněnou výzvu k okamžité úhradě ceny za poskytnuté Služby, resp. 
úhradě stanovené zdlooy či jistoty, pok.ud má 02 důvodné podezfení, že Ú~astnrk: 
a) zneužlvá Služby nebo 
b) nebude fádně hradit č.htky ve výši ceny poskytovaných Služeb nebo 
c) umožní třetf osobě zneužíváni Služeb nebo 
d) spotreboval Služby v hodnotě yYŠ.Ší, než je jehO finanční limit. 
Záloha bude zúb:ována ve vyóčtovénl za problhajiá z(Jď.ovad obdob!. Jistota bude Úeastníkovl 
vrácena dohodnutým způsobem, jakmile budou splněny podmlnky pro její vrácenI. 

5.4.9 Splněni závazku. variabilni symbol: Závazek Útastnlka zaplatit vyúčtované ceny je splněn 
okamžikem pripsánl prlslušné částky označené pflslušnym variabilnlm symbolem na stanovený 
účet 02. Variabilnl symbol je vždy uveden na pfísluWm vyúčtování čl může byt Účastníkovi na 
jeho žádost s.dělen i jiným způsobem, napr. telefonicky. Ú~astnrl:. je povinen zaplatit 02 
vyúčtovanou tástku v~etně DPH. Zaji~tění DPH ve smyslu § 109a zákona t. 23sn004 Sb. 
(zákon o DPH) není možné bez predchozl písemné dohody Útastnika čl 02, I:. jejlmuž uzavfenl 
je za 02 oprávněno pouze predstavenstvo. 

5.5 Zapo«ení Účastníkem: Pohledávky 0 2 může Účastnil:. zapollst proti svym pohledáVkam pouze na 
základě pfedchozfho plsemného souhlasu 02. 

5.6 Úhrada pH obnoveni SIuiby. V pl'ipadě, že bylo Účastnlkovi omezeno nebo p1'eru~o poskytováni 
Služeb z důvodů vzniklých na straně Ú~astník.a (např. ÚbJstnfK neuhradil vyú<:,továnl ve lhůtě 
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splatnosti), je 02 oprávněna požadovat, a to i pfedem. úhradlJ ceny za obnow poskytování Služeb 
v původnlm rozsahu. 

5.7 Postup 02 pfi nehrazení vyúčtováni: NezaplatiHi Útastník ve Ihůté splatnosti uvedené na 
vyÚď.ování ceny za poskytnuté Služby, 02 jej prokazatelně upozorní a stanovl náhradní lhůtu plnění ne 
kra~r než jeden týden ode dne dodáni upozorněn! ti upomlnky. Ú{':astnfk. se zavazuje zaplatit cenu 
každé takové upomlnky a veškeré náklady spojené s prlpadným vymáháním pohledávky 02 za 
Úlastnfkem. Po marném uplynuti náhradn! lhůty může 02 Ú{':astník.ovi omezit poskytován! ~h 
Služeb poskytovaných na základě Smlouvy zamezením aktivnlho prtstupu ke každé Službě, s výjimkou 
uskuteUlov.1nl voláni na lísJa tisňového volánI. 02 neodpovidá za ~ody ani jiné újmy Úlastníkovi tlm 
vzniklé. 

5.8 Úrok z prodlenl a smluvní pokuta: 02 Je oprávněna účtovat Útastníkovi ode dne následujkfho 
po vzniku prodlen! až do dne úhrady úrok z pradlen! ve výši stanovené platnými právními pfedpisy. 
Za nedodrženi nebo porušení smluvnfch povinnostI může být ú{':tována a vymáhána smluvní pokuta 
dohodnutá ve Smlouvě. Úroky z prodlení a sm luvn! pokuty se Úlastnlk zavazuje uhradit nejpozději ve 
lhůtě uvedené ve výrJě. Úi':astník. se zaplacenlm smluvnlch pokut nezpr~tuje povinnosti uhradit jiné 
dlužné ~stky. Právo 02 domáhat se náhrady škody nenl zaplacením smluvnfch pokut doUeno. 

5.9 Upomínky: Nezaplatl-li Ú{astnlk ve IhOté splatnosti vyúl:továnl ceny za poskytnUté Služby, může ho 
02 na prodlenl upozornit i elektronicky. hlasovou I!i SMS zpfávou nebo jiným dohodnutým zpOsobem. 

5.10 Postup při zévad~ li poruše: Pokud Službu bylo mo~no využít jen lástei':ně nebo ji nebylo možno 
~žít vubec pro závadu technického nebo provoznlho charakteru na straně 02, snižl 02 priměreně 
cenu nebo po dohodě s Útastnlkem zajistí poskytnuti Služby náhradnlm zpOsobem, je-Ii to technicky 
možné. Predpokladem je, že Ú~stnfl::. bez zbytetného odkladu ohlásí 02 poruchu nebo se 02 dozví 
o závadě jinak a Úl!astník poskytne nezbytnou sou{innost pfi odstrar'iovánl závady (napr. v pffpadě 
závady na pflpojném vedení ke koncovému bodu nebo na koncovém bodu). 

5.11 PauJálnl platby: NestanovHi pi'lslušný Ceník jinak, je Ú{astník povinen hradit sjednanou cenu za 
Službu v plné ~ až do zfU~ISlužby. 

S.12 Inkasni agentury: 02 je oprávněna zmocnit tretl osobu k vymáháni svých pohledávek za Úlastní1tem, 
ktCfý je v prodlenl s úhradou cen za poskytnuté Služby. Úl!astník se zavazuje jednat s touto osobou 
jako s 02. 

5.13 Použití uhrazených částek: Finanlnl plněni ze strany Úlastnlka může 02 použít zpravidla v tomto 
poradí: 
a) na úhradu závazků Úlastnlka vzniklých z Platebnlch transakd nebo 
b) na úhradu smluvnlch pokut a pohledávek 02 vzniklých z jiného právn!ho důvodu než 

z poskytnut! Služeb, a to i pohledávek nesplatných v{':etně jejich pflslulenstvl nebo 
c} k uspokojeni pohledávek 02 vzniktých z důvodů souvisejících s poskytovánlm Služeb vtetně 

jejich ptisMenstvi. 

5. 14 Neidentifikované platby: Neoznocená nebo chybně oznať'.ená finan01í plněni jsou považována za 
rreidentifikovanou platbu a nebudou považována za rádné a YGsné spln~1 závazku Útastníka. Jakmile 
02 takovou neidentifikovanou platbu zjisti, podnikne kroky smě/'ujfcf k jejlmu vraceni, nenaloží-li podle 
okolností s finanlnlm plněnlm dle odst. 5.13. 

5.15 Změna relimu DPH: Ú~astnlk je oprávněn podat p!semně žádost o změnu režimu uplatňoVánI DPH 
na VjÚl:t.ovánl za poskytnuté Služby. 02 žádosti vyhovl", pokud Ú{':astník prokáže splněni podmfnek 
stanovených pro daný režim v platném zákoně o DPH. 

6. Databáze Účastnjků a definice provozních a lokalizačních údajů 

6.1 Databáze Úlastníků, Provozní a Lokalizační údaje: 02 vede aktuálnl databázi svých Útastníků, 
oprávněných zástupců Ú{':astnll:::ů a Uživatel CI (dále též MSubjekt údajů U ) obsahujfd osobnl a 
identifikalnf údaje a zpracovává provoznl a lokalizalnl údaje souvisejfd s poskytovánfm Služeb (dále jen 
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6.2 

"Údaje"). Osobnfmi a identifikačnlmi údaji Subjektů údajů v databázi Účastniků se rozumí zejména 
titul, jméno, přIjmení, adresy, rodné číslo I identifikátor, datum narozenI, obchodni firma, název, sídlo, 
místo podnikánf, identifikačn l t1slo, čfsla předložených dokladů, telefonní 6s10, e-mailové spojenI, údaje 
zlskané od Subjektu údajů marketingovými průzkumy, dále informace o platebn! morálce a bankovním 
spojenf. Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potfeby přenosu zpráv sítěmi 
elektronických komunikací nebo pro jej! úttován! (o telefonických hovorech, datových přenosech, 
krátkých textových zprávách a dalších Službách poskytnutých ze strany 02), zejména volajíc[ (,;íslo (A
čfslo), volané tíslo (B-tíslo), adresa datového spojenI (napr. URL adresa), datum, tas, trvání prenosu, 
druh poskytnuté Služby, údaje o využlvánl Služeb a bonusO a typovém chování Ú~astníka (napr. 
sledovaném TV programu ~i filmu objednaném z videotéky) atd. Lokalizačními údaji se rozumí 
provozní údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které ur~uj í zeměpisnou polohu 
koncového zarfzenl Subjektu údajO, zejména ~Islo, název a umístění koncového bodu Sltě apod. 02 
chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovldá technické úrovni dostupných prostředkO. 

Zpracování údajů nutné pro poskytování Služeb: 02 je oprávněna zpracovávat a užívat Údaje pro 
útely vyplývající z príslušných právních predpisů, pro útely zajišťování provozu a ochrany Sltl, 
poskytování Služeb a Platebních transakcf, vyúčtování Služeb a Služeb třetích stran a prováděnI úkonů 
s výše uvedeným spojených, a to v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou pro naplněni výše uvedených 
ú~elů, nejdéle však po dobu platnosti Smlouvy ti do úplného vypořádání práva povinnostI ze Smlouvy 
nebo po dobu stanovenou příslušnými právními pfedpisy, nestanoví-Ii tyto VP jinak. Pro zajištění práva 
dle § 65 odst. 3 ZoEK 02 zejména eviduje údaje o soustavném opožděném placeni anebo o soustavném 
neplacenI. 

6.3 Sdílení údajů s dal!fmi subjekty: 02 je oprávněna pfedávat Údaje souvisejlcí s poskytováním Služby 
ostatním provozovatelům sltl a poskytovatelům služeb elektronických komunikací, a to v rozsahu 
nezbytném pro zajištění propojení a pfístupu k síti, ke vzájemnému vyúčtování a k zabráněni zneužívánI 
sltě a služeb elektronických komunikaci. 02 je dále oprávněna predávat Údaje osobám, které 02 
zastupujI nebo jinak oprávněně chránl její zájmy, event. se podflejí zejména na vytváfení, nabízení, 
úpravě , poskytování a provozování Služeb a Platebních transakcí ~i na provozování a údržbě SítI a 
systémů pro poskytování Služeb, prlpadně osobám, které s 02 tvorl koncern. 

6.4 Zpracování údaju pro účely marketingu: Subjekt údajů souhlasí s tím, že 02 je oprávněna sama 
nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 6.3 zpracovávat Údaje a trídit je dle jednotlivých kategorií 
pro ú~ely nabízenI Služeb a vlastnlch produktů nebo služeb a produktů jiných subjektů a pro dagl 
marketingové a obchodnl ú~ely 02 a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje poskytl1llty 
Subjektem údajů, nebo zlskány v souvislosti s poskytováním Služeb. 02 je oprávněna zpracovávat 
provoznl a lokaliza~ní údaje pro výše uvedené ú~ety po dobu trí měsíců ode dne jejich vzn iku. 02 je 
oprávněna zpracovávat Údaje s výjimkou lokaliza~ních údajů pro výše uvedené ú~ely po celou dobu 
platnosti Smlouvy, resp. do úplného vyporádánl práv a povinnostI ze Smlouvy, popř. po dobu 
stanovenou príslušnými právnlmi predpisy ti v souladu s nimi, nebo po dobu stanovenou těmito VP. 
Subjekt údajů souhlasí s tím, že je 02 oprávněna pro ú~ely uvedené v odst. 6.4 a 6.6 nadále zpracovávat 
jméno, prljmen!, adresu a jiné kontaktní údaje (v~etně telefonního ~ísla a e-mailového spojenI) Subjektu 
údaj O i po vyporádánf práva povinností ze Smlouvy pro ú~ely nabízení obchodu a služeb. 

6.5 Údaje o porušení smluvní povinnosti a pohledávkách (SOLUS): Subjekt údajů uděluje souhlas a 
zmocněni k tomu, aby 02 zpracovávala Subjektem údajů poskytnuté osobní údaje (v rozsahu: jméno, 
príjmenl, datum narození, rodné tíslo, adresa, název, obchodn! firma, místo podnikáni, Ie:: a informace o 
rozsahu a povaze případného porušeni smluvnl povinnosti Subjektem údajů, jehož následkem je 
existence peněžní pohledávky ve výši nejméně dvou splátek nebo existence jakékoli peněžní pohledávky 
02 za Subjektem údajů déle jak 30 dnů po splatnosti) za útelem informování o porušení smluvní 
povinnosti ze strany Subjektu údajů v~etně rozsahu a povahy tohoto porušení a o následné platební 
morálce Subjektu údajů. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby 02 za útelem ochrany svých práv pfedávala 
uvedené údaje k dalšímu zpracování sdružen! SOLUS, jehož je 02 tlenem a které vede databázi osob 
(dlužníků), jež porušily smluvní závazek fádně platit za poskytnutou službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, 
kreditnl karty, prodej na splátky, služba elektronických komunikací, dodávka médiI apod.), pfípadně jeho 
právnímu nástupci. Subjekt údajů souhlasl s tlm, aby sdružení SOLU S pri zpracování jeho osobních údajů 
využilo sl užeb zpracovatelů. Subjekt údajO dále souhlasí s tlm, že takto zpracovávané osobní údaje 
vtetně rodného tísla sdružení SOLU S zprístupní prímo či prostfednictvfm zpracovatele svým tlenům, a to 
výlu~ně za výše uvedenými účely. Tento souh las Subjekt údajů poskytuje ode dne účinnosti Smlouvy 
a dále po dobu jednoho roku po datu úhrady posledního finančního závazku z takové Smlouvy. Aktuální 
seznam ~Ienů sdružení SOLU S je uveden na stránkách ww.y.solus.a a je k dispozici v sídle 02 či na 
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telefonické vyžádánI. Subjekt údaju má právo na informace o osobních údajích, které o něm SOLUS 
zpracovává, právo na jejich opravu, a to v rozsahu Cl za podmínek stanovených v § 12 zákona ~. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "lOGŮ") a vprrpadě podezrení na porušenI 
povinností při zpracovánI údajů má právo obrátit se na sdružení SOLU$ nebo na Úřad pro ochranu 
osobnfch údajů (www.uQQu,ezl sžádostl o zajištěnI opatření k nápravě. 02 může rozšířit zpracování i na 
další registry dlužníků, a to aniž by bylo tfeba získat dodatel':ný souhlas Subjektu údajů. V takovém 
prrpadě 02 pouze uveřejnI informaci o novém registru dlužníkú. Ověrovat a hodnotit platební morálku 
Subjektu údajů prosttednictvfm registru dlužníků a jiných podobných registrů je 02 oprávněna jak pfi 
vzniku smluvnlho vztahu, tak v pflpadě potreby kdykoli v průběhu trvání Smlouvy. 

6.6 Obchodní sdělení: Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej 02 informovala o svých Službách a 
produktech, popf. o službách a produktech dalšlch subjektů, zpravidla s oznac"ením jako Obchodnl 
sdělenI (pflpadně jen ~OSU), a to využitlm jeho poštovnl adresy, adresy elektronické pošty, telefonního 
i"ísla, prostřednictvfm automatických voladch zaflzenL faxem i"i jiným obdobným způsobem vc"etně 
telemarketingu. 

6.7 Účastnický seznam: Subjekt údajů souhlasí s tím, aby 02 zpťlstupnila telefonn! 6sl0 Subjektu údajů 
ostatn!m Úc"astnlkům v rámci Sítí nebo tretfm osobám. Subjekt údajů dále souhlasí s tím , že 02 zvefejn! 
jeho jméno, pf!jmenL adresu a telefonn! 6slo, popf. i obchodní firmu, sfdlo či místo podnikání, adresu 
elektronické pošty, pflp. dalšfch dohodnuté údaje a informaci o tom, zda si Úc"astník nepfeje být 
kontaktován za úc"elem marketingu, v tištěném nebo eJektronfckém seznamu Úc"astníků a že tato data 
budou přístupná i prosUednictvím informačnl služby 02 na základě dotazů. 02 poskytne výše uvedená 
data o Úi"astníkovi osobám oprávněným k vydání úi"astnického seznamu nebo poskytovánI informačn! 
služby. Subjekt údajů dále souhlasí s uvefejněním údajů pro jiný účel vefejného seznamu, než je 
vyhledávánI podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo případně nezbytného 
minimálnlho množství dalšlch i dentifikačnlch údajů, nap!. vyhledávání podle oboru i"innosti. 

6.8 Monitorování komunikace s 02: Subjekt údajů souhlasl s tlm, že komunikace s kontaktním místem 
02 (v jejl provozovně nebo prostřednictvím zákaznické linky), může být ze strany 02 monitorována, a to 
výhradně za úi"elem zajištěnI důkazu o uskutei"něné transakci, vnitřn l kontroly poskytovaných Služeb 
(z~ovánl jejich kvality a tréninku zaměstnanců) a dále též ochrany práv 02. Monitorováním se rozuml 
zejména záznam hovorové c"i datové korespondence. 

6.9 Odvoláni a obnoveni souhlasů: Subjekt údajů je oprávněn kdykol i odvolat svůj souhlas se 
zpracován!m Údajů dle odst. 6.4, 6.6 a 6.7, a to výslovným, srozumitelným a uri"itým projevem vůle 
(např. fonnou doporuc"eného dopisu, telefonátu na zákaznickou linku, pfípadně dalšlmi způsoby 
uvedenými na Internetových stránkách) po fádné identifikaci Subjektu údajů. Formu projevu vale může 
stanovit 02 a tato forma projevu vůle se může lišit dle typu souhlasu. ZpracovánI na základě zákona 
Subjekt údaja nemůže odmítnout. V případě, že Subjekt údajů uděll opětovný souhlas se zpracovánim 
Údajů, platl i pro Údaje zlskané v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanovl-li zákon jinak. 

6.10 Právo na informace: Subjekt údajů má právo na informace o Údajích, které 02 zpracovává, a právo 
na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmlnek stanovených v § 12 ZOOÚ. Zjisti-Ii Subjekt údajů, že 02 
zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobnlho života Subjektu údaja nebo v rozporu 
se zákonem, má Subjekt údajů právo na vysvětlenI, pflpadně o odstraněn I takového stavu, zejména o 
blokovánI, provedeni opravy, doplnění nebo likvidaci. NevyhovHi 02 žádosti Subjektu údajO o vysvětlenI 
či odstraněni závadného stavu dle pfedchozlch vět, má Subjekt údajů právo obrátit se na Úfad pro 
ochranu osobnlch údajů. Dalšl práva Subjektu údajů a další informace ke zpracováni ÚdajO jsou uvedeny 
v § 21 ZOOÚ, v § 88 ZoEK a na Internetových stránkách. Odstranění nebo oprava podle odst. 6.9 a 6.10 
budou provedeny v pfiměfené lhůtě, která odpovldá tech nickým a administrativním možnostem 02. 

7. Reklamace 

7,1 Lhůta pro podání reklamace: Účastnlk má právo uplatnit reklamaci na vyúčtovánI ceny nebo na 
poskytovanou Službu, Reklamaci na vyúčtování ceny je Úi"astnfk oprávněn uplatnit u 02 bez 
zbyt&ného odkladu, nejpozději do dvou měsfců ode dne doručení vyúď:ování ceny za poskytnuté 
Služby, jinak toto právo zanikne. Nenf-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúď:ování ceny 
dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do dvou měslců ode dne poskytnutí Služby. Podání reklamace 
nemá odkladný úi"inek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté Služby. Reklamaci na 
poskytovanou Službu je Útastnfk oprávněn uplatnit bez zbytetného odkladu, nejpozději do dvou 
měslců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne. 
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7.2 Vyřízení reklamace: 02 je povinna vyřídit reklamaci bez zbyt&ného odkladu, nejpozději do jednoho 
měsfce ode dne doručenI reklamace. Vyžaduje-Ii vyřízenI reklamace projednánI se zahraničnlm 
operátorem, je 02 povinna vyfldit reklamaci nejpozději do dvou měsfců ode dne jejlho doručenI. 

7.3 Vracení částek a dobropisy: V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Účastníkovi 
do 1 měsíce od vyřlzenl reklamace vráceny zaplacené částky za reklamované Služby nebo částky chybně 
vyúčtované, a to způsobem dle výslovného určenI Úč~stnlka. Přeplatek nebo již zaplacené částky mohou 
být ze strany 02 započteny na úhradu pohledávek za Účastníkem. V prípadě, že je dle platných 
daňových pfedpisů 02 povinna vystavit opravný daňový doklad ("dobropis"), považuje se za doručený 
nejpozději k datu vráceni platby nebo provedení zápočtu ze strany 02. 

8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb 

8.1 02 je oprávněna na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytováni Služeb, a to: 

a) (bezpečnost Sítě) ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-Ii 
závažné snlženl bezpečnosti a integrity Sítě v důsledku poškozenI nebo zničenI elektronického 
komunikačnlho zařlzenl, 

b) (krizový stav) v přlpadě krizových stavů, zejména v prlpadě branné pohotovosti státu, 
živelních pohrom, ohrožení bezpečnosti státu, epidemii, 

c) (legislativní důvody) v prípadě, že 02 k takovému omezenI nebo přerušení bude povinna 
podle platného právnfho předpisu anebo rozhodnutí státního orgánu C.R, 

d) (zneužíváni Služeb a Sití) je důvodné podezření, že Účastník nebo třetí osoba 
prostřednictvlm koncového zařlzenl Účastnlka zneužíval nebo zneužívá Služeb nebo Sítí, nebo 
užfvá SJu~eb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz Sítí či jakékoli jejich části, nebo 
kvalitu Služeb, popř. závažným způsobem porušuje práva dalších osob. Za zneužlvánl Služeb a 
Sítí se považuje i užívání Služeb či Sítí jiným způsobem než uvedeným ve VP, resp. Cenlku. 02 
je oprávněna monitorovat provoz SltI a použít další vhodné technické prostředky, aby zj istila či 
prověrila zneužití Služeb. 

e) (překročení limitu) Účastnlk překročil finančnf limit stanovený podle odst. 3.2 písm. bl. 

8.2 02 je oprávněna omezit nebo přerušit poskytování všech Služeb, s výjimkou uskutečňováni volánI na 
čísla tísňového volání v prípadě, že Účastnlk i přes upozorněn í : 

a) (porušování povinností) porušuje Smluvní podmínky včetně povinností stanovených ve 
Speciálnl nabldce, 

b) (neschválené služby) užlvá Sít a Služby pro jiné účely, než jsou definované v čl. 1, 
c) (neuhrazení ceny ani po upozornění) je v prodlenl s úhradou ceny za poskytnuté Služby i 

po uplynutí náhradní lhůty v trvání sedmi dnu po doručenI upozorněni, 
d) (neschválené zařízení) používá zařízení nesplňujíd technické požadavky pro provoz v C.R, 
e) (odmítnutí záruk) odmítl složit zálohu či jistotu, přlpadně poskytnout jinou záruku 

stanovenou 02, 
f) splňuje podmlnky pro omezenI nebo přerušenI služeb podle odst. 9.14.2, 
g) (nemožnost komunikace s Účastníkem) nepřevzal, resp. se nepodařilo Účastníkovi doručit 

dopisy, vyúčtovánI, upomlnky a jiné plsemnosti zaslané ze strany 02 na poslední známou 
adresu Účastnlka vedenou v databázi 02 nebo Účastnlk jejich převzetí odmítl. 

8.3 Úmrtí Účastníka: 02 přeruší poskytování Služby v případě úmrtl Účastnlka, a to na žádost osoby, která 
doloží úmrtní list. 

8.4 Přístroj po~kozující Sítě: 02 je na základě souhlasu C.TÚ oprávněna nepřipojit, odpojit nebo vyřadit 
z provozu přIstroj, který splňuje techn ické požadavky, avšak způsobuje poškození Sítě, škodlivou 
interferenci, nebo narušuje funkčnost Sltě. Za mimořádných okolností je 02 po splnění podmlnek 
stanovených právnlmi předpisy oprávněna přIstroj odpojit i bez souhlasu cro, je-Ii to nezbytné pro 
ochranu Sltě. 

8.5 Obnovení Služeb: Odstranl-li Účastník závadný stav dle predchozlch ustanovenI v terminu, který 02 
stanoví, 02 obnovl poskytování Služby v původním rozsahu podle odst. 5.6. 

9. Zřízení, změna a zru~ení Služby 
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9. 1 Ú~astnrkje po uzavfenl Smlouvy oprávněn podat žádost o změnu Smlouvy, a to zejména: 
a) žádost o změnu identifik~nlch údajO podle odst. 2.2, 
b) žádost o zflzenl, změnu nastaveni vtetně změny Fak.tura~nl adresy, ~i zrušeni Služby. 

9.2 Podání žAdosti o zrninu Smlouvy: 2ádost O zm~u se podává zpOsobem stanoveným ze strany 02, 
zpravidla písemně na ur~eném formuláfi 02. FormulMe žádosti o zménu jsou k. dispozici na 
Kontak.tnfch mislecn a na Internetových stránkách. 2édost o změnu musí vždy obsahovat údaje 
vy1adované pro danou ZIl1ěnu v pl{Slušném formuláfi a musi být. dostatetně ur~tá. 

9.3 Užlvánť klentjflkab\ího kUle Autorizovaným úfastnlkem: Za podmlnek stanovených 
v prfslušných Provoznlch podmfnkách je Autorizovaný OCastnlk oprávněn žádat o zHzeni, změnu 
nastaveni ti zrušeni vybraných Služeb prostřednictVfm Identjfik~niho klíte. Autorizovaný úlastník je 
povinen chránit ldentifikatnl klí~ pfed ztrátou, oddzenlm, vyzrazením a zneužitlm. pti užíváni 
Identifikaá1lho kll~e plati, že veškeré operace uskutečněné po rádném zadáni Identifik<Kniho kU~e 
kdykoli až do okamžiku, kdy bude 02 pnpadně oznámena ztráta, odozen!, vyzrazeni nebo zneužiti 
ldentifika~nlho klí~e, jsou právnlmi úkony zavazujlclmi Autorizovaného ú~astn!ka. 

9.4 Údaje jako při uzavlráni Smlouvy: Ve vztahu k údajům, které Útastnlk mede v žádosti o zm?mu 
Smlouvy, se uplatni práva a povjnností 02 a Ú~astnfka podle odst. 2.2. 

9.5 Změna Identifikačních údajů: 2:ádost o změnu podle odst. 9.1 písm. al je Účastn lk povinen podat 
vždy bez zbytelného odkladu poté, kdy dojde ke změně identifikablkh údajú, které Útastnfk sdělil 02 
(napr. ke změně obchodní firmy ~i jména, právnf formy, adresy sldla, bydl iště či mlsla podnikáni, 1<.". 
a 01<.". Útastnlka, změna skutetnosti, zda je plátCem DPH, nebo změny plněni podmlnek dle odst. 5.1 S). 

9.6 Rozsah žádosti o změnu: Pokud ÚGstnfk výslovně neuvede, že změna podle odst. 9.1 pfsm. bl se 
má týkat konkrétnl Služby, platl, že žádá o změnu ve vztahu ke ~ Službám, u nichž je to technicky 
a provozně možné. Je-Ii v žádosti uvedena konkrétní Služba ~i více Služeb, má se za to, že Účastník 
žádá o změnu nastaveni či zrušeni pouze ve vztahu k těmto Službám. V pochybnostech má 02 právo 
požadovat upřesněni žádosti Ú~astnlka, zejména tehdy, když neni zřejmé, které Služby se žádost týká. 
lhůty pro vyflzenl žádosti v takovém pHpadě zatfnajl běžet až ode dne doru~eni upfesněn f. 

9.7 Zfízeni Služby: Pokud Útastnfk žád.1 o zffzenl dalšl Služby, uplatnI se pfiméfeně ustanovení ~Iánku 2. 

9.8 Změna nastavení Služby spoclvajJcI ve změně Útastnlkem zvoler.ého tarifu nebo cenového plánu je 
obecně povolena pouze jedenkrát během daného ZÚtf.ovacího období; daišl podmlnky mohou vyplývat 
z Ceníku. 

9.9 Výpověď - zru~ení Slutby ze strany Účastníka: Útastnlk. může podat výpověd, resp. žádost o 
zru~enl Služby: 

9.9.1 {podstatná změna podmfnek vedoucf ke zhoršení postavenO pokud 02 )ednostranné 
provede podstatnou změnu Smluvnfch podmínek vedoucf ke zho~ení postaveni Účastníka ve 
smyslu odst. 17.6, je ÚČastnlk oprávněn do okamžiku nabyti úánnosti dané změny žádat o 
zrušení Služby a Služba bude zrušena dnem doru~enr žádosti 02, resp. v prlpadě telefonické 
výpovědi dnem identifikace Útastnlkd prosUednictv!m CVOP, prKemž Ú~astnlkovi, který má 
sjednánu Speciálnl nabídku, nebude úttována sankce za predčasné ukon~ení Speciální 
nabldky, nebo 

9.9.2 (opatřeni k ochraně SEtě) pokud 02 zavádi ve smyslu odst. 3.2 plsm. f) dodatetné opatrení 
k ochraně Sítě . Služba bude zrušena poslednl kalendárnl den pl'lsMného zúftovadho obdobf, 
v němž byla žádost doručena 02, pri~emž Ú~astnfk. je povinen podat tuto žádost nejpozději 
do 15 kdlendáfnlch dnú od zavedení dodatelné ochrany Sltě, nebo 

9.9.3 (převod účastnictvl1 pokud tfetf osoba se souhlasem Ú~astnfka podá 02 Návrh, pNpadně 
žádost o zflzeni Služby (Specifikaci) týkajld se totožného telefonnfho l:í..Ja. Zrušení nabude 
oonností dnem, kdy bude ve smyslu tl. 2 schválen Návrh, prlpadně žádost o zrlzenf Služby 
tletf osoby. V tomto prípadě musl 02 obdržet žádost Vetí osoby o zl'fzení Sfužby a žádost 
Ú~astníka o zru~enl Služby zárovei\ nebo 
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9.9.4 i bez uvedeni důvodu; v takovém prfpadě bude Služba zrušena po uplynutí výpovědní 
doby v délce šesti týdnů, která pOCíná běžet ode prvnlho dne následujldho po dorutenl 
žádosti o zrušeni Služby 0 2, nenl-li v Provoznlch podmlnkách stanoveno jinak. 

Výpověď prlmárn~ telefonicky: VýpovM, resp . žádost o zrušeni Služby se podává primárně 
telefonicky prosHednictVim urlené linky 02. Den uskuteálěni hovoru, pri kterém Útastník jednoznačně 
projeví svoji vůli ukončit Službu, se považuje za den OOruč.ení žádo5ti 02 , ktery je rozhodný pro běh 
výpovědn í doby. Bezodkladně po doručeni výpovědi z~ 02 Účastnlkovi na adresu bydl i!.tě nebo sídla 
jednorázový identifikalní kód - tvoP. který identifikuje Účastníka ve vztahu I< podané výpovědi . 

tvoP můte Úlastnlk pouzít podle svého uvážef1! ke: 

a) zru~ení Služby I s telefonním číslem Um, že se nejpozději 3 pracovnl dny pfed posledním 
dnem výpovědn l doby identifikuje sdělenlm CVOP na urtené lince 02. nebo 

b) zrušeni Sluzby s přenesením čísla k jinému poskytovateli Um, že se nejpozději 
predposlednl pracovnl den pred koncem výpovědní doby identif ikuje sdělenlm l:vop 
prejlmajlclmu poskytovateli (viz odst. 9.15). 

c) tvOP móte Ol.astník použit těl ke zpětvzeti výpovědi tím. že CVOP nepoužije ani jednlm 
ze zpOsobO uvedených výše pod plsm. a) nebo b). Pouze v případě plsemné výpovědi je 
tfeba návrh na zpětvzetí výpovědI OOroot 02 rovněž pisemně, jinak (nebude-li 02 vtas 
dofu!en požadavek na prenesení člsl a) dojde uplynutlm výpovědnl doby ke zrušerJí Služby i s 
telefonnlm tlslem. 

9.10 Schváleni žádosti o změnu: Nenl-li v ProvoznJch podmínkách u konkrétnf Služby stanoveno jinak, 
02 schváll nebo odmltne žádost o změnu do 5 pracovnlch dnů od jejlho dorutenl 02 . Schválenlrn se 
rozuml provedeni požadované změny. ládost o zménu bude schválena. pokud Útastnlk splnl 
podmínky, za nichž se změny provádějí. 2:ádost o zrušeni Služby se považuje za schválenou i v prlpadě. 
že 02 do 20 pracovnlch dni nedorutila ÚtastnJkovi oznámeni o odmftnutJ žádosti. 2:ádost o změnu se 
okamžikem schváleni stává soutástl" Smlouvy. 

9.11 Omezení změn Smlouvy: 02 je oprávněna podmlnit provedení změny Smlouvy podle odst 9.1 
písm. b) složenfm ti navy!.enlm jistoty ti zálohy, úl-Jradou všech pohledávek 02 za Útastnlkem, nebo 
oběma uvedenými požadavky souG3sně. 02 je oprávněna omezit možnost změn Smlouvy, pokud došlo 
k omezeni t i prerušt>fll poskytováni Služeb dle <!J . 8, jakož i v průběhu výpovědn l doby Sm louvy. 

9.12 Změny jinak než plsemně: 02 se může, dle vlastnlho uvážení, vzdát požadavku plsemné formy 
žádosti o změnu Smlouvy podle odst. 9.2. V takovém prlpadě bude změna Smlouvy provedena na 
základě identifikace Útastnlka prosUednictvlm ldentifikatnlho kllče, prípadně jiným způsobem 
stanoveným 02. 

9.13 Rušeni Služeb a trván( Smlouvy: Zrušenlm jednotlivé Služby nenl ukonl:ena Smlouva. Ostatní Služby 
Útasl:nfka zOstávajl nedotl:eny. Zru~lm vše<h Služeb je automaticky ukontena i Smlouva. pokud 
Účastn lk nemá Závazky vyplývajíá z Rámcové dohody nebo jiných uJednlml k odběru uratého objemu 
služeb po urtitou dobu. 

9. 14 Výpověď - zruienf Slulby ze strany OZ: Ke z ru~enl Služby ze strany 02 na základě oznámeni 
o zrušení Služby mOže dojit v následujícich prípadech: 

9.14.1 (poru~ování povinnosti účastnfka ) ÚÓJstnlk úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo 
identifikat:nl údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za Službu 
uvedenou ve vyúb.ovánl ceny; zrušit Službu je možné pouze po prokazatelném upozornění 
Út:astnlka. Soustavným opožděným placenlm se rozumí placeni nejméně dvou po sobě 
jdoudch vyúttovaní umy po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacenlm se rozuml existence 
nejméně tM nezaplacených vyůčlován l ceny. Uhradl-li Útastníl:: v~l::e ré dlužné tástky do 
termínu uvedeného spolu s výpovědí, pozbývá výpověď 02 platnosti a úó nnosti a poskytováni 
Služeb bude automaticky obnoveno. 

9.14.2 (likvidace či Insolvence) Útastnlk vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, 
bylo u něj zahájeno a problhá insolven~nl flzení, byl u něj zamltnut návrh na zahájení 
inso lven~nlho rízení pro nedostatek majetku. na základě porušen! povinnosti ve smyslu § 122 
odst. 2 insofventnlho zákona vobdob! zákonem prohlášeného moratoria, nebo byl u něj 
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zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku. V těchto prlpadech je 02 současně 
s odeslánlm oznámení o zrušeni Služby oprávněna omezit, přlpadně též přerušit poskytování 
Služeb, a to i bez předchozího upozornění. 

9.14.3 (zneužívání Služeb) Z důvodů uvedených v odst. 8.1 písm. d) a v odst. 8.2. 

9.14.4 (překážky plněnO DalM poskytování dané Služby nelze od 02 z technických, provozních nebo 
ekonomických důvodů spravedlivě požadovat. 

Výpovědní doba při rušení Služby ze strany 02: Služba bude zrušena po uplynuti výpovědnl doby 
v délce 1 měslce, která počíná běžet ode dne odeslání výpovědi Účastnlkovi. 

9.15 Přenesení čísla k jinému poskytovateli : Účastnlk má právo v průběhu výpovědní doby dle bodů 
9.9.1, 9.9.2 a 9.9.4 požádat o přeneseni telefonnlho člsla k jinému poskytovateli. L:ádost se podává 
prostřednictvím přejlmajlcfho poskytovatele služby, kterému se Účastník identifikuje sdělením platného 
kódu (VOP nejpozději předposled n í pracovní den před koncem výpovědnl doby. Lhata pro přenesení 
telefonnlho čfsla činí čtyři pracovnl dny a začfná běžet prvnlm pracovnlm dnem následujfclm po dni, ve 
kterém je žádost Účastnlka o přenesenI čfsla doručena přejímajícímu poskytovateli. Telefonnl číslo je 
možné přenést ke konci výpovědnl doby. Pokud konec výpovědnl doby nepři padne na pracovnf den. 
může Účastník požádat o přeneseni člsla již k nejbližšlmu předcházejícímu pracovnímu dni; tím souhlasl 
s odpovídajícím zkrácen lm výpovědnl doby. Přenesenlm člsla je ukončeno poskytování Služby u 02. 
Pokud bude žádost o přenesení doručena přejímajícímu poskytovateli později než čtvrtý pracovní den 
před koncem výpovědní doby, k přeneseni čísla sice dojde, ale nenl zaručeno nepřerušené poskytování 
služby na daném telefonním čísle. 
Pokud nebude dohodnuto jinak, dojde přenesenlm čísla: 
al v Mobilnl slti ke zrušeni všech Služeb zřlzených na pfenášeném čísle a 
b) v Pevné síti ke zrušeni pouze té Služby, o jejlž zrušenI Účastník výslovně požádá v souvislosti s 

přenesením; ostatní Služby případně zřízené na přenášeném čísle budou zachovány a 
poskytovány nadále prostřednictvlm nového telefonního člsla. 

Z technických důvoda nelze číslo přenést v přlpadě, že před doručen lm žádosti o přeneseni od 
přejímajícího poskytovatele byla Služba zrušena nebo přerušena ve smyslu čl. 8. 

10. Ukončeni Smlouvy 

10.1 Na ukončeni celé Srnloul;)' se přiměřeně uplatnI podmínky platné pro zrušenI jednotlivé Služby podle 
odst. 9.9, 9.14 a 9.15. Ukončení Smloul;)' nezbavuje Účastníka povinnosti zaplatit 02 ceny 
za poskytnuté Služby, včetně úroků z prodlení a smluvních pokut. ani odpovědnosti za přlpadné škody. 

10.2 Úmrtí spotřebite le: Úmrtlm spotrebitele bude Smlouva ukončena. Úmrtl je třeba věrohodně doložit 
na Kontaktních místech. Dohodne-Ii se oprávněný dědic s 02 na užíváni Služeb, případně využívá-Ii 
aktivně Služby i po smrti, přecházl tlm na něj účastnický vztah k dané Službě. 

11. Odpovědnost za ~kodu a náhrada škody 

11.1 Výjimky z odpovědnosti: 02 nenl povinna uhrazovat Úi"astnlkovi, popř. Uživateli, náhradu skutei"né 
škody ani ušlého zisku, které vzniknou v důsledku: 

a) omezeni, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutI Služby, 
b) překročenI kapacitní meze, poruchy, opravy nebo údržby Sltě či jejl i"ásti. popř. povahou použité 

technologie, 
c) změny Smlouvy jinou než plsemnou formou. 
dl ztráty, odcizenI, vyzrazeni nebo zneužiti přístupových kódů, Identifikačnfch kllčů, PIN, PUK a všech 

dalších kódů , které má Účastník povinnost chránit před ztrátou, odcizením, vyzrazenlm a 
zneužitfm (dále jen nK6dy"). 

11.2 Odpovědnost 02: V ostatnlch případech neuvedených vodst. 11.1 za škodu 02 odpovídá do výše 
trojnásobku prOměrné měslčnl platby za Služby v každém jednotlivém pt'lpadě. 

11.3 Odpovědnost Účastníka: Úi"astnlk odpovídá za škodu, která vznikne 02 v dOsled ku: 
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a) porušení ustanoveni Smluvnlch podmínek nebo porušení platného právního predpisu Ú~astní1em 
a také Uživatelem (tret! osobou), neproká~e·li Ů~astník opak, 

b) použití telekomunika~ního koncového zarízenl nebo jiného zaffzenl, které ru~1 provoz Sf tě , 
c} neoprávněného zásahu do koncového bodu Sltě, SIM karty, telekomunika~nfho koncového 

zařízení nebo jirého zarlzenl, 
d) použiti telekomunika~nfho koncového zaNzení nebo jiného zařízení, které nenl ulteno pro provoz 

v tR nebo které nespll'iuje technické požadavky stanovené zvláštním právnlrn predpisem, 
e) p~ozenf Sltě nebo zMizeni, včetně ~kody vzniklé v takové sou ... isJosti tfetlm osobám. 

11.4 Zneužiti Služby a Kódů: Útastnrk ~ovldá za zneu~itl Služby, $1M karty, KOdO nebo 
telekomunikamího koncového zal'lzenl, jakož i za prepsánf kódu tMEl koncového zafizenl a za ~kodu tfm 
způsobenou 02. Ú~astnlk je povinen v takovém ptlpadě zaplatit cenu poskytnutých Služeb až do doby, 
kdy bude 02 doru~eno Ú~astní1ovo písemné oznámení o zneužití nebo odcizeni SIM karty, zneužití 
Kódu nebo zneužiti či odcizení koncového nebo jiného zatízení. 

12. Právo a soudní příslu~nost 

12.1 teský právní rád: Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Smlouvy a Vf se Ndl 
právním fádem ~R. Na -Aechny závazkové vztahy na základě Smlouvy se bez ohledu na datum jejich 
vzniku uplatní pfrslw..á ustanovení zákona l . 89120 12 Sb., otKansk.ý zákonU,. Pohledávky a dluhy 
vzniklé p'ecI jeho údnností se fídí dosavadnl právol úpravou. 

12.2 Pravomoc trú, soudů, tNB a finančního arbitra: Ve sporech mezi 02 a úlastníkem, popr. 
U~ivatelem, vyplývajídch ze závazkových vztahů upravených těmito VP nebo na jejich základě m~ 
pravomoc rozhodovat ~TÚ. Soudy mají pravomoc rozhodovat v pflpadech a za podm!nek stanovených 
zákonem. Soudem pravornocným pro soudní rlzenf vedené proti zahraničnf osobě je v~dy soud CR 
mlstně pfíslušný podle s!dla 02. Ohledně pravomoci a pffslušnosti CTÚ ve správnlm rlzen! platl pfedchozí 
věta obdobně . Dozorovým orgánem pro platebnl služby dle ď. 15 VP a zákona l. 28412009 Sb. je Ceská 
národnl banka, se sldlem Senovážná 3, 115 03 Praha 1 (www,mb,czl. ohledně sporů týkajldch se 
platebnfch služeb lze podat také návrh na zahéljen! (Izenl pred finanóllm arbitrem podle zákona 
l. 22912002 Sb. 

13. Speciáln! nabidka 02 

13.1 Doba trvánf Speciál"' nabídky: V prípadě, ~e (slastnlk spin! stanovené podmlnky a poMdá o zřlzení 
Služby nebo o změnu nastavení Služby za podmlnek speciálnf nabídky uvedené v Cenlku n';bo 
Provoznfch podmfnkách pro pfíslušnou Službu (dále Jen ~Speciální nabídka~) , vztahuji se na Úl:astníka 
podmlnky Speciálnl nabfdky a podmínky uvedené v tomto lián ku. Doba trvánl Speciálnl nabídky, po 
kterou se tyto podmlnky na Ú~astnfka vztahují, zQl:lná plynout ode dne zNzenl Služby, resp. od ú~innosti 
pflslušné změny nastaveni Služby, a konlí uplynutlm doby stanovené v Cenlku, jiném ceníku 02, 
Speciální nabídce nebo ve Smlouvě (dále jen ~Doba trvánl Speciálnl nabldky~). Po celou Dobu trvánl 
Speciální nabidky je úQstnlk povinen fádně užlvat Slu~eb a dodržovat Smluvnl podmínky vtetně hrazení 
dohodnutého m~ilnlho paušJlu za Službu, pflpadně též ceny za Služby lerpané nad rámec měsíčního 
~Iu a lástky Platebnfch transakd. 02 má právo úttovat nejméně tástku měsltnlho pauMlu za 
Službu po cek>u Dobu trvání Speciál nf nabldky. Tlm nenl dot~eoo právo na minimálni plněni podle odst 
13.4. 

13.2 Obe<:ně nelze Spe<iálni nabídky kombinovat: Využitím Speciáln! nabldky může Ú~astník získat 
zboží nebo Služby za zvýhodněnou cenu, popf. jiné výhody uvedené ve Specl~ l nr nab!dce. Jednotlivé 
Speciální nabldky stejného druhu ani různých druhů nelze vzájemně kombinovat, nestanoví-Ii 02 jinak. 

13.3 lhůta pro aktivaci: Ke zflzení Služby nebo aktivaci zaNzenl požadovaných Ú~tnlkem v ráma 
SpeoáInl nabidky dojde ve Ihůt~ stanovené v Provoznfch podmlnkác:h nebo v Ceníku, jinak do lO dní od 
podánI Mdosti. 

13.4 Minimálni p1n~nf: V prlpadě, že Účastník využije Speciálni nabldku a zárovefl se II jejfm ráma zaváže 
k minil1'lálnímu plněn i, je povinen po dobu uvedel"lOU ve Speciální nabJdce hradit měsf~nl! za Služby 02 
nejméně ~ástku odpovldajld výši sjednaného minimálnfho plněnI. t:ástky vyúčtované za Platebnl 
transakce se do mlnimálnlho plnění nezapocítávajl. Pokud Úlastnlk po dobu uvedenou SpeciálnJ nabldce 
odebere v některém zútl:ovaclm období Služby 02 v niSI hodnotě než je částka minimáln!ho plněnI, je 
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02 oprávn~na VfÚltovat Úťastnlkovi a Ú~astnlk povinen uhradit 02 doplatek ve ~i ro:zdflu mezi 
tástkou vyUčtovanou za ~kuteťně poskytnuté Služby a výši ~jednaného minimAlnlho plněni. 

13.5 Sankce za předlasM ukončení Speciální nabídky. Pokud ~potfebi tel požádá o zrušeni Služby ke dni, 
který pfedcházl poskdnlmu dni Doby trvání Spedálnf nabfdl::)', je povinen uhradit paušální odškodněnI 
za neodebrané ~Iu~by (tj . za předta5né ukončen í závazk.u odebírat slu~by po sjednanou dobu). 
Spotfebitel se zavazuje toto pa~lní odškodněni :zaplatiL V~e úhrady této sankce pro ~potlebitele čin í 
jednu pětínu soubu měsíčníd1 pat5álů (podle aktuálního pau~lu vCetně DPH) zbývajídch do konce 
Doby trvánl Speciální nabídky a rozdll mezi konemou zvýhodněnou kupnl cenou a ~tandardn í cenou 
zbožl u 02 podleceníku. 

Úta~tnlk, který nenl spottebitelem, není po Dobu uvánl Speciáln! nabldky oprávněn Službu zrušit, pokud 
by lhůta pro zrušenI Služby končila dnem, který předcházl poslednrmu dni Doby trvání Speciální nabídky. 
2.adost O zrUšení Služby i výpověď Smlouvy podaná Útastn lkem v rozporu s pfedchozl větou je neplatná. 
V pflpad~. že se 02 pfed uplynutím Doby trvání Speciálnl nabldky dohodne s Útastníkem, který není 
spotrebitelem, na ukončeni Speciálnf nabldky, je tato dohoda podmlněna uhrazenlm veškerých 
splatných vyúttovánl ceny za Služby poskytnuté Účastnlkovi a zaplacenlm pauMlnlho odškodněni ve 
sjednané výši ze strany Út.astnlka. Výše úhrady této sankce pro Účastnlka, který nenl spoUebitelem, ~inl 
součet měslčnlch paušálů (podle aktuá\nlho pau~álu vtetně DPH) :zbývajlclch do konce Doby trván! 
Speciálnf nabídky a rozdíl mezi konKnou zvýhodněnou kupnl cenou a standardn! cenou zboží u 02 
podle cenlku. 

13.6 Omezeni platná pro pferulenf Služeb: Během Doby trvánf $pe<!tdnl nabldl::)' mllže požádat 
o plerušenl poskytováni Služeb pouze: 

a) Ocastnlk po dobu :zárul:ní opravy mobilnlho telefonu nebo Jiného zaHzenl zfskaného v rámci 
Speciálnl nabldky, a to na dobu od plljetí zanzenf do opravy do dne. kdy měla být oprava 
provedena. pokud se s 02 nedohodne jinak. 

b) Útastnlk v pfípadě, kdy dojde \:: odcizeni nebo ztrátě $1M karty nebo mobilnlho telefonu ti j iného 
zarlzenl zlskaného v rámci Speciální nabídky, a to nejdéle na dobu 14 dnů. pfed uplynutfm této 
doby je Ofastnlk povinen požádat o obnovení poskytováni Služeb a zaplatit za obnovení poplatek 
dle Cenrku. 

c) osoba podle odst 8.3 na dobu do ukončeni dědického rízenl. 

13.7 Smluvnl pokuta: Pokud Účastník poruší v Době trvánl Speciálnr nabldky své povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy a VP, tj. :zejména dostane-Ii se do prodlenl s úhradou ~účtován l po dobu delší než 65 dnů, 
Je 02 oprávněna požadovat a Útastnfk povinen :zaplatit 02 sm luvnl pokutu. Výše této smluvnl pokuty 
pro spotfebitele tin! jednu pětinu saunu měsftnlch paušálO (podle aktuálnlho pauMlu včetně DPH) 
zbývaJlclch do konce Doby trván! Speciálnl nabldky a rozdll me:zi konečnou zvýhodněnou kupnl cenou 
a standardnl cenou zboží u 02 podle ceníku. Výše smluvnl pokuty pro Útastnlka, který nenl 
spotrebitelem, č i nl součet měsíčních paušálů (podle aktuálnfho pau!álu včetně DPH) zbývajících do 
konce Doby trvánf Speciálnl nabldky a rozdíl mezi konelnou zvýhodněnou kupní cenou a standardní 
cenou zbožl u 02 podle cenlku. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká porušenlm povinnosti a 
Útastník je povinen zaplatit pokutu nejpozděj i ve lhůtě uvedené ve výzvě vystavené 02. Zaplacením 
smluvnl pokuty nenl dotteno právo 02 požadovat náhradu ~ody vzniklé v souvislosti s ponrlením 
povinnosti ze strany Útastnlka. 

13.8 Spedálnf nabfdky bez smluvní pokuty: Pokud nenl II podmlnkách konkrétnl SpeClálnl nabldky 
sjednána smlUVIli pokuta, 02 má právo vystavovat Ú~astnlkovi vyúttovánl v souladu s odst.. 13. 1 po 
celou Dobu trvánl Spedálnl nabfdky. V ptlpadě nE!placenl vyúčtováni podle čt. 5 múže být po dobu 
procllenl s placenlm poskytováni Služeb ome:zeno nebo pferu!:eno. Služba bude v takovém pi'ípadě 
zr~na nejpozději skonteolm Doby trvání Speciálnl nabídky. TIm nenl uotčeno právo Účastnlka podle 
OdSL 13.5. 

14. Předplacené služby v Mobilní síti: Poskytování pfedplacených ~užeb v Mobilnl sili se Hdl samostatnými 
v~eobec:nymi podmlnkami. 

1S. Platebnl transakce 
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15. ' Účastník je oprávněn zadávat piíkazy k Plat ebnim transakcím: Pokud to umoŽl'lujl Provozní 
podmínky konkrétní Služby, je Účastnlk vedle u~lvání služeb elektronic1c:ých komunikad oprávněn 
zadávat prostrednictvlm 51tě a technicky způsobi lého koncového zarlzenl (elektronického 
komunikačnlho zarfzenl) prfkazy k provedenI pfevodO peněžn lch prostredkO na platebnl účty osob, 
které uzavrely s Ol smlouvu o vedeni takových úc:tO, (dále jen uPartnern postupem podle odst. 15.2. 
(dále jen wPlatebnl transakce"). Pro účely těchto VP se služby Platebních transakci považujI za součást 
Služeb, ledate z kontextu použiti pojmu Služba vyplývá něco jiného. 

15.2 Způsoby zadáni pffkazu: Pi'rkaz k provedeni Platebnl tran.sakce muže být zadán následujlclmí 
zpusoby: 

a) voláním po urč.itou dobu na telefon ni člslo se zv1Mtnlm pfedtlsllm (tzv. audiotex), 
b) zaslánlm SMS či MMS s urteným fetězcem znakO na zvláštní 6sl0 (tzv. Premium SMS nebo Premium 
MMS), 
c) datovým spojenlm po určitou dobu prostfednictvfm vytáčeného pfipojenl v Pevné slti k tlslu se 
zvláštnlm pfe~lsllm (tzV. Datarif), 
dl potvrzenlm pflkazu na určeném odkazu na webové či wapové stránce určené Partnerem 
(tyto kroky dále též jen "Zadáni prfkazu U

) . 

tástka Platebnf transakce (tj. částka, která má být na zák ladě prrkazu k provedeni Platebnl transakce 
plevedena) se vypolHA podle délky voláni na audiotexovou Imlm, délky datového spojeni, prrpadně 
podle pOCtu zaslan:f<h Premium SMS či Premium MMS, nebo je určena odkazem na webové či wapové 
stránce. Dalšl informace a závazné param~try Platebnlch transakd jsou uvedeny v Cenlku. 

15.3 platebními transakcemi lze platit za: Platebnlmi transakcemi podle odst. 15.2 mlJŽ~ Účastník platit 
za zbožl a služby poskytované Partnery nebo s osobami, které poskytuji své služby v souladu 
s podmínkami stanovenými 02 a Partnery (Partneri a tyto osoby dále jen "Obchodnlci~), pfičemž může 
jlt o zbožl nebo služby, které jsou: 

a) poskytnuty ~i doru~eny poštou l i kurýrem, prevzaty osobně v provozovně, vydány elekt ronickým 
zafl.zením či jinak. ptlpadně dodány prostfednictvfm elektronického komunikamího zařízeni 
Úlastnika, ale užívány jiným zptlsobem (napl. SMS jlzdenky, e-vstupenky); 

b) dodány do eleklJonického komunikatnfho zaflzeni a které budou užfvány prosttednictvlm 
elektronického komun ikačního zafízenl. 

15.4 Postup při provádění Platebních transakci: Zadánfm pflkazu souhlasl Účastnlk s provedením 
Platební transakce. To platl i tehdy, umožnit-Ii zadat pffkaz k provedeni Platebnl transakce jiné osobě. 
Pflkaz je prijat ze strany 02 k okamžiku ukončeni Zadáni příkazu , pokud nenl bez zbyte~ného prodlení 
odmltnut. Ú(:astnlk nemůže již odvolat platebnl prlkaz nebo svůj souhlas s Platebnl transakd poté, co 
byla pfijata ze strany 02. 

, 55 Platebnl transakce u Předplacených Služeb se Ndl samostatnými Všeobecnými podmlnkamL 

15.6 02 zajisti převod prostředku: 02 Zdjistf. aby peněžní pr05tfedky byly pfipsány na platebo! útty 
Dffslu~ého Partnera nejpozději do dvou pracovnkh dnů od zadáni pffkazu k provedenI ?latebnl 
transakce; úprava l hůt pro provádění platebních transakd v zákoně o platebnlm styku se nepoužije. 02 
odpovldá za nesorávně provedenou transakci prislušnému Partnerovi. 

15.7 02 může stanovit limity: 02 je oprávněna stanovit finančn f limity pro den a pro zúčtovací obdob!. 
Pokud Účastnlk dosáhne finančnlho limitu stanoveného pro daný druh Platebnf transakce dle odst. 
15.3, je 02 oprávněna požadovat pfed provedenlm daBích transakci složeni jistoty (prip. zálohy) na 
úhradu závazků Účastnlka vzni klých v souvislosti s Platebnlmi transakcemi. V prlpadě prekročení 
finančnlho limitu nebo nesložení j istoty lRastnlkem je 02 oprávněna odmltnout provedeni transakce. 
Finančnllimity a jistoty jsou upraveny v Ceníku. 02 je dále oprávněna stanovit limity na jednu Platebn! 
transak.ci nebo výdajový limit. 

15.8 Platební transakce ve vyúčtování: O provederlých Platebních transakcídl bude 02 Útastnfka 
informoval v samostatné části '")'Účtováni dle ~I. 5 za nejbližšf možné následujtcr zúďovací období po 
uskutečněni Platebn! transakce. Útastnfkům užlvajkím predplacené služby jsou tyto informace 
zprlstu pněny na značkových prodejnách 02 na žádost. ládaj lcf osoba musl doložit, že je oprávněným 
Účastnlkem k predložené SIM kartě, k níž informace ~ádá . 
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15.9 Ochrana Účastníka proti zneužiti a povinnost hlásit ztrátu zarlzení: Úl':astník je povinen 
pfijmout veškerá přiměřená opaUenl na ochranu elektronického komunikačního zařízení. V případě 
odcizeni ó ztráty elektronického komunikačnlho zaffzenl má Út.astník povinnost tuto skutel':nost 
bezodkladně nahlásit Ol. OznámenI lze ul':init kdykoli bezplatně, a to ohlášenlm na telefonn! linku l':i 
plsemným oznámením, pril':emž na jeho základě bude zablokováno uskutečňovánI Platebnfch transakcI 
i poskytovánI Služeb. PorušenI této povinnosti Úl':astníkem je považováno za hrubé porušeni Smlouvy 
ze strany Úl':astnlka. 

15.10 Reklamace ve vztahu k Platebnfm transakdm: Úl':astník je povinen podat případnou reklamaci 
proti provedení Platební transakce (tj . že ve smyslu odst. 15.2 hovor nebyl uskutečněn, SMS nebyla 
odeslána, vyúčtovaná délka či počet hovorůljednotek neodpovídá provozním údajům ústředny, prlkaz 
byl zadán ze ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikal':nlho zařlzenl, Účastnlk nedal 
souhlas s Platebnl transakci apod.) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsků ode dne 
dorul':ení vyúčtovánI (odst. 5.4.4) písemně na adresu sldla 02. UstanovenI odst. 17.7 se na Platebnl 
transakce uplatní obdobně. Po uplynut! Ihuty se má za to, že Platebnl transakce byla uskutel':něna 
s parametry uvedenými ve vyúčtovánI. U Předplacených služeb poi'Jnají lhůty běžet od podání příkazu 
k Platebnl t ransakci. 02 nenese důkaznl břemeno týkajlcl se podmínek Platební transakce ve smyslu § 
120 odst. 1 zákona o platebnlm styku. 

15.11 Odpovědnost Účastníka za úhradu Platebních transakcí: Účastnlk nese ztrátu z Platebnlch 
transakcI realizovaných prostrednictvrm ztraceného nebo odcizeného elektronického komunika<":ního 
zarlzenl v rámci Předplacených služeb až do l':ástky odpovídající 1500 eurům , v ostatních případech 
podle zákona. Pokud v~ak Ú<":astnlk tuto ztrátu zpOsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že 
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinnostI, nese takovou ztrátu v plném 
rozsahu. Ú<":astník nenese ztrátu z Platebních transakci realizovaných prostrednidvfm ztraceného nebo 
odcizeného elektronického komunikal':nlho zařízení, pokud ztráta vznikla poté, co Účastnlk oznámil 
ztrátu, odcizení nebo zneužití elektronického komunika<":ního zařízeni podle odst. 15.9. 

15.12 Úhrada částek za platební transakce: Ú<":astnlk je povinen l':ástku zaplacenou 02 na základě 
Úl':astníkova příkazu k provedení Platební transakce uhradit 02 společně s cenou za Služby v době 
splatnosti vyúčtovánf. Účastník je dále povinen zaplatit 02 poplatky za provedeni Platebních transakci 
ve výši dle Cenlku. Účastnlk, který dal přlkaz k provedeni Platební transakce, souhlasí zejména s užitím 
odst. 5.4, S.S a 5.13 těchto VP. Úl':astníci využívajlcl Předplacených Služeb souhlasl se snlženlm Kreditu 
o l':ástku Platební transakce. Podáni reklamace dle odst. 15.8 nemá odkladný úl':inek. 

15.1 3 Odpovědnost za objednané zboží či služby: 02 nenese odpovědnost za vady zboží (':j služeb 
zaplacených Platebnl transakcI. Účastnlk je oprávněn nároky z takových vad, z neposkytnutí služeb 
řádně a vl':as <":i z nedodáni zbožl uplatňovat pouze primo u dotl':eného Obchodnlka. 

16. Doručování zpráv 

16.1 Způsoby komunikace a písemné úkony: Ú<":astník bere na vědomi, že 02 je oprávněna zasllat 
ve~keré zprávy, výzYy, upozorněnI, upomlnky a dalšl písemnosti (dále jen "zprávy") na adresu 
Účastnlka, Fakturačnl adresu anebo na telefonnl člslo. 

16.2 Doručení zprávy: Pro úl:'ely těchto VP se za dorul:'enou považuje zpráva: 

a) dodaná subjektem poskytujkfm poštovnf nebo kurýrní služby na adresu naposledy oznámenou 
Úl':astnlkem. Za doručenou je považována i zpráva, u které bylo odmltnuto prevzetl zásilky 
adresátem nebo která nebyla vyzvednuta adresátem v úložní době, i když se Ú<":astník o jejím 
uloženi nedozvěděl, nebo která byla vrácena 02 jako nedoručitelná. Zprávy od 02 jsou podávány 
obvykle jako obyl:'ejné listovní zásilky, korespondence ohledně smluvnl dokumentace muže být 
zasílána doporu<":eně. 

b) dorul':ená elektronicky zejména formou e-mailu, SMS, MM S, telegramu nebo faxové zprávy nebo 
vložená do informa<":ního systému 02 (Elektronický ú<":et) za ú~elem zprlstupněnl Účastnlkum. Za 
doručenI zprávy se v prrpadě zaslánI zprávy SMS nebo MMS považuje potvrzení ústředny, že 
zpráva byla odeslána na telefonní člslo. 

c) v prlpadě hlasového volání se za doru<":enl zprávy považuje dovolání se, uložení zprávy do hlasové 
schránky Ú~astnlka provozované 02 nebo Ui marné pokusy o dovolánI se, když mezi jednotlivými 
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pokusy uběhlo alespoň šest hodin; opakované pokusy nenl nutné ~init v pflpadě volánI na ~Islo, na 
kterém právě dochází ke zneužívání služeb. které znemožňuje dovolánI. 

16.3 Pokud dochází k zasílání zpráv e-mailem, děje se tak výlučně na žádost Ú~astnfka, který tlmto dává 
souhlas k zasílání e-mail u bez zabezpe?:enf. 

16.4 Při uzavřeni nebo změně Smlou..y mimo prostory obvyklé k podnikání nebo za použiti prostředka 
komunikace na dálku 02 předá v souladu s § 63 odst. 9 ZoEK spotfebiteli informace o podstatných 
náležitostech Smlouvy zpasobem, jaký si spotrebitel zvolil pro zasílání nebo archivaci vyút1:ovánl (odst. 
5.4.3). 

17. Společná, pfechodná a závěrečná ustanoveni 

17.1 Starši smluvní vztahy zůstávají v platnosti: Veškeré právni vztahy v oblasti poskytování Služeb 
vzniklé mezi 02 a Účastnlkem pfed nabytlm účinnosti těchto VP zůstávají i nadále v platnosti, považuji 
se ve svém souhmu za Smlouvu ve smyslu ď. 2 a řídí se aktuálními Smluvními podmlnkami. Jednotlivé 
smluvní vztahy se považují za Služby zřízené dle ~I. 2 na základě Smlou..y. NastavenI Služeb se tlm 
automaticky neměnf. 02 je oprávněna od Ú~astnlka požadovat doplněni či doloženI údajů k dostatečné 
identifikaci. Za soutásti Smlouvy se považuji i Rámcové smlou..y, cenové plány a obdobné dokumenty 
upravující podmfnky poskytováni Služeb. 

17.2 Platnost dfívějších formulářů: Po přechodnou dobu počínajíci účinností těchto VP mohou být 
z provoznfch a technických důvodů na straně 02 uzavírány smluvní vztahy i na základě tiskopisů 
použivaných do účinnosti těchto VP. 

17.3 Jedna Účastnická smlouva: V prípadě, že Ú~astnlk zřldil vice Služeb (netýká se Předplacených Služeb), 
tvorí všechny Služby sou~ást jedné Smlouvy a každá dalšr se považuje za změnu Smlouvy již uzavřené ve 
smyslu ~I. 9. 

17.4 UstanovenI VP, z jejichž povahy to vyplývá, platí i po ukon~ení Smlouvy, a to až do úplného ..yflzenl 
všech práva nároků ze Smlouvy plynoucich. 

17.5 Smluvni podminky a jejich změny: 02 je oprávněna měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty 
tvořlcr Smluvnr podmínky při změně technických, provozních, obchodních nebo organizal':ních podmlnek 
na straně 02 nebo na t rhu poskytování služeb elektronických komunikací, jakož i z důvodu změr.ly 
obecně závazných právních předpisů. 02 je povinna uveřejnit informace o těchto změnách v každé své 
provozovně a na Internetových stránkách. Zároveň je 02 povinna informovat Účastnlka o uvefejněnl 
informacI o změnách Smlouvy. 

17.6 Pokud se jedná o poastatnou změnu smlouvy, která vede ke zhoršení postavení Účastníka . je 02 
povinna informovat Účastnrka, jehož Smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukon~ení 
smlouvy před uplynutím Doby trvání Speciální nabídky, o jeho právu zrušit dot~enou Službu ke dni 
nabytí účinnosti změny bez sankce v prípadě, že nové podmfnky nebude akceptovat. Tato informace 
bude Úl':astnfkovi poskytnuta způsobem, který si Účastnlk zvolil pro zasflánl ..yút1:ovánf. 

17.7 Při pochybnostech rozhoduji záznamy 02: Pti pochybnostech o tom, zda byla služba poskytnuta 
nebo zda byl úkon (volánI, odeslánI elektronické, faxové zprávy, ..yzvednutl ~i načtenI dané položky 
v systému 02, zpráva. výzva, upomfnka, apod.) proveden, je rozhodujlcr výpis z provozu ústředny nebo 
systému 02 nebo přlslušného roamingového operátora. 

17.8 Leský text dokumentů tvofídch Smluvní podmínky je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají 
pouze informativní povahu. 

17.9 Tyto VP nabývají úónnosti dne 4.12.2014. Na nové smluvní vztahy a změny stávajících smluvních 
vztahů uzavřené od 4.12.2014 se uplatní tyto VP. Na ostatní smluvní vztahy se tyto VP uplatní po 
uplynutí l h ůty 1 měsíce poté, kdy byl Účastník o změně informován. 

V Praze dne 3.12.2014 

Jménem spole?:nosti 02 Czech Republic a.s. 
představenstvo 
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Evidenční člsJo: PM588/2015 

POVĚŘENí 
Společnost 02 Czech Republic a.s. se sldlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, PSe 14022, le 
60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vJožka 
2322, tlm!o pově/uje 

svého zaměstnance pana 

Bc. Pavla Gerstla 

os. Č. 35204, bytem Ruská 92, Praha 10, PSe 100 00, r.č. 55040910108, 

k tomu aby: 

za spo~ost 02 Czech Republic a.s. jednal ve věci účasti na vefejné zakázce s názvem 
.. Poskytováni IP VPN MPLS datové služby mezi Ministerstvem financí a ČNB a mezi ČNB a 
SPCSS"I vyhlášené zadavatelem Ministerstvo f!Oancí, se sfdlem Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 
11810, le 00006947. 

Pan Bc. Pavel Gerstl je oprávněn samostatně činit velikeré právní úkony vůči zadavateli, včetně 
podpisu dokumentů, nabídek, předběžných nabídek pro dynamický nákupnf systém, smluv, 
dodatkú smluv se zadavatelem, jakož i veškeré další práml úkony vůči zadavateli v souvistosti s 
výše uvedenou vefejnou zakázkou. 

Je taktéž zmocněn k podání pfedběžné nabídky prostřednictvím elektronického nástroje. 

Pro vyloučenr pochybnosti se stanovC, že 

a) toto zmocněni nezahrnuje oprévněnr udělit zékaznCkovi povolenC k .pi'eprodejr služeb společnosti 02 
Czedl Republic a.$. (např. působit jako MVNO); 

b) toto.zmocněnl k uzavlráni účastnických smluv za spo&ečnost 02 Czech Republic a.s. nezahmuje 
oprávněni k povoleni užfvánf srtf, kabelovodů a dalšrch sfťových zarfzenC spaečnostl 02 Czech 
RepubUc a.s. ostatnlm poskytovatelClm a operátorům ; 

c) foto zmocněni nezahrnu}e oprávněni k uzavlfánl nákupnlch smluv; 

d) zaměstnanec poVět'ený' podávánlm nabídek je oprávněn podepsat doklady v souladu s § 51 odst. 4 
ZVl, a to včetně smlouvy o smlouvě budouci, na jejlmž základě se subdodavatel jako zévazná strana 
zavazuje na výzvu 02 jakožto oprávněně strany uzavfCt smlouw k realizaci vefejné zakázky; uzavlriml 
jiných subdodavatetských smluv ani smluv o smlouvě budoucl však nenf součásti tohoto pověřeni ; 

e) zaměstnanec pověfený podáván lm nabldek je oprávněn podepsat i smlouvu o sdruženi nebo 
spolupráci pro účely podáni společně nabldky podle zákona o vefejných zakázkách. 

V Praze dne 15. 5. 2015 

02 Czech Republic a.s. 
Představenstvo 

Ing. Tomáš Budník 
předseda pl'edstavenslva 

... J= ...... .. 
Michal Frankl 
člen představenslva 

02 Czech Repub!1c a.s. Za BnlmlovXou 26612 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic t aoo 020202 WYIW.o2.cz ......... ~_' ........ __ ._. _._r .. ll oCloImUa ooe~ 

,-.,StMením IOUbIasi: Martin hloflll, dMN Flfemlfch zákazni);A 
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2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu
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