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Česká republika - Ministerstvo vnitra

č.j.: MV-142279-488/KAP-2017

č. smlouvy 34/18

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - KTS

mezi

Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu

a

Českou republ'kou M'n'sterstvem vnitra

na straně jedné

a

společností ha-vel internet s.r.o.

na straně druhé



Centrálni zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Níže uvedeného dne, měsícea roku nás|edujÍcÍsm|uvnÍstrany:

,,, n,,ľ"

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 1039/32 Č O
Praha 1, Staré Město, lČ: 47609109, zastoupená

Č. j.: MPO 81077/2018

(dále jednotlivě jako ,,PověřujÍcÍ zadavatel" a společně jako ,,Pověřujíci zadavatelé")

a

Česká repubřka M'n'sterstvo vn'tra, se s'dlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 Letná,
IČ: 00007064, zastoupená Ing. jiřím Koldou,

na základě pověření ministrem vnitra ze dne
29. listopadu 2017, č.j. MV-136219-1/SIK5-2017 (dále jako ,,Ministerstvo" nebo ,,Centrálni
zadavatel")

Č. j.: MV-142279-488/KAP-2017

na straně jedné

a

společnost ha-vel internet s.r.o. , se sídlem: Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava Muglinov , lČ:
25354973, DIČ: CZ25354973, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C,
vložka 9719, zastoupená: (dále jen ,,Poskytovatel")

na straně druhé

(jednotlivI pověřujÍcÍ zadavatelé, Ministerstvo a Poskytovatel dále jednotlivě také jako ,,Smluvní
strana" a společně jako ,,Smluvní strany")

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,NOZ"), tuto

Smlouvu na poskytování služeb KIVS - KTS

(dále jen ,,Smlouva")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) Vláda České republiky přijala dne 30. května 2012 usneseníč. 385, o koncepci nákupu datových
a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
(dále jen ,,Usneseni");

B) Na základě Usnesení provádí Centrální zadavatel ve smyslu § 9 odst. 1 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"),

!'
r
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centralizované zadáváni spočívajÍcÍ v tom, že Centrální zadavatel zavedl dynamický nákupní
systém (dále jen ,,DNS") za účelem zadáváni veřejných zakázek na poskytování datových a
hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen ,,KIVS"), vymezených
Usnesením a 'Centrálním zadavatelem, a to na účet jednotlivých ústředních orgánů státní
správy, organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizaci a jiných subjektů veřejné
správy; Centrální zadavatel je oprávněn pořizovat v rámci centralizovaného zadáváni
předmětné služby KlVS i pro sebe;

C) Centrálni zadavatel zavedl DNS v zadávacím řIzení v souladu se ZZVZ a v souladu s relevantní
právni úpravou zařadil Poskytovatele do DNS;

D) Centrální zadavatel a pověřujÍcÍ zadavatelé spolu uzavřeli Dohodu o centralizovaném zadáváni,
jejímž předmětem je závazek Centrálního zadavatele provádět zadávací řIzenI a centrálně
zadávat veřejné zakázky na poskytování služeb KlVS na účet těchto pověřujÍcÍch zadavatelů;

E) V návaznosti na uzavření Dohody o centralizovaném zadávání a vymezení konkrétních služeb
kivs poptávaných PověřujÍcÍmĹ zadavateli zahájíl Centrální zadavatel dne 3. 9. 2018 zadávací
řízenI na veřejnou zakázku (dále jen ,,veřejná zakázka") na služby KlVS, jejichž bližší specifikace
je obsažena v Příloze č.1a Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen Služby"), a následně v tomto zadávacím
řIzení (dále jen ,,Zadávací řIzeni") vybral nabídku Poskytovatele jako ekonomicky nejvýhodnějsi;
v případě, že Smlouva sdružuje Služby specifikované ve dvou a vÍce poptávkových
listech vymezených v ČI. 3.1. Smlouvy, považují se Služby vymezené v každém jednotlivém
Poptávkovém listu za jednu Veřejnou zakázku;

F) Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby dle Smlouvy;

SMLUVNĹSTRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUjÍCÍM:

1. PŘEDMĚT, ÚČEL, DOBA TRVÁNÍA MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

1.1. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Ministerstvu a/nebo PověřujÍcÍmu
zadavateli, na jehož účet Centrální zadavatel provádí centralizované zadávání služeb KIVS,
příslušné Služby.

1.2. Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je dosaženi cIlů stanovených v Usnesení a zajištěni řádného poskytováni
Služeb Ministerstvu a/nebo pověřujÍcÍm zadavatelům.

1.3. Doba trvání Smlouvy
Smlouva je pro Smluvní strany závazná od okamžiku její účinnosti dle čí. 12.2. Smlouvy a po
celou dobu jejího trvání, tj. po Dobu zavedení Služby (ČI. 5.5. Smlouvy) a po Dobu poskytování
Služby (ČI. 12.1. Smlouvy).

1.4. Místo plnění Smlouvy
Místem pIněnISnMouvy je území České republiky.

2. JEDNÁNÍ MINISTERSTVA PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

2.1. Jednání Ministerstva při uzavÍráni Smlouvy

Ministerstvo při uzavírá ní Smlouvy jedná:
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(i) vlastním jménem a na vlastní účet; a/nebo
(ii) vlastním jménem a na účet pověřujÍcÍch zadavatelů v souladu s § 9 odst. 1 písm. b)

ZZVZ.
2.2. Koncový uživatel

Koncovým uživatelem ve smyslu § 2 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZEK"), a zároveň příjemcem Služeb
{dále jen ,,Koncový uživatel") je v případě jednání Min isterstva vlastním jménem a na vlastní
účet Ministerstvo, v případě jednání Ministerstva vlastním jménem a na účet pověřujÍcÍch
zadavatelů je to pověřujÍcÍ zadavatel, na jehož účet je jednáno.

2.3. jednání Ministerstva po uzavření Smlouvy

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci dle § 12 odst. 1 zákona
č. 2/1969 Sb., o zřIzenI ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné plní koordinační úlohu pro informačnía komunikační
technologie.

V případě, že Ministerstvo není současně Koncovým uživatelem a nenáleží mu práva
a povinnosti Koncového uživatele vyplývajÍcÍ ze Smlouvy, je Ministerstvo oprávněno za účelem
plněni koordinační úlohy pro informační a komunikační technologie vykonávat pro účely této
Veřejné zakázky pouze ty činnosti a náleží mu pouze ta oprávnění a ty povinnosti, na kterých
se Smluvní strany ve Smlouvě výslovně dohodly.

V případě, že Ministerstvo je jediným Koncovým uživatelem, náleží mu rovněž práva a
povinnosti PověřujÍcÍho zadavatele stanovené ve Smlouvě.

3. CENA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za Služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem dle Smlouvy vychází z cenové nabídky
Poskytovatele podané v Zadávacím řizenI, uvedené pro konkrétní Služby na předtisku (dále
jen ,,poptávkový list"), obsahujichn detailní specifikaci poptávaných Služeb, jejich kódy,
množství, místo a Dobu poskytování Služby a cenu (Příloha č. l).

3.2. Cena za zavedeni Služby (zřizovací poplatek) pro stejné Služby

V případě, že Koncovému uživateli byla ke dni předcházejíchnu zavedení Služby poskytována
Poskytovatelem stejná služba (přičemž není rozhodné, zda Poskytovatel poskytoval
Koncovému uživateli stejnou službu na základě dřNější smlouvy uzavřené v zadávacím řIzení
v rámci DNS nebo na základě jiné smlouvy), není Poskytovatel oprávněn účtovat za zavedeni
takové Služby dle Smlouvy zřizovací poplatek. Stejnou službou se rozumí služba, která svými
technickými parametry odpovídá parametrům definujÍcÍm v Poptávkovém listu
Poskytovatelem zaváděnou Službu, včetně shodné konfigurace těchto parametrů a použitých
HW komponent, nedohodne-li se Koncový uživatel s Poskytovatelem jinak. Tímto ustanovením
není dotčeno právo Poskytovatele neúčtovat zřizovací poplatek v případech, kdy tak uzná za
vhodné nebo kdy se tak dohodne s Koncovým uživatelem.
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3.3. Zúčtovací období

S ohledem na potřebu jednotného systému placení a kontroly se pro účely Smlouvy stanovuje
zúčtovací období, za něž Poskytovatel vyúčtuje ceny za poskytnuté Služby, jež odpovídá
kalendářnímu měsíci, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.4. Daně a poplatky

Pokud nenívýslovně stanoveno jinak, nezahrnuje žádné ujednánío ceně obsažené ve Smlouvě
daň z přidané hodnoty ani jiné daně a poplatky, jež se mohou na Služby poskytované dle
Smlouvy v daném okamžiku v souladu s účinnými právními předpisy vztahovat. NestanovI-li
pro konkrétni daň nebo poplatek obecně závazný právní předpis výslovně jinak, platí, že
takovou daň nebo poplatek hradí Poskytovatel.

3.5. Úhrada ze strany Koncového uživatele

Cenu za Služby dle Smlouvy hradí Poskytovateli příslušný Koncový uživatel, není-li písemně
dohodnuto jinak. u Služeb sdílených vÍce Koncovými uživateli hradí Služby zcela nebo zčásti
Koncový uživatel (i) uvedený v příslušném Poptávkovém listu dané Služby, {ii) o němž to
stanoví Smlouva, nebo (iii) který to písemně sdělí Poskytovateli (a pro informaci též
Ministerstvu) po uzavření Smlouvy.

3.6. Vymezeni ceny poskytnutých Služeb jednotlivým Koncovým uživatelům

Poskytovatel bude vystavovat daňový doklad jednotlivě na vrub každého Koncového uživatele.
Nebude-li Koncový uživatel písemně požadovat jinak, vystaví Poskytovatel daňový doklad
souhrnně pro všechny Služby dle Poptávkového listu, které byly v příslušném období
poskytnuty konkrétnímu Koncovému uživateli. V případě žádosti Koncového uživatele je
Poskytovatel dále povinen:

Rp

(i) jednotlivé odebrané Služby daným Koncovým uživatelem definovat podle místa
poskytnutí Služby; a

{ii) u Služby sdílené vÍce Koncovými uživateli rozdělit fakturované Služby podle jedn'otlivých
Koncových uživatelů v poměru určeném {i) v příslušném Poptávkovém listu dané Služby,
(ii) ve Smlouvě, nebo (iii) v písemném sděleni Poskytovateli {a pro informaci též
Ministerstvu) po uzavření Smlouvy.

3.7. PožadavkV na zaiištění sledování vlastních nákladů Koncových uživatelů

PověřujÍcÍ zadavatel nebo Ministerstvo jsou oprávněni Poskytovateli písemně sdělit požadavky
na sledováni nákladů ve vztahu ke Službám poskytovaným jednotlivému Koncovému uživateli.
Poskytovatel je v takovém případě povinen ve vztahu k takovému Koncovému uživateli
vystavovat pouze daňové doklady obsahujÍcÍ podrobný rozpis Služeb poskytnutých ze strany
Poskytovatele Koncovému uživateli v příslušném kalendářním měsíci. Takový podrobný rozpis
Služeb musí odpovídat PověřujÍcÍm zadavatelem nebo Ministerstvem oznámeným
požadavkům na sledováni vlastních nákladů daného Koncového uživatele. Pokud pověřujÍcÍ
zadavatel nebo Ministerstvo nesdělí Poskytovateli své požadavky na sledováni vlastních
nákladů, pIati, že rozpis poskytnutých Služeb bude respektovat č|eněnÍd|e Poptávkového listu.

3.8. Splatnost ceny

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem Koncovému uživateli dle Smlouvy bude hrazena
zpětně za každý kalendářní měsíc, v němž byly příslušné Služby poskytnuty, s tím, že cena je
splatná třicet (30) dní poté, co Poskytovatel doručí Koncovému uživateli daňový doklad na
příslušnou částku. V případě doručeni daňového dokladu v období od 10. prosince
do 31. března bude cena za Služby splatná šedesát (60) dnů od doručení daňového dokladu.
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3.9. Obsah daňového dokladu

jakýkoliv daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a
bude vystaven a doručen Koncovému uživateli nejpozději do sedmnáctého {17.) dne
kalendářního měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho po skončeni přIslušného kalendářního
měsíce a bude obsahovat podrobný rozpis Služeb poskytnutých ze strany Poskytovatele
Koncovému uživateli v příslušném kalendářním měsíci, včetně označeni Smlouvy,
identifikátoru Služby, paušálni platby, instalačního poplatku, případného hovorného, jakož
i případně dalších náležitostI stanovených ve Smlouvě nebo dohodnutých písemně
s Koncovým uživatelem. Cenu za Služby poskytované Poskytovatelem Koncovému uživateli dle
Smlouvy nebude Poskytovatel v rámci daňového dokladu žádným způsobem zaokrouhlovat;
v opačném případě se jedná o vadu faktury a Koncový uživatel je oprávněn postupovat dle ČI.
3.10. Smlouvy.

K první vystavené faktuře za poskytované Služby je Poskytovatel povinen připojit kopii
Předávacího protokolu, dle vzoru v Příloze č. 5, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

3.10. Vady fakturace a jejich vliv na splatnost ceny

Koncový uživatel je oprávněn vrátit Poskytovateli přede dnem splatnosti přIsIušnou fakturu
(daňový doklad) bez zaplacení, pokud taková faktura nemá náležitosti uvedené ve Smlouvě
nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené obecně závaznými právními předpisy,
a to s uvedením důvodu vráceni. Poskytovatel je povinen po vrácení faktury vyhotovit fakturu
novou, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručenívráceného daňového dokladu nebo výhrad
k němu. Důvodným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury (daňového
dokladu). Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury
(daňového dokladu).

3.11. VYpořádání vadné fakturace

V případě, že Koncový uživatel uhradí částku, která však byla Poskytovatelem nesprávně
vyúčtována, je Poskytovatel povinen provést vypořádáni vadné fakturace formou daňového
dokladu, obsahujÍcÍho mj. i vymezeni jednotlivých Služeb, na které byla provedena vadná
fakturace s vyznačením nesprávných i správných částek, které byly uhrazeny a které měly být
správně uhrazeny, případně další údaje dle požadavku Koncového uživatele. Pro vyloučeni
pochybností Smluvní strany konstatují, že Koncový uživatel není za Služby, které byly
nesprávně vyúčtovány, povinen platit cenu nebo její část.

3.12. Způsob úhrady ceny

Cena za Služby poskytované Poskytovatelem Koncovému uživateli dle Smlouvy bude hrazena
bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve Smlouvě, nebo Poskytovatelem
písemně oznámený Koncovému uživateli.

3.13. Prod|eAÍs úhradou cen'y

jestliže Koncový uživatel neuhradí Poskytovateli řádně a včas jakoukoliv část ceny řádně
uplatněné daňovým dokladem, bude Koncový uživatel povinen zaplatit přIslušnému
Poskytovateli úrok z prodlení z dlužné části ceny, a to za každý započatý den prodlení. výše
úroku z prodlení se řídí přIsIušnými právními předpisy.

3.14. Předběžná kontrola fakturace

Koncovému uživateli, který to Poskytovateli písemně sdělí, je příslušný Poskytovatel povinen
elektronicky doručit nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů po ukončení příslušného
zúčtovacího období podklad pro vyúčtování ceny za Služby poskytnuté tomuto Koncovému

)
\,

.
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uživateli v uplynulém zúčtovacím období. Koncový uživatel je po doručeni podkladů oprávněn
nejpozději do tři {3) pracovních dnů doručit Poskytovateli připomínky k doručeným
podkladům. Na základě těchto připomínek může Poskytovatel ve vztahu k příslušnému
Koncovému uživateli upravit dané vyúčtování ceny za příslušné zúčtovací období, pokud uzná
tyto připomínky jako oprávněné. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele vystavit daňový
doklad v řádném termínu v souladu s přIsIušnými právními předpisy. Doručením či
nedoručením připomínek ze strany Koncového uživatele k příslušným podkladům nejsou
dotčena práva Koncového uživatele na reklamaci vyúčtované ceny za danou Službu a dané
zúčtovací období, práva z vad pjněni Poskytovatele, včetně případných práv na poskytnutí
slevy z ceny, uplatněni sankcí apod. Případné reklamační řIzení se řIdí přislušnými
ustanoveními ZEK.

3.15. Elektronické doručení daňového dokladu

jakýkoliv řádný nebo opravný daňový doklad, vC. případného vypořádání fakturace daňovým
dokladem dle ČI. 3.11 Smlouvy, doručený dle Smlouvy přislušnému Koncovému uživateli, musí
být současně doručen Koncovému uživateli také v elektronické podobě, podepsaný
uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné za Poskytovatele jednat, a to na
elektronickou adresu určenou tímto Koncovým uživatelem.

3.16. Zálohové platby
rKoncoví uživatelé neposkytuji zálohové platby na cenu Služeb.

4. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

4.1. Právo Koncových uživatelů uplatňovat změnové požadavky

Vzhledem k tomu, že uspokojování potřeb veřejného zájmu a plněni činnosti Koncových
uživatelů s sebou nese dynamické nároky Koncových uživatelů na zajišťování Služeb, jež není
s ohledem na standardní průběh zadávacího řIzenI možné smluvně zajistit bezodkladně,
a s ohledem na povahu Služeb, vyhradil Centrální zadavatel dle § 100 odst. 1 ZZVZ v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky oprávněni Koncového uživatele během účinnosti Smlouvy
písemně uplatnit u Poskytovatele změnové požadavky ohledně Služeb specifikovaných
v Poptávkovém listu, které jsou dle Smlouvy poskytovány Koncovému uživateli, a to zejména
co do počtu přípojek, rychlosti nebo jiných parametrů Služeb (dále jen ,,Vyhrazené změny").
Vyhrazené změny budou Koncovým uživatelem uplatněny v případech potřeby změn Služeb
vyvolaných zejm. v důsledku nutnosti přijeti bezpečnostních opatření (např. opatření
vyp|ývajÍcÍ ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti či opatření v souvislosti se
správou prvků kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů) a v případech vyvolaných
v důsledku úprav a optimalizace infrastruktury státu v odvětví komunikačních a informačních
systémů (zejm. stěhováni, rušeni koncových bodů Služeb, navyšováni kapacit Služeb při
rozšiřování personálních kapacit atd.). Poskytovatel je povinen Vyhrazenou změnu uplatněnou
Koncovým uživatelem provést, neznamená-li její provedeni mimořádné technické nároky.
Mimořádnými technickými nároky na zavedeni příslušné služby se rozuň okolnosti, pro které
Poskytovatel postupujÍcÍ s vynaložením odborné péče není schopen z důvodů, za něž není
Poskytovatel odpovědný, dodržet maximální Dobu zavedení Služby dle Smlouvy. Uplatnění
Vyhrazené změny je Koncový uživatel oprávněn učinit v souladu a v rozsahu upraveném ZZVZ,
Smlouvou a zadávacími podmínkami Zadávacího řízenI.
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4.2. Maximální rozsah Vyhrazené změny

Na základě Vyhrazené změny může být celková cena Služeb dle Poptávkového listu
specifikovaných ve vztahu k určitému Koncovému uživateli navýšena či snížena nejvýše o 30 %
výchozí hodnoty. výchozí hodnotou je cena Služeb, jež byla nabídnuta Poskytovatelem
v nabídce v Zadávacím řIzenI na veřejnou zakázku v rámci DNS, o niž Ministerstvo rozhodlo
jako o ekonomicky nejvýhodnější; uplatnění Vyhrazené změny nemá na určeni výchozí
hodnoty vliv. Cena za Služby poskytované po uplatněni Vyhrazené změny bude stanovena
způsobem dle Smlouvy, resp. bude vycházet z výchozí hodnoty Služeb nabídnuté
Poskytovatelem v nabídce podané v Zadávacím řízení.

4.3. Organizační vyhrazené změny

Koncový uživatel je oprávněn opakovaně uplatňovat Vyhrazené změny, které jsou vyvolány
organizačními změnami ve struktuře Koncového uživatele (dále jen ,,Organizační vyhrazené
změny"), včetně snÍženÍ množství Služeb, změny kvality Služeb, změny místa poskytování
Služeb, převedeni práv na poskytování Služeb (či jen některých z nich) na jiného Koncového
uživatele apod. Uplatněni Organizační vyhrazené změny musí být doloženo řádným
odůvodněním Koncového uživatele. Předpokládá-li realizace Organizační vyhrazené změny
změnu poštovní adresy poskytováni Služby, provede Poskytovatel s příslušným Koncovým
uživatelem technické šetřeni. Cena za Služby poskytované po uplatnění Organizační vyhrazené
změny bude stanovena způsobem dle Smlouvy.

4.4. Nové služby

Koncový uživatel si vyhrazuje právo použít jednací řIzeni bez uveřejnění pro poskytnutí nových
služeb Poskytovatelem dle § 100 odst. 3 ZZVZ a za podmínek stanovených v § 66 zzvz. Novými
službami se rozumí obdobné služby odpovidajÍcÍ veřejné zakázce. Předpokládaná hodnota
nových služeb nepřevýší 30 % předpokládané hodnoty Veřejné zakázky. Cena za tyto nové
služby nepřesáhne o vÍce než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny
uhrazené za Veřejnou zakázku. Nové služby mohou býtsjednányv rozsahu odpovjdajÍcÍmu výši
předpokládané hodnoty nových služeb a poskytovány po dobu, která se odvIýod sjednaného
rozsahu nových služeb a předpokládané hodnoty nových služeb, to vše s přihlédnutIm ke
stanovené hranici ceny za nové služby dle věty čtvrté tohoto článku. Koncový uživatel je
oprávněn zahájit jednací řízenI bez uveřejnění do 3 let ode dne uzavřenISmlouvy.

NásledujÍcÍ ustanoveni Smlouvy o Vyhrazených změnách se použijítéž pro poskytování nových
služeb, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

4.5. Centrální registr vyhrazených změn KlVS

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny Vyhrazené změny musí být uplatněny
prostřednictvím Ministerstva, a to zasláním písemného požadavku Koncového uživatele
Ministerstvu. Ministerstvo zaznamená požadavek do své evidence (dále jen ,,Centrální registr
vyhrazených změn KlVS") a po jeho vyhodnocení jej uplatni vůči Poskytovateli. Centrální
registr vyhrazených změn KlVS administruje Ministerstvo a shromažd'uje v něm všechny
změnové požadavky Koncových uživatelů uplatněné dle Smlouvy. Údaje shromážděné
v Centrálním registru vyhrazených změn KlVS, které se týkají přIsIušného Koncového uživatele,
jsou tomuto Koncovému uživateli zpřístupněny v portálu KlVS.

4.6. Účinnost Vyhrazené změny

Pokud není v rámci Vyhrazené změny uplatněné Koncovým uživatelem požadováno pozdější
provedení změny Služby nebo nové služby, je Poskytovatel povinen zavést požadovanou
změnu Služby nebo novou službu nejpozději ve lhůtě odpovjdajÍcÍ příslušné Době zavedeni

)
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Služby, která běží od okamžiku doručení požadavku na uplatněni Vyhrazené změny
Poskytovateli. Dojde-li uplatněním Vyhrazené změny k rušení Služby, je Poskytovatel povinen
poskytování Služby zrušit nejpozději ke konci měsíce, pokud mu byl požadavek na zrušení
Služby doručen do patnáctého (15.) dne předmětného měsíce, jinak od patnáctého (15.) dne
měsíce nás|edujÍcÍho po doručení požadavku na zrušení Služby.

4.7. Zřizovací poplatek při uplatněni Vyhrazené změny

Poskytovatel je oprávněn účtovat zřizovací poplatek při uplatnění Vyhrazené změny
maximálně ve výši odpovidajÍcÍ rozdílu mezi zřizovacím poplatkem za změněnou nebo novou
službu a zřizovacím poplatkem za dosavadní Službu, a to pouze v případě, že změněná nebo
nová služba neodpovídá svými technologickými parametry původní Službě.

Od tohoto ustanoveni je možné se odchýlit na základě písemné dohody mezi Koncovým
uživatelem a Poskytovatelem, pokud Poskytovatel předloží Koncovému uživateli zdůvodněný
požadavek na uhrazení zřizovacího poplatku při uplatněni Vyhrazené změny a Koncový uživatel
tento požadavek schválí; uvedené pIati i pro případ, že změněná nebo nová služba bude
odpovídat svými technologickými parametry původní Službě.

4.8. Postoupení Vyhrazených změn

Každý Koncový uživatel je oprávněn uplatňovat Vyhrazenou změnu v povoleném rozsahu
pouze ve vztahu ke Službám, které odebírá, ledaže mu jiný Koncový uživatel postoupísvé právo
na uplatněni Vyhrazených změn dle Smlouvy v rozsahu, jakým k okamžiku postoupení práva
disponuje; postoupit lze pouze právo na uplatnění Vyhrazených změn, kterým jiný Koncový
uživatel disponuje v rámci této Veřejné zakázky. Postoupení musí být uplatněno
prostřednictvím Ministerstva, a to zasláním písemného požadavku Koncového uživatele
Ministerstvu. Ministerstvo je oprávněno postoupení zprostředkovat. O čerpání Vyhrazených
změn jednotlivými Koncovými uživateli a rozsahu postoupeni práva na uplatnění Vyhrazených
změn vede Ministerstvo evidenci v Centrálním registru vyhrazených změn KlVS.

4.9. Poskytováni Služeb dle Vyhrazených změn

Sdělením Ministerstva Poskytovateli o uplatněni Vyhrazené změny vzniká povinnost
Poskytovatele k poskytování Služeb Koncovému uživateli v požadovaném rozsahu. Koncový
uživatel a Poskytovatel jsou povinni potvrdit den realizace Vyhrazených změn, od nějž
Poskytovatel zahájí či zahájil poskytováni Služeb v rozsahu dotčeném uplatněním Vyhrazené
změny, a to oběma Smluvními stranami podepsaným protokolem o převzetí Služeb, jehož kopii
Koncový uživatel neprodleně zašle Ministerstvu.

4.10. Změny závazku mimo režim Vyhrazených změn

Oprávněním Koncového uživatele k uplatnění Vyhrazené změny dle Smlouvy není dotčeno
právo Koncového uživatele a Poskytovatele dohodnout se o změně Služeb poskytovaných dle
Smlouvy za podmínek stanovených v zzvz, zejména v § 222 ZZVZ.

4.11. Specifické požadavky Koncových uživatelů

Koncovi uživatelé jsou oprávněni u jednotlivých Služeb uvést své požadavky na jejich
poskytování dané zejména zvláštními technickými podmínkami u přIslušného Koncového
uživatele. Poskytovatel je povinen k těmto požadavkům při poskytování Služeb přihlédnout.
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5. UJEDNÁNÍ O ÚROVNI SLUŽEB

5.1. Kvalitativní ukazatele Služby '·

ĹPoskytovatel je povinen poskytovat Služby s přIslušnou odbornou péči a s využitím posledního
stavu techniky. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s požadavky zadávací
dokumentace (především v souladu s Katalogovými listy Služeb). Služba musí být předána
v souladu s technickými podmínkami zadávací dokumentace. Za správnost poskytovaných
Služeb odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel. Poskytovatel rovněž zajistí dodržováni
kvalitativnIch ukazatelů Služby dle Poptávkového listu (dále jen ,,Kvalitativní ukazatele").
Kvalitativními ukazateli, které jsou měřeny a jejichž porušeni je sankcionováno, jsou
dostupnost (ŠLA) a Doba zavedeni Služby (jak je tento pojem dále definován), pokud není
sjednáno jinak. Při zjišťování, zda byly dodrženy Kvalitativní ukazatele, nebudou brány v úvahu
pro Poskytovatele nepříznivé hodnoty:

(i) vzniklé v důsledku nedodržení povinností ze strany Koncového uživatele (ať již
vyp|ývajÍcÍch ze zákona nebo ze Smlouvy); nebo

(ii) vzniklé v důsledku jakékoliv události nebo okolnosti, již nemohl Poskytovatel
s vynaložením odborné péče rozumně předpokládat ani jí zcela nebo zčásti zabránit;
nebo

{iii) vzniklé v důsledku odstávky písemně předem dohodnuté mezi Poskytovatelem
a příslušným Koncovým uživatelem ve Smlouvě nebo na jejím podkladě.

KvalitativnI ukazatele budou posuzovány vždy odděleně pro jednotlivé Služby poskytované dle
Poptávkového listu jednomu Koncovému uživateli.

5.2. Měřeni KvalitativnIch ukazatelů Poskytovatelem

Poskytovatel bude nepřetržitě měřit veškeré Kvalitativní ukazatele, vést prokazatelným
způsobem evidenci o těchto měřeních a zpracovávat výkazy, přehledy a výstupy z měření a
provozního sledováni tak, aby z nich byla zřejmá úroveň plnění Kvalitativních ukazatelů (v
podobě přesných hodnot výsledků měření KvalitativnIch ukazatelů), a to za období každého
kalendářního měsíce poskytováni Služeb. Poskytovatel zajisti úplnost, správnost a pravdivost
takové evidence, výkazů a výstupů a bude udržovat tyto informace na svých nosičích dat po
dobu trvání Smlouvy, nedohodne-li se Poskytovatel s Koncovým uživatelem na delší době
uchováni.

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených v ČI.
11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

5.3. Vykazování Kvalitativních ukazatelů

Poskytovatel je povinen k žádosti pověřujÍcÍho zadavatele a/nebo Ministerstva, popř. osoby
pověřené ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním dodržováni
Kvalitativních ukazatelů, sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (l) pracovního
dne, aktuálni hodnoty KvalitativnIch ukazatelů. Do sedmi (7) dnů od konce každého
kalendářního měsíce Poskytovatel zpřÍstupní přIsIušnému pověřujíchnu zadavateli a/nebo
Ministerstvu, popř. osobě pověřené ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele
sledováním dodržování KvalitativnIch ukazatelů, souhrnné výkazy a přehledy plnění
Kvalitativních ukazatelů v právě uplynulém kalendářním měsíci. V těchto výkazech
a přehledech bude rovněž specifikován výpočet smluvních pokut uplatnitelných v důsledku
nesplnění Kvalitativních ukazatelů. V případě, že má pověřujÍcÍ zadavatel nebo Ministerstvo,
popř. osoba pověřená ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním
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dodržování KvalitativnIch ukazatelů, oprávněné pochybnosti o úplnosti, správnosti či
pravdivosti takovýchto výkazů či přehledů, je Poskytovatel povinen doložit zde uvedené údaje
dodatečnými údaji tak, aby umožnil jejich ověřeni z těchto hledisek.

V případě nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených v ČI.
11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

5.4. Vlastní měření Ministerstva
Žádné ustanoven' ve Smlouvě neomezuje možnost M'n'sterstva, pověřuj'c'ho zadavate e,
popř. osoby pověřené ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním
dodržování KvalitativnIch ukazatelů, provádět vlastní nezávislé měření Kvalitativních
ukazatelů, k čemuž je Poskytovatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost. V případě
rozdílných hodnot měření a vykazováni Kvalitativních ukazatelů ze strany Poskytovatele je
rozhodný výsledek měření Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele.

5.5. Doba zavedení Služby

Poskytovatel je vždy povinen postupovat tak, aby zahájení poskytování Služby Koncovému
uživateli plynule a bezproblémově navázalo na dosavadní poskytováni Služby Koncovému
uživateli. Poskytovatel je povinen zahájít řádné poskytování Služby nejpozději na konci lhůty
k tomu stanovené (dále jen ,,Doba zavedeni Služby") {i) v zadávacích podmínkách Zadávacího
řIzeni (zejména v příslušném Katalogovém listu Služby), (ii) ve Smlouvě nebo {iii) v písemné
dohodě (individuálnIm harmonogramu) sjednané na základě Smlouvy mezi Koncovým
uživatelem a Poskytovatelem. Odlišné ujednání Doby zavedení Služby v rámci individuálnIho
harmonogramu (viz. výše bod iii) bude aplikováno přednostně před stanovením Doby zavedení
Služby v příslušném Katalogovém listu Služby.

5.6. Běh Doby zavedení Služby

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, počíná Doba zavedení Služby běžet nabytím účinnosti
Smlouvy, a konči okamžikem, kdy Poskytovatel zahájíl řádné poskytování Služby Koncovému
uživateli a Koncový uživatel je schopen a oprávněn Službu v plném rozsahu odebírat, tj. dnem
podepsání Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy, ze strany
Poskytovatele a Koncového uživatele, nejpozději však uplynutím Doby zavedení Služby, bez
ohledu na to, zda je Poskytovatelem Služba skutečně zavedena a zda je tedy Koncový uživatel
schopen a oprávněn Službu v plném rozsahu odebírat; od tohoto okamžiku běží Doba
poskytováni Služby dle ČI. 12.1. Smlouvy.

Zavedení Služby musí být potvrzeno Poskytovatelem a Koncovým uživatelem na Předávacím
protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy. Den nás|edujÍcÍ po dni podpisu Předávacího
protokolu ze strany Poskytovatele a Koncového uživatele nebo uplynutím Doby zavedení
Služby začíná běžet Doba poskytování Služby dle ČI. 12.1. této Smlouvy. Poskytovatel je
povinen alespoň patnáct (15) pracovních dnů přede dnem plánovaného zavedení Služby, tedy
podepsáni Předávacího protokolu dle věty první, zaslat Koncovému uživateli harmonogram
postupu při zavedeni Služby tak, aby mohla být zajištěna maximálni součinnost při zavedení
Služby a podepsáni Předávacího protokolu ze strany Koncového uživatele.

pověřujÍcÍ zadavatel je povinen předat Předávací protokol podepsaný pověřujíckn zadavatelem
a Poskytovatelem Ministerstvu, a to do sedmi (7) dnů od jeho podpisu prostřednictvím e-mailu
KlVS, a dále je povinen vložit údaj o dni podpisu Předávacího protokolu do portálu KlVS.
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5.7. Staveni Doby zavedení Služby

Po dobu, kdy Koncový uživatel neposkytnul potřebnou součinnost pro zahájeni poskytováni
Služby v Době zavedení Služby a Poskytovatel na neposkytnuti této součinnosti bezodkladně
Koncového uživatele a Ministerstvo písemně upozornil, včetně uvedeni důsledků neposkytnuti
vymezené součinnosti (tj. stavení běhu Doby zavedení Služby), neběží Doba zavedení Služby.
Po odpadnutí prodlení Koncového uživatele běh Doby zavedení Služby pokračuje (tj. od
skončení prodlení Koncového uživatele neběží nová Doba zavedení Služby, nýbrž pokračuje
stavená dosavadní Doba zavedení Služby).

5.8. MěřICI protokol

Poskytovatel je povinen pro každou zřízenou a předávanou Službu předložit měřIcI protokoly,
které budou prokazovat, že Služba je zřízena v souladu s podmínkami zadávací dokumentace
KlVS 2017-2021 (především v souladu s technickými parametry Služby uvedenými v tzv.
Katalogovém listu Služby a v Poptávkovém listu Služby). Po vyhotovení daného měřÍcÍho
protokolu, na základě provedeného měření a kontroly u konkrétní zřízené Služby, bude tento
měřIcI protokol zaslán v elektronické formě na určené kontaktní osoby ke kontrole a schválení.
MěřICI protokol bude vždy součástí Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této
Smlouvy, k dané zřízené a předávané Službě.

V případě nesplnění povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je Poskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených v ČI.
11.3. Smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

6. CENTRÁLNÍ DOHLEDOVÉ MÍSTO A SERVICEDESK

6.1. Centrálni dohledové místo

Ministerstvo je oprávněno zřídit centrální dohledové místo, jehož prostřednictvím budou
jakékoli incidenty a závady ve vztahu ke Službám poskytovaným dle Smlouvy Koncovým
uživatelům hlášeny příslušnému Poskytovateli. Poskytovatel se zavazuje, že bude centrálnímu
dohledovému místu poskytovat aktuálni informace o Službách poskytovaných Poskytovatelem
dle Smlouvy Koncovým uživatelům, a to v elektronické formě (formát XML) a umožni
centrálnímu dohledovému místu, resp. Ministerstvu nebo Pověřujichnu zadavateli přímý
přístup do systému Poskytovatele obsahujÍcÍho aktuálni (on-line) informace o Službách
poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy Koncovým uživatelům. Pokud nebude sjednáno
jinak, bude mít centrálni dohledové místo přímý přístup do systému Poskytovatele
obsahujÍcÍho aktuálni (on-line) informace o Službách poskytovaných Poskytovatelem dle
Smlouvy minimálně v rozsahu umožňujÍcÍm: (i) ověřováni fakturace za Služby poskytované
Poskytovatelem dle Smlouvy, (ii) ověřování informace o poskytovaných Službách danému
Koncovému uživateli, a to minimálně vymezením KlVS ID, lokalizace Služby a parametriky
Služby a dni zahájení Doby poskytování Služby, (iii) sledování změn Služeb poskytovaných
Poskytovatelem dle Smlouvy, a to vC. údajů o doručení požadavku na změnu, stavu změny a
datu provedení změny a (iv) ověřováni incidentů a závad ve vztahu ke Službám poskytovaným
Poskytovatelem dle Smlouvy a sledováni jejich řešení (servicedesk). Bez ohledu na existenci
centrálního dohledového místa a jeho činnost při sledováni závad a incidentů bude
Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy průběžně prostřednictvím svých dohledových systémů
preventivně kontrolovat a monitorovat poskytování a zajištění Služeb dle Smlouvy, a to za
účelem prevence incidentů a závad a jejich případného odstranění ještě před nahlášením ze
strany centrálního dohledového místa. V případě, že centrální dohledové místo nevznikne, je
Poskytovatel povinen Ministerstvu a Koncovým uživatelům dálkovým přístupem do vlastního

í
m
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systému zpřístupnit alespoň informace uvedené v tomto článku Smlouvy. Poskytovatel je
povinen zřídit přístup pro dohledový systém centrálního dohledového místa Ministerstva na
CPE zařIzenIch Poskytovatele umístěných u Koncových uživatelů.

6.2. Povinnosti Koncového uživatele

Ministerstvo, případně pověřujÍcÍ zadavatel poskytne Poskytovateli v nezbytném rozsahu
(a v závislosti na charakteru incidentu či závady) rozumnou součinnost, jež je potřebná
k dodržení závazků Poskytovatele ohledně dodržení Kvalitativních ukazatelů, zejména pak
veškeré nezbytné informace a přistup do vlastních prostor. Koncový uživatel bude rovněž
v dostatečném předstihu Poskytovatele informovat o veškerých opatřeních na své straně, jež
by mohly mít vliv na poskytování Služeb dle Smlouvy, zejména pak ve vztahu
k předpokládanému rozsahu využití Služeb ze strany Koncového uživatele a softwarovým
a hardwarovým aplikacím a zařIzenIm Koncového uživatele.

6.3. Bezplatnost řešeni incidentů

V případě, že bude ze strany centrálního dohledového místa nahlášen Poskytovateli incident
či závada, které se nepotvrdí být incidentem či závadou, nebude centrální dohledové místo,
Koncový uživatel ani Ministerstvo povinen Poskytovateli uhradit jakékoli náklady, jež
Poskytovatel v souvislosti s nahlášeným incidentem či závadou vynaložil (tj. zejména náklady
na analýzu a vyhodnoceni incidentu či závady a veškeré ostatní aktivity s tím souvĹsejÍcÍ).

6.4. Řešení incidentů a závad Služeb

Evidence incidentů a závad Služeb a jejich řešení a sledováni se řľdI dle nás|edujÍcÍch
ustanovení:

(i) Poskytovatel je bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy povinen písemným
vyjádřením adresovaným všem příslušným Koncovým uživatelům uvést telefonní číslo a
další kontaktní údaje, na kterém bude existovat non-stop služba, která bude
zaznamenávat všechny hlášené incidenty Koncových uživatelů;

(ii) v případě, kdy Koncový uživatel zjistí závadu poskytované Služby, jíž se rozumí nesoulad
(zhoršeni) poskytovaných parametrů Služeb se sjednanými parametry Služby, bez
zbytečného odkladu ji nahlási Poskytovateli na jeho kontaktní Udaje;

(iii) Poskytovatel je povinen po nahlášení závady provést bez zbytečného odkladu analýzu
závady, a pokud zjisti, že je závada na straně Poskytovatele, závadu odstranit v souladu
s ČI. 11.4 Smlouvy;

(iv) v případě, že po nahlášení závady Poskytovatel zjisti, že příčina nahlášené závady spočívá
v jednání Koncového uživatele nebo třetích osob, bez zbytečného odkladu po tomto
zjištěni jej vyzve k realizaci kroků, které závadu odstraní, jsou-li mu známy nebo měly-li
by mu být známy s přihlédnutím k jeho odborným schopnostem a znalostem;

{v) incident nebo závada Služby se považují za vyřešené okamžikem, kdy dané řešení
incidentu nebo závady Služby bude vzájemně písemně odsouhlaseno Koncovým
uživatelem a Poskytovatelem.

7. KOORDINACE, INTEGRACE, MIGRACE

7.1. Koordinace Služeb poskytovaných na základě Smlouvy

Koordinaci Služeb poskytovaných na základě Smlouvy a služeb v rámci KlVS poskytovaných na
základě dalších smluv uzavřených s poskytovateli zařazenými do DNS provádí primárně každý
Koncový uživatel samostatně, popř. tak činí osoba určená Koncovým uživatelem, a oznámená
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Poskytovateli. Ministerstvo na základě pokynů Koncových uživatelů závazně stanoví požadavky

)

na poskytované Služby z hlediska koordinace, integrace a migrace, a to již ve výzvě k podáni
nabídek na uzavřeni Smlouvy. Koordinace Služeb poskytovaných na základě Smlouvy je
prováděna z hlediska vzájemného souladu služeb poskytovaných v rámci KlVS a dále též \
z hlediska vzájemného souladu těchto služeb v rámci jednotlivých komunikačních infrastruktur
Koncových uživatelů. Zvláštní požadavky na Služby poskytované dle Smlouvy z hlediska jejich
koordinace s jinými službami poskytovanými v rámci KlVS či v rámci komunikačních
infrastruktur Koncových uživatelů budou ve vztahu ke Službám poskytovaným na základě
Smlouvy vždy uvedeny ve Smlouvě.

7.2. Integrace Služeb poskytovaných na základě Smlouvy

Služby poskytované na základě Smlouvy budou integrovány do komunikačních infrastruktur
Koncových uživatelů a tyto umožni, aby komunikačnIinfrastruktury Koncových uživatelů mohly
být integrovány do KIVS. Smluvní strany se zavazujivyvinout úsilí nezbytné k tomu, aby veškeré
komunikační infrastruktury Koncových uživatelů byly pIně integrovány do KIVS. Při shora
popsaném procesu integrace komunikačních infrastruktur Koncových uživatelů do KIVS budou
Smluvní strany brát ohled na stávajÍcÍ řešeni komunikačních infrastruktur Koncových uživatelů
(včetně existujÍcÍch síti) s cílem účelného využití již vynaložených prostředků (investic) na
straně Koncových uživatelů (ochrana investic), na provozní potřeby Koncových uživatelů
a bezpečnostní politiku komunikačních infrastruktur Koncových uživatelů. Zvláštní požadavky
na Služby poskytované dle Smlouvy z hlediska jejich integrace do komunikačních infrastruktur
Koncových uživatelů a z hlediska integrace komunikačních infrastruktur Koncových uživatelů
do KlVS budou ve vztahu ke Službám poskytovaným na základě Smlouvy vždy uvedeny ve
Smlouvě.

7.3. Migrace Služeb při změně jejich poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytnout, a to i po skončení poskytování Služeb Koncovému
uživateli, maximální součinnost novému poskytovateli a Koncovému uživateli při migraci
(převodu) Služeb na služby v rámci KlVS dle nově uzavřené smlouvy s jiným poskytovatelem
tak, aby kontinuita poskytování služeb Koncovému uživateli nebyla narušena. Sdělřli Koncový
uživatel takový požadavek Poskytovateli, jsou Poskytovatel a nový poskytovatel povinni
bezodkladně po uzavřeni příslušné smlouvy s novým poskytovatelem zpracovat návrh migrace
Služeb a předat jej Koncovému uživateli. Koncový uživatel, Poskytovatel a nový poskytovatel
dohodnou organizaci ukončení stávajIcIch a zahájení poskytování nových služeb tak, aby
nedocházelo k čerpánÍfinančních prostředků ze státního rozpočtu dvakrát, a to z důvodu dvoji
fakturace stávajIcIch a nově zřízených a předaných služeb.

7.4. Migrace, změna Služeb stávaiÍcÍm Poskytovatelem

Poskytovatel zajistí, aby kontinuita služeb poskytovaných Koncovému uživateli při změně nebo
m igraci nebyla narušena. Sdělŕli Koncový uživatel takový požadavek Poskytovateli, je
Poskytovatel povinen bezodkladně po uzavření příslušné nové smlouvy nebo při uplatnění
změny zpracovat zdarma návrh migrace nebo změny Služeb a předat jej Koncovému uživateli.
Koncový uživatel a Poskytovatel dohodnou organizaci ukončení stávajÍcÍch a zahájení
poskytováni nových nebo měněných Služeb tak, aby nedocházelo k čerpání finančních
prostředků ze státního rozpočtu dvakrát a to z důvodu dvojí fakturace stávajÍcÍch a nově
zřízených a předaných služeb.

7.5. Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb
Na výzvu pověřeného zástupce přIslušn'ého Koncového uživatele je Poskytovatel povinen
zajistit účast svého zástupce na osobnischůzce s osobou nebo osobami pověřenými Koncovým

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky
,,Poskytováni služeb KlVS - 2017 - 2021"

Strana 14 z celkového počtu 34



) Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

uživatelem, za účelem dohodnutí konkrétních podmínek migrace Služeb. Zástupce
Poskytovatele je povinen poskytnout součinnost při vyhotovení zápisu z uvedeného osobního
jednání, který bude obsahovat závazně dohodnuté podmínky migrace Služeb, a opatřit jej svým
podpisem (dále jen ,,Zápis"). Nezávazný vzor Zápisu je Přílohou č. 6 této Smlouvy. výše
uvedenou povinnost Poskytovatel nemá, dohodne-li se s příslušnými Koncovými uživateli, že
splněni uvedené povinnosti nebude vyžadováno.

7.6. Kontaktní osoby

Niže uvedené osoby jsou kontaktními osobami za Koncové uživatele a Poskytovatele pro účely
provádění migrací Služeb:

Koncový uživatel:

jméno a přÍjmenj:

Telefonní číslo:

E-mail:

Poskytovatel:

jméno a přÍjmenj:

Telefonní číslo:

E-mail:

8. SPOLUPRÁCE MINISTERSTVA, POSKYTOVATELE A POVĚŘUJÍCÍCH ZADAVATELŮ

8.1. vzájemná spolupráce

Po celou dobu trvání Smlouvy si budou Ministerstvo, Poskytovatel a PověřujÍcÍ zadavatelé
vzájemně poskytovat součinnost a informace, jež jsou potřebné ke splněni jejich závazků dle
Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Koncovému uživateli součinnost při provádění
bezpečnostních opatření a hlášeni kybernetických bezpečnostních incidentů podle zákona
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejÍcÍch zákonů {zákon
o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích právních
předpisů, resp. v návaznosti na opatření vydaná Národním bezpečnostním úřadem.
Poskytovatel je tak zejména povinen zdarma k žádosti Koncového uživatele navrhnout bez
zbytečného odkladu způsob implementace příslušných bezpečnostních opatření a/nebo
opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem do poskytování Služeb a umožnit
Koncovému uživateli (po dosažení dohody o plněni a příslušné ceně) navýšit bezpečnostní
parametry Služeb způsobem dle ČI. 4 Smlouvy nebo provést jiná souvĹsejÍcÍ plnění; tím není
dotčeno provedení bezpečnostních opatřeni a/nebo opatření vydaných Národním
bezpečnostním úřadem ze strany Poskytovatele v případech, kdy je osobou povinnou ve
smyslu výše uvedených právních předpisů.

8.2. Možnost poddodávek

Poskytovatel je oprávněn, pokud nebude dohodnuto jinak, k poskytování Služeb a plnění svých
dalších závazků dle Smlouvy, používat jako poddodavatele třetí osoby. Koncový uživatel může
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v návaznosti na dohodnutou bezpečnostní politiku nebo z jiného důležitého důvodu stanovit

\

závazná omezeni týkajÍcÍ se používánÍ poddodavatelů ze strany Poskytovatele, zejména pak ve
vztahu k přístupu do prostor nebo informačních systémů Koncového uživatele. V případě
použití poddodavatele není jakkoli dotčena odpovědnost Poskytovatele za případné nesplněni '
či vadné plnění přislušných závazků.

ĺ v případě, že Poskytovatel použije k poskytování Služeb a plněni svých závazků dle Smlouvy
poddodavatele, jakákoli oznámení, žádosti či jiné sdělení činí vůči Koncovému uživateli a
Ministerstvu Poskytovatel.

8.3. Využití poskytovaných Služeb

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že Služby poskytované ze strany Poskytovatele na
základě Smlouvy budou určeny k využití v rámci zákonem stanovené činnosti příslušných
Koncových uživatelů, zejména pak k výkonu a zajištěnívýkonu veřejné správy a dalších činnosti,
jež s výkonem veřejné správy souvisí. jednotliví Koncoví uživatelé v přiměřeném rozsahu zajistí,
aby takových Služeb nebylo zneužíváno k jiným účelům, než ke kterým mají být ve smyslu
předchozí věty ze strany Poskytovatele poskytovány.

8.4. ŘjdÍcÍ výbor

Komplexní hodnocení Smlouvy provádí na nejvyšši úrovni ŘídÍcÍ výbor (složený z nejméně
jednoho zástupce Ministerstva, jednoho zástupce Poskytovatele a jednoho zástupce
přIslušného pověřujÍcÍho zadavatele), jenž bude svoláván ze strany Ministerstva dle aktuálni
potřeby, obvykle jednou za kalendářní čtvrtletí. Ministerstvo, Poskytovatel a příslušný
PověřujÍcÍ zadavatel si bez zbytečného odkladu písemně oznámí totožnost a kontaktní Udaje
(např. telefonní číslo, faxové číslo, emailovou adresu a poštovni adresu) svých zástupců
v řIdIchn výboru. jakékoliv oznámeni vztahujÍcÍ se k jednání řjdÍcĹho výboru, popř. k osobám
zástupců v řIdIchn výboru, bude učiněno v souladu se Smlouvou. Jakékoliv závěry takového
hodnoceni budou ze strany Ministerstva zpracovány v písemné podobě a předloženy
Poskytovateli a dotčeným pověřujÍcÍm zadavatelům s tím, že jim bude v každém případě
poskytnuta přiměřená doba na vyjádřeni k příslušnému hodnocení. V návaznosti na vyjádření
Poskytovatele a dotčených pověřujÍcÍch zadavatelů vydá ŘÍdÍcÍvýbor případná doporučení pro
řešení problémů.

8.5. Kontaktní osoby

vzájemný styk mezi Poskytovatelem a Koncovými uživateli dle Smlouvy bude na pracovní
úrovni probíhat prostřednictvím Kontaktních osob, jejichž totožnost a kontaktní Udaje (např.
telefonní číslo, faxové číslo, emailovou adresu a poštovni adresu) si Poskytovatel a Koncový
uživatel vzájemně bez zbytečného odkladu písemně oznámí (totéž pIati i pro jakékoli změny
Kontaktních osob, popř. jejich kontaktních údajů).

8.6. Interní předpisy Koncových uživatelů

Poskytovatel se zavazuje při poskytováni Služeb dle Smlouvy postupovat s odbornou péčí
a dodržovat též existujíci interní předpisy příslušného Koncového uživatele (např.
bezpečnostního, technického a provozního charakteru), které mají vliv na poskytováni Služeb
die Smlouvy a s nimiž bude Poskytovatel ze strany jednotlivých Koncových uživatelů seznámen.
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9. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1. veřejnost Smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství ani
není jinak chráněné právními předpisy z hlediska důvěrnosti. Znění Smlouvy lze v plném
rozsahu zveřejnit.

9.2. Ochrana duševního vlastnictví

V případě, že výsledkem Služeb poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy bude jakýkoliv
nehmotný statek, jenž nevznikl (plně či částečně) v důsledku duševní tvůrčí činnosti
Ministerstva, PověřujÍcÍho zadavatele či třetí osoby a jenž je předmětem jakýchkoliv práv
duševního vlastnictví (zejména autorského práva), pak si Poskytovatel v maximálním
povoleném rozsahu stanoveném platnými právními předpisy ponechá taková práva
a Ministerstvu a PověřujÍcÍmu zadavateli udělí pouze nepřevoditelnou, nevýhradní a na dobu
trvání Smlouvy omezenou licenci užívat daný nehmotný statek k účelu, k němuž byl
Poskytovatelem ve prospěch Ministerstva či pověřujÍcÍho zadavatele v předmětné souvislosti
vytvořen (taková licence však bude vždy umožňovat využití licencovaného duševního
vlastnictví v rámci KIVS, a to po dobu trvání Smlouvy). Má se za to, že odměna za takovou
licenci je již zahrnuta v ceně za Služby poskytované ze strany Poskytovatele na základě Smlouvy
(nedojde k navýšení ceny za Služby o částku odpovídajÍcÍ odměně za licenci). Pokud se však
bude Ministerstvo či pověřujÍcÍ zadavatel v souvislosti s poskytováním Služeb dle Smlouvy
podílet na vytvořeni jakéhokoliv nehmotného statku, jenž je předmětem jakýchkoliv práv
duševního vlastnictví (zejména autorského práva), budou se práva a povinnosti vyvstávajÍcÍ v
souvislosti řídit platnými právními předpisy.

10. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE

10.1. Prohlášení Poskytovatele

Poskytovatel bere na vědomí, že Ministerstvo a pověřujÍcÍ zadavatelé při uzavÍráni Smlouvy
berou mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost niže uvedených prohlášeni Poskytovatele.
Poskytovatel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:

(i) Poskytovatel je společnosti řádně založenou a platně existujÍcÍ podle právních předpisů
České republiky;

(ii) Poskytovatel má nezbytná schválení jednotlivých orgánů Poskytovatele, popř. jiných
subjektů, a je způsobilý k uzavřeni Smlouvy a k realizaci plnění zamýšleného Smlouvou,
a to za podmínek dle Smlouvy, a že osoby podepisujÍcÍ Smlouvu jménem nebo za
Poskytovatele jsou k tomuto řádně oprávněny;

(iii) Poskytovatel splňuje kvalifikační předpoklady a ostatní podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci v Zadávacím řIzenI;

{iv) Poskytovatel není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Poskytovatele
neprobíhajI žádná řIzenI týkajIcI se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku
Poskytovatele nebo jeho části nebo jiná řIzenI ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,insolvenčni
zákon"), včetně smIrčIho řizenI, insolvenčního řIzení nebo ujednání s věřiteli ve vztahu
k likvidaci, exekuci, prodeji podniku nebo části podniku nebo jiné řIzenI o úpadku ve
vztahu k Poskytovateli. Podle nejlepšího vědomí Poskytovatele nebyly podniknuty žádné
kroky k vynuceni jakéhokoliv zajištění majetku Poskytovatele a nedošlo k žádné události,
která by zakládala právo takové zajištění vynucovat; výrazem ,,nejlepší vědomí
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Poskytovatele" se ve Smlouvě rozumí informace, které management a odpovědní
pracovnici Poskytovatele mají nebo by měli mít či znát při postupu s péčí řádného
hospodáře;

{V) Poskytovatel je na základě veškerých nezbytných úkonů, které učinil řádně a platně, )
oprávněn k tomu, aby uzavřel a plnil Smlouvu po celou dobu její účinnosti, a pokud
Smlouva výslovně nestanoví jinak, nebude za tímto účelem nutný žádný souhlas,
zproštění, schválení, licence, jmenováni ani oprávněni či jakékoli prohlášeni, oznámení
o učiněni podáni jakékoli osobě nebo instituci, a nezakládá se tím ani nebude založeno
žádné porušení ujednání či dohody, rozsudků, rozhodčích nálezů a právních předpisů,
kde je Poskytovatel jednou ze stran nebo jimiž je vázán Poskytovatel či jakákoliv část
jeho majetku;

(vi) Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Poskytovatele, který je vůči
Poskytovateli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;

(vii) dle nejlepšIho vědomí Poskytovatele udržuje Poskytovatelv platnosti ve všech zásadních
ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávněni požadovaná právními předpisy
platnými pro poskytování Služeb dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence,
souhlasu, povoleni a oprávněni byla ukončena.

10.2. Nepravdivost prohlášení Poskytovatele

V případě, že se jakékoli prohlášení Poskytovatele dle Smlouvy ukáže jako nepravdivé, má se
za to, že Poskytovatel v takovém případě porušil Smlouvu podstatným způsobem, přičemž
Poskytovatel dále nahradí Pověřujichnu zadavateli a/nebo Ministerstvu veškerou škodu nebo
újmu, která PověřujÍcÍmu zadavateli a/nebo Ministerstvu vznikne v důsledku takového stavu.

10.3. Závazek na zajištění pravdivosti a platnosti prohlášení PoskVtovate|e

Poskytovatel se zavazuje vyvinout dostatečné úsilí pro to, aby prohlášeni Poskytovatele dle
Smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy. Každý pověřujÍcÍ
zadavatel nebo Ministerstvo jsou oprávněni skutečnosti uvedené v ČI. 10.1 Smlouvy nezávisle
ověřit nebo požádat Poskytovatele, aby zdarma poskytl Pověřujícňnu zadavateli nebo
Ministerstvu doklad potvrzujÍcÍ tvrzené skutečnosti.

11. SMLUVNÍ POKUTY, SLEVA Z CENY A NÁHRADA ŠKODY

11.1. Smluvní pokuta pro nedodržení Doby zavedeni Služby

Pokud Poskytovatel ve vztahu ke Službě poskytované dle Smlouvy Koncovému uživateli nesplní
Kvalitativní ukazatel ,,Doba zavedeni Služby" tak, jak je tento vymezen v ČI. 5.5. Smlouvy, a
dostane se tak do prodlení se zavedením Služby, je Poskytovatel povinen uhradit Koncovému
uživateli smluvní pokutu, jejíž výše bude vypočtena podle následujÍcÍ tabulky:

Tabulka č. 1
5% z měsIčnI ceny dané Služby při prodlení do 3 pracovních dnů včetně
10% z měsÍčnjceny dané Služby při prod]ení4-10 pracovních dnů včetně
20% z měsIčnIceny dané Služby při prodlení 11-28 pracovních dnů včetně
1% z měsIčnI ceny dané Služby, počítáno při prodlení 29 a vÍce pracovních dnů
od prvního dne prodlení, a to za každý
pracovní den prodlení
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Pro účely výpočtu smluvní pokuty dle výše uvedené tabulky se jednotlivé sazby smluvní pokuty,
stanovené v jednotlivých řádcích tabulky, nesčÍtajÍ. v případě nedodržení Kvalitativního
ukazatele ,,Doba zavedeni Služby" u jednotlivé Služby se vždy použije jen jedna ze stanovených
sazeb smluvní pokuty.

11.2. Smluvní pokuta pro nedodržení dostupnosti

Pokud Poskytovatel ve vztahu k Službě poskytované dle Smlouvy Koncovému uživateli nesplní
Kvalitativní ukazatel ,,dostupnost" tak, jak je tento vymezen v příslušném Poptávkovém listu,
je Poskytovatel povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu, jejíž výše je uvedena
níže, a to i opakovaně za každé rozhodné období, v němž nedosáhl definované hodnoty.
Dostupnost pro jednotlivé Služby je měřena na předávacím rozhraní Služby a bude vypočtena
podle nás|edujÍcÍho vzorce:

{M - N)/M) X 100

kde:

M - je měsIčnI období poskytováni Služby (kalkulováno jako 30 dnů = 720 hodin)

N - je celková doba nedostupnosti Služby v uvedeném období M měřená v hodinách.

Stanoveni výše smluvní pokuty:

1. 1% z měsIční ceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,1% a méně než 0,2%

2. 5% z měsÍčnjceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,2% a méně než 0,5%

3. 20% z měsIčnIceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,5% a méně než 0,7%

4. 35% z měsIční ceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 0,7% a méně než 1%

5. 60% z měsIčnIceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 1% a méně než 1,5%

6. 80% z měsíčnÍceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 1,5% a méně než 2%

7. 100% z měsIčnI ceny dané Služby při poklesu ŠLA nejméně o 2% a vÍce.

Při určení celkové doby nedostupnosti Služby nebudou brány v úvahu pro Poskytovatele
nepříznivé hodnoty uvedené v ČI. 5.1. Smlouvy.

11.3. Další smluvní pokuty stanovené v případě porušení jiných povinnosti stanovených v této
Smlouvě

{i) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.2. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé
porušení takové povinnosti. '

(ii) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.3. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé
porušení takové povinnosti.

(iii) V případě nesplněni povinnosti stanovené v ČI. 5.8. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé
porušení takové povinnosti.

11.4. Odstranění závady Služby

Poskytovatel je povinen odstranit závadu Služby, pro niž jsou v Poptávkovém listu stanovena
ŠLA, ve lhůtách stanovených šla dané Služby, a závadu Služby, pro niž není v Poptávkovém
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listu uvedeno ŠLA, do sedmi {7) kalendářních dnů od nahlášeni závady, nedohodnou-li se
Koncový uživatel a Poskytovatel jinak. Pokud Poskytovatel ve lhůtách pro odstraněni vady
příslušnou závadu Služby neodstraní, ztrácí nárok na zaplacení poměrné části měsÍčnjho
poplatku (ceny) za tuto Službu, odpovídajÍcÍceně Služby za dobu, po niž byla překročena lhůta
pro odstraněni závady Služby.

11.5. Sleva z ceny Služby

Nesdělŕli Koncový uživatel Poskytovateli jinak, závazek Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu
zanikne (v rozsahu a v okamžiku), poskytne-li Poskytovatel slevu z ceny Služby přIslušnému
Koncovému uživateli ve výši smluvní pokuty, a to pro období, k němuž se smluvní pokuta
vztahuje, nebo pro období budoucí.

11.6. Společná ustanoveni o smluvních pokutách

Koncový uživatel uplatni smluvní pokutu u Poskytovatele písemnou výzvou k uhrazení smluvní
pokuty.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě šedesáti {60) dnů ode dne, kdy Poskytovateli byla doručena
písemná výzva Koncového uživatele. Poskytovatel uhradí smluvní pokutu bezhotovostním
převodem na bankovní účet uvedený v písemné výzvě Koncového uživatele.

Zánik primárního závazku Poskytovatele jeho pozdním splněním neznamená zánik nebo
omezeni nároku Koncového uživatele na smluvní pokutu za prodlení Poskytovatele. Smluvní
pokuty nejsou závislé na zavinění ani na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčeno právo Koncového
uživatele na náhradu škody ze stejného důvodu, a to v části přesahující uplatněnou nebo
zaplacenou smluvní pokutu.

11.7. Náhrada Škody

Při porušení své povinnosti k součinnosti je Poskytovatel odpovědný za škodu takto
pověřujÍcÍmu zadavateli a/nebo Ministerstvu způsobenou.

12. ÚČINNOST SMLOUVY, DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY, ZÁNIK SMLOUVY

12.1. Doba poskytování Služby

Služby dle Smlouvy jsou poskytovány po dobu 36 měsíců.

Doba poskytováni Služby počíná běžet od okamžiku, kdy Poskytovatel zahájil řádné
poskytováni Služby Koncovému uživateli a Koncový uživatel je schopen a oprávněn Službu
v plném rozsahu odebírat, nejpozději však okamžikem uplynutí Doby zavedení Služby.

V případě, že uplyne Doba zavedení Služby, aniž Poskytovatel zahájí řádné poskytování Služby
Koncovému uživateli a aniž je Koncový uživatel schopen a oprávněn Službu v plném rozsahu
odebírat, Poskytovatel není oprávněn požadovat uhrazení ceny za tuto Službu a Koncový
uživatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty, jejíž výše se určí dle
pravidel uvedených v ČI. 11.1. Smlouvy, a to až do okamžiku zahájení řádného poskytováni
Služby.

12.2. Účinnost Smlouvy

Smlouva se stává účinnou dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu
§ 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
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12.3. Uveřeiněnj Smlouvy v registru smluv

Ministerstvo je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavřeni
Smlouvy, zaslat Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Pokud Ministerstvo v této lhůtě Smlouvu správci registru smluv nezašle, je povinen Smlouvu
bez zbytečného odkladu zaslat správci registru smluv k uveřejnění Poskytovatel.

Smlouva bude v registru smluv uveřejněna pod číslem jednacím Ministerstva uvedeným
v záhlaví této Smlouvy.

12.4. Zánik Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání

Před sjednaným ukončením účinnosti Smlouvy lze Smlouvu ukončit:

{i) na základě písemné dohody Smluvních stran,
{ii) výpovědí ze strany Koncového uživatele s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž

byla výpověď' Poskytovateli doručena, v případě, že Poskytovatel poruší Smlouvu
podstatným způsobem (ČI. 12.5 Smlouvy),

(iii) výpovědí ze strany Koncového uživateje s výpovědní dobou do konce měsíce, v němž
byla výpověď' Poskytovateli doručena, v případě, že Koncový uživatel využije své právo
vypovědět Smlouvu z důvodu dle ČI. 12.6. nebo dle ČI. 12.7 Smlouvy, nebo

(iv) výpovědí ze strany Koncového uživatele s výpovědní dobou do konce měsíce
nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla výpověď' Poskytovateli doručena, a to v rozsahu
celé Smlouvy nebo jen zčásti, v případě, že:
a) Poskytovatel poruší svou povinnost poskytnout součinnost dle ČI. 8.1. Smlouvy;

nebo
b) nedošlo k dohodě o ceně či jiných parametrech plnění k provedeni bezpečnostních

opatření a/nebo opatření vydaných Národním bezpečnostním úřadem dle ČI. 8.1.
Smlouvy; nebo

c) provedeni bezpečnostních opatření a/nebo opatření vydaných Národním
bezpečnostním úřadem dle ČI. 8.1. Smlouvy není realizovatelné za podmínek
Smlouvy; nebo

d) došlo k organizačním změnám ve struktuře Koncového uživatele v rozsahu, který
neumožňuje uplatněni Organizačních vyhrazených změn Koncovým uživatelem dle
Smlouvy a který má za následek, že odpadl důvod odebÍrání Služeb tímto Koncovým
uživatelem.

12.5. Podstatné porušení Smlouvy

Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pro účely Smlouvy je porušení podstatné zejména,
jestliže

a) Poskytovatel nezahájí řádné poskytování Služby v Době zavedení Služby,

b) Poskytovatel neposkytne maximálni součinnost novému poskytovateli a
Koncovému uživateli při migraci (převodu) Služeb na služby v rámci KlVS dle nově
uzavřené smlouvy s jiným poskytovatelem tak, aby kontinuita poskytování Služeb
Koncovému uživateli nebyla narušena (ČI. 7.3. Smlouvy),

C) Poskytovatel nezajistí, aby kontinuita Služeb poskytovaných Koncovému uživateli
při změně nebo migraci nebyla narušena (ČI. 7.4. Smlouvy),

d) Smluvní strana porušujÍcÍ Smlouvu věděla v době uzavření Smlouvy nebo v této
době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu Smlouvy, že jiná Smluvní
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strana nebude mít zájem na plnění povinnosti při takovém porušení Smlouvy;
uvedené se týká i případů poskytnutí vadného pIněnia plnění, které je v rozporu se
zadávací dokumentací KlVS 2017-2021,

e) je tak dále stanoveno ve Smlouvě. )

12.6. výpověď' Smlouvy pro nevýhodnost

Pokud jiný poskytovatel veřejných služeb elektronických komunikací než Poskytovatel:

(i) bude nabízet ve svém veřejném a závazném ceníku služeb a reálně poskytovat služby
rovnocenné (co do kvality, obsahu, rozsahu, technického řešeni a smluvních podmínek)
se Službami poskytovanými dle Smlouvy, za pOdmínek výhodnějších pro Koncového
uživatele, než jaké jsou uvedeny ve Smlouvě, a

(ii) bude objektivně důvodné předpokládat, že takový poskytovatel splňuje nebo je schopen
splnit podmínky pro podáni nabídky pro danou Službu, uvedené pro zařazení do DNS,
v němž byla veřejná zakázka zadávána, a ve výzvě pro podáni nabídek na Veřejnou
zakázku;

zavazuje se Poskytovatel do patnácti (15) kalendářních dnů od písemného upozornění
Ministerstva a/nebo Koncového uživatele na tuto skutečnost, které bude Obsahovat zejména
popis a cenu příslušných služeb jiného poskytovatele, zahájit s Ministerstvem a Koncovým
uživatelem jednání o možnosti úprav podmínek pro poskytování Služeb dle Smlouvy
výhodnějších pro přIslušného Koncového uživatele.

Pokud Poskytovatel, po předchozím projednáni přIslušného upozorněni Ministerstva a/nebo
Koncového uživatele, písemně neakceptuje do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení
upozornění Ministerstva a/nebo Koncového uživatele, nedohodnou-li se Koncový uživatel a
Poskytovatel jinak, návrh Ministerstva a/nebo Koncového uživatele upravit podmínky pro
poskytováni Služeb dle Smlouvy tak, aby svojí výhodností pro Koncového uživatele odpovídaly
podmínkám jejich poskytováni jiného poskytovatele veřejných telekomunikačních služeb ve
smyslu tohoto článku Smlouvy, je Koncový uživatel oprávněn Smlouvu kdykoli poté vypovědět
s výpovědní dobou ke konci měsíce, v němž byla výpověď' doručena.

12.7. výpověď' Smlouvy ve zvláštním případě

Pokud bude Poskytovatel závazně nabízet a reálně poskytovat služby rovnocenné (co do
kvality, obsahu, rozsahu, technického řešeni a smluvních podmínek) se Službami
poskytovanými dle Smlouvy, za cenu výhodnější, než jaká je uvedena ve Smlouvě (dále jen
,,výhodnější cena"), a uzavření smlouvy za výhodnější cenu je pro potenciální uživatele služby
dc facto nárokové, zavazuje se Poskytovatel do patnácti (15) kalendářních dnů od písemného
upozorněni Ministerstva a/nebo Koncového uživatele na tuto skutečnost, které bude
obsahovat zejména popis a cenu příslušných služeb, zahájit s Ministerstvem a Koncovým
uživatelem jednání o možnosti úprav podmínek pro poskytováni Služeb dle Smlouvy
výhodnějších pro příslušného Koncového uživatele.

Pokud Poskytovatel, po předchozím projednáni přIsIušného upozornění Ministerstva a/nebo
Koncového uživatele, písemně neakceptuje do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení
upozornění Ministerstva a/nebo Koncového uživatele, nedohodnou-li se Koncový uživatel a
Poskytovatel jinak, návrh Ministerstva a/nebo Koncového uživatele upravit podmínky pro
poskytování Služeb dle Smlouvy tak, aby svojí výhodností pro Koncového uživatele odpovIdaly
podmínkám jejich poskytování Poskytovatelem v jiném případě, je Koncový uživatel oprávněn
(i) Smlouvu kdykoli poté vypovědět s výpovědní dobou ke konci měsíce, v němž byla výpověď'
doručena, nebo (ii) uplatnit svůj nárok příslušným způsobem a od měsíce nás|edujÍcÍho hradit
cenu za příslušné Služby pouze ve výši odpovÍdají výhodnější ceně.
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12.8. Účinky výpovědi Smlouvy

výpovědí Smlouvy ze strany konkrétního Koncového uživatele zanikají závazky ze Smlouvy
pouze ve vztahu k tomuto Koncovému uživateli, výpověd'Smlouvy ze strany tohoto Koncového
uživatele nezpůsobuje zánik Smlouvy mezi Poskytovatelem a ostatními Koncovými uživateli;
stejné účinky nastávají v případě ukončení Smlouvy na základě písemné dohody mezi
konkrétním Koncovým uživatelem a Poskytovatelem dle ČI. 12.4. odst. (i) Smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Zastoupení Ministerstva

Poskytovatel bere na vědomí, že Ministerstvo je oprávněno dle svého uvážení pověřit třetí
osobu (dále jen ,,Administrátor"), aby jménem a na účet Ministerstva vykonával činnosti
v souladu s § 43 ZZVZ ve vztahu k Zadávacímu řízenI, s výjimkou úkonů uvedených
v § 43 odst. 2 ZZVZ, tj. aby Administrátor zejména:

{i) zajistil veškeré úkony, jež má Ministerstvo provést ve smyslu přislušných ustanoveni
ZZVZ ve vztahu k Zadávacímu řIzenI; a

(ii) vedl komunikaci s Poskytovatelem zejména za účelem (i) zjištění požadavků na pořÍzení
datových a hlasových služeb KIVS, (ii) zIskánI verifikace požadavků pověřujÍcÍch
zadavatelů a (iii) zajištěni podpisu Smlouvy ze strany pověřujÍcÍch zadavatelů.

13.2. Interpretace

Odkazy na odstavce a články objevujÍcÍ se v textu Smlouvy (včetně jejích Příloh) jsou odkazy na
odstavce a články Smlouvy, není-li uvedeno něco jiného. Definice uvedené v textu Smlouvy
(včetně jejích Příloh) se použiji obdobně pro jednotná i množná čísla definovaných pojmů. je-
li ve Smlouvě užíván výraz ,,včetně" nebo ,,zejména", položka nebo položky za takovým
výrazem násled ujÍcÍ představují demonstrativní a nikoliv taxativní výčet položek daného druhu.
Nadpisy článků jsou do Smlouvy vloženy výlučně z důvodu usnadněni orientace v jejím textu a
tyto nemohou ovlivnit význam a smysl smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě.

13.3. Doručování

jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle
Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně; uvedené se nevztahuje na oznámení, žádost či jiné
sděleničiněné v souvislosti s prováděním migracíSiužeb dle ČI. 7 Smlouvy. Neoznámí-li Smluvní
strana přIslušnou změnu kontaktního údaje a je-li takový způsob z povahy komunikačního
prostředku možný, doručuje Smluvní strana na nás|edujÍcÍ kontaktní místa:
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PověřujÍcÍ zadavatelé:

Adresa:

K rukám:

Fax:

.

\

\

Ministerstvo:

Adresa:

K rukám:

Fax:

Poskytovatel:

Adresa:

K rukám:

Fax:

jakékoliv oznámení podle Smlouvy bude považováno za doručené:

{i) dnem, o němž tak stanovi zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDš"), je-li
oznámeni zasIIáno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDŠ;
nebo

(ii) dnem fýzického předání oznámeni, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo
doručováno osobně; nebo

(iii) dnem registrovaného doručení, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
(iv) dnem doručeni potvrzeným oznámením o doručení v čitelné a úplné podobě

v případech, kdy oznámeni bylo doručováno faxem.
výše uvedené adresy a telekomunikačnIspojení mohou být měněna jednostranným písemným
oznámením doručeným přIsIušnou Smluvní stranou ostatním Smluvním stranám s tím, že
takováto změna se stane účinnou doručením takového oznámení. Smluvní strany se dohodly,
že Ministerstvu či PověřujÍcÍmu zadavateli může být jakékoli oznámeni, žádost či jiné sdělení
dle Smlouvy doručeno vedle doručeni do datové schránky též elektronickou poštou. Takové
oznámení, žádost či jiné sdělení bude považováno za řádně doručené pouze, pokud (i) bude
opatřeno uznávaným elektronickým podpisem a (ii) bude doručeno do elektronické podatelny
Ministerstva či Pověřujícího zadavatele.

13.4. Účinnost právních jednání dle Smlouvy

spojuje-li tato Smlouva s právním jednáním Smluvní strany (nebo s jeho doručením) vznik,
změnu nebo zánik práva za předpokladu současného provedení takového právního jednání
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{nebo jeho doručení) rovněž jiné Smluvní strany, vznikne právo teprve provedením takového
právního jednání posledním účastníkem (doručením poslednímu účastníkovi).

13.5. Doplnění a změny Smlouvy

Pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno něco jiného, může být Smlouva (včetně jejích
Příloh) doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi
dotčenými Smluvními stranami. Přípravu a koordinaci písemného dodatku zajistuje
Ministerstvo. Jakákoliv Smluvní strana bude oprávněna iniciovat jednání směřujÍcÍ k doplnění
či změně Smlouvy prostřednictvím písemného oznámení zaslaného ostatním dotčeným
Smluvním stranám, načež Smluvní strany provedou veškeré potřebné analýzy a v dobré víře
povedou jednání o předmětné záležitosti v souladu se ZZVZ.

13.6. Zákaz postoupeni ze strany Poskytovatele

Smluvní strany se tímto dohodly, že Poskytovatel není bez předchozího výslovného písemného
souhlasu Koncového uživatele oprávněn postoupit či převést jakákoliv svá práva či povinnosti
vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

13.7. Závaznost pro právní nástupce Smluvních stran

Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, aby veškerá práva a povinnosti Smluvních stran
zavazovala rovněž jejich právní nástupce. V případě, že bude pověřujÍcÍ zadavatel nebo
Ministerstvo způsobem stanoveným právními předpisy zrušeno, práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy přejdou na ten subjekt, kterému budou zákonem svěřeny kompetence
pověřujÍcÍho zadavatele nebo Ministerstva vyplývajÍcÍ mu z právních předpisů.

13.8. Oddělitelnost

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanoveni
Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do třiceti (30) pracovních dnů od doručení výzvy
jedné ze Smluvních stran ostatním Smluvním stranám neplatné, nevymahatelné nebo
neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo
obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.

13.9. StejnopisY

Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
pověřujÍcÍ zadavatel obdrží jeden (l) stejnopis, Ministerstvo obdrží tři (3) stejnopisy
a Poskytovatel obdrží jeden (l) stejnopis Smlouvy. Účinné znění Smlouvy (včetně všech jejích
případných dodatků) bude Poskytovateli a jednotlivým pověřujichn zadavatelům zpřístupněno
k nahlédnutí, případně ke zhotovení kopii u Ministerstva a současně zpřístupněno
Ministerstvem na jeho www stránkách vždy nejpozději do třiceti (30) dnů.

13.10. Finanční kontrola

Každý Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového
vztahu vyplývajÍcÍho ze Smlouvy s tím, že se každý Poskytovatel podrobí této kontrole, a bude
působit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) citovaného zákona.

13.11. Přílohy

Nedílnou součásti Smlouvy jsou tyto její přílohy dle následujÍcÍho seznamu:
Příloha č. 1 - poptávkový list: P1_Poptavkovy_1ist_5105-HLAS_ISDN30_25354973
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Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

13.12. jazyk

- Aktuálni Katalogový list Služby
- Seznam zkratek a definici
- Obchodní podmínky
- Vzor Předávacího protokolu
- Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem

\
)

Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodujÍcÍ bez ohledu na jakýkoli
její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

13.13. Řešeni sporů

Smlouva se řIdí právním řádem České republiky, zejména přislušnými ustanoveními NOZ, ZZVZ
a ZEK. Nestanoví-h ZEK jinak, budou veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy
nebo v souvislosti s ní řešeny před obecným soudem místně příslušným dle sídla Ministerstva.

13.14. Úplnost Smlouvy

Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řIzenI některé
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle Smlouvy.
Zároveň Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle Smlouvy
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
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NA DŮKAZTOHO, že Smluvnístrany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jia zavazujíse k jejímu plnění,
připojuji své podpisy a prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté
tísně, zejména tísně finanční.
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PŘÍLOHA Č. 1SMLOUVY

poptávkový list

P1_Poptavkovy_1ist_5105-HLAS_ISDN30_25354973
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ID listu: HLAS_ISDN30_001.01 (pos/edn/dvojč/s//označu/e verzi listu)
Označenklužby ISDN30
Stručný popis služby Fyzické připojení lokality koncového uživatele do prostředí veřejné te|efonnÍsÍtě prostřednictvím linky ISDN30.

Fyzické připojení pobočkové ústředny až 30 hlasovými kanály zakončené rozhraním G,703 se signalizacÍ DSS1.
Nařizuje-li to konkrétnímu operátoru regulátor, musí služba umožňovat Carrier Selection l Carrier Preselection.

Popis vlastností služby Jednotlivé individuá|ni parametry služby jsou definovány tímto KL.
Součásti ceny za službu je j platba za přenesení telefonnIho čÍsla l telefonnlch Čísel, dochází-li ke změně poskytovatele služeb. Koncový
uživatel služby musí zajistit spolupráci správce pobočkové ústředny, která bude ke službě připojena.
Pro realizaci služeb ISDN30 je požadováno použiti výhradně těchto přenosových technologií:
- metalická vedení
- optická vedeni

Použitelné technologie - radiové spoje
o pro služby s parametrem ŠLA 99,5 % a vyšším musí být použita technologie pracújÍcÍ na kmitočtech s individuá|nÍm oprávněním
o technologie pracujÍcÍ v pásmech se všeobecným oprávněním je povoleno používat pouze pro služby s parametrem ŠLA nižším než

99,5 % s výjimkou technologie WiFi v pásmu 2,4GHz a 5GHz
Lokalizace služby Adresa budovy, místnost, identifikátor adresního místa - povinný parametr, lokalita bude ověřena proti registru RUIAN
Monitoring služby N/A
Podmíněno službami N/A
Maximáln( doba zřízení služby 90 kalendářních dní

. . Kód parametru PopisNázev skupiny parametru ID Parametru

Počet hlasových kanálů Kanálů-30 V. . ,
PHK1 PripojenÍlSDN s 30 hlasovými kanály.
::::|ů-do29 připojenľlsDN s méně než 30 hlasovými kanály (koncový uživatel uvede požadovaný počet kanálů)

ČÍsĹovacÍ plán ČP-O
cplo Bez požadavku na cÍsĹovacÍ plán (linka sdňi cÍsĹovacÍ pIán s jinou službou ISDN 30).
$:L:0 provolbový blok Nx 10 ČÍsel (koncový uŽivatel defínuje požadovaný počet bloků 10 ČÍsel)

!:l:00 provolbový blok Nx 100 čísel {koncový uživatel definuje požadovaný počet bloků 100 čísel).

čp-1000 provolbový blok Nx 1 000 čísel (koncový uživatel definuje požadovaný počet bloků 1 000 čísel).

HLASJSDN30_001.01 Strana 1/4
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CPL3
$:::0000 p,ovolbový blok Nx 10 000 čísel (koncový uživatel definuje požadovaný počet bloků 10 000 čísel).

ČP-SERIE-R Linka je zařazena v sérii (na bázi Multi-line huntig) jako řídÍcÍ/nosná linka.
CPLS
ČP-SERIE-P Linka je zařazena v sérii (na bázi Multi-line huntig) jako podružná linka.
CPL6

Garantovaná dostupnost za SLA-HL-99,0
kalendářní měsíc poskytováni HSLA1 Služba ma garantovanou dostupnost mnimalne 99,0%. výpadek sluzby musi byt nahlasen koncovým uuvatelem.
služby ="99,5 Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,5%. výpadek služby musí být nahlášen koncovým uživatelem.

SLA-HL-99,9 Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,9%. Služba s tímto šLA musíbýt realizována se zálohou 1:1. Koncový
HSLA3 uživatel zajistí dostatečný počet portů na pbx. výpadek služby musí být nahlášen koncovým uživatelem.

Hlasová VPN ::::HOL"N Žádné telefonní čÍslo sluŽby nenIzačleněno do hlasové VPN

vpn-hl-a zařazeý služby do hlasové VPN. Koncový uživatel specifikuje poČet telefonních Čísel, která budou u dané služby
HVPN1 začleněna do hlasové VPN, realizované poskytovatelem. VPN bude realizována v pouze rámci služeb jednoho operátora- nejedná se o multi-operátorskou VPN.

PaušálnI platba za hovorné FLAT-RATE-ME Veškeré hovorné je účtováno dle skutečně provolaných minut.
FLATO

Hovory do pevných sÍtÍv Českérepublice nejsou účtovány dle skutečného objemu uskutečněných hovorů, ale na základě
paušáIM platby.
Koncový uživatel specifikuje počet čísel (účastníků), která mají být začleněna pod program Flat Rate - Fix. Paušá1ni platba
se vztahuje na následujľcísměry volání:

- místní,
- meziměstská,

FLAT-RATE-FIX - neveřejné negeografické sítě a
FLAT1 - volání do hlasových vpn.

Pro využití této varianty služby je koncový uživatel povinen předložit podrobný výpis volání 2 dotčených čísel za 3
zúčtovací období.
Překročí-li v kterémkoli měsíci provozování této služby objem voláni původní objem o vÍce než 30%, je poskytovatel
oprávněn jednat s koncovým uživatelem o úpravě ceny za paušální zpoplatnění hovorného. Nedohodnou-li se koncový
uživatel a poskytovatel na nové ceně, bude služba nadále účtována jako by byla provozována ve variantě FLAT-RATE-
NE.

flat-rate- Hovory do pevných a mobilních SÍtÍ v České republice nejsou účtovány dle skutečného objemu uskutečněných hovorů,
FIX+M ale na základě paušálni platby.

tatelem.

iatelem.

li 1:1. Koncový

u dané služby
oho operátora

ale na základě

'aušá1ni platba

iých čísel za 3

? poskytovatel
j-ll se koncový
tě FLAT-RATE-

ěných hovorů,
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FLAT2 Koncový uživatel specifikuje počet čísel (účaštMků), která mají být začleněna pod program Flat Rate - F1x+M. Paušá|nÍ
platba se vztahuje na následujÍcÍsměry volání:

- mÍstnÍ,
- meziměstská,
- nevěřejné negeografické sitě,
- vdánido hlasových vpn a
- mobilní sItě v ČR.

Pro využití této varianty služby je koncový uživatel povinen předložit podrobný výpis volání z dotčených čísel za 3
zúčtovací období.
Překročí-li v kterémkoli měsíci provozováni této služby objem voláni původní objem o vÍce než 30%, je poskytovatel
oprávněn jednat s koncovým uživatelem o úpravě ceny za paušální zpoplatněnI hovorného. Nedohodnou-li se koncový
uživatel a poskytovatel na nové ceně, bude služba nadále účtována jako by byla provozována ve variantě FLAT-RATE-
NE.

Tarifikační impulsy AOT-NE . . .
AOTO Služba neprenášhnformace o délce hovoru {AOT).
=N0 Služba přenášíinformace o délce hovoru (AOT).

Identifikace zlomyslných volání IZV-NE .. . . . . . ,
RVO Služba neumoznuje ldentlflkacl zlomyslnych volání.
::VV;ANO Služba s identifikacIzlomyslných volání.

OmezenlodchozÍch volání OMEZ-NE . . . . . .
OOVO Služba neomezuje odchozí vo|anl do zádného směru.
OMEZ-MEZ ZamezeniodchoHch mezinárodních volání.
OOV1
OMEZ-NIOB . .Zamezeníodchoach volaní do mobilních sítí.
OOV2
OMEZ-MEZ+ZVL Zamezení odchozích mezinárodních voláni a pĹ'Ístupu ke službám se zvláštním tarifováním.
OOV3
OMEZ-MAX Zamezení odchozích mezinárodních a dálkových voláni, volání ke službám se zvláštním tarifováním a volání do
OOV4 mobilnIch sítí.
OMEZ-ZVL1 Zamezení přístupu ke službám se zvláštním tarifováním - přístupová čísla 906, 909 a 976.
OOV5
OMEZ-ZVL2 Zamezení přístupu ke službám se zvláštním tarifováním - přístupová čÍsla 900, 906, 909 a 976.
OOV6

HLAS_ISDN30_001.01
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:::7Z"TOTAL zamezení všech odchozích volánís výjimkou vo|ánÍtisňových.

výkaz hovorů poštou VHP-NE . . . .Bez zasl|anl poštou.
VHPO
VHP-STD ZasÍ|ání standardMvyúčtovánI podle specifikacÍ ČTÚ poštou jedenkrát za zúčtovací období.
VHP1

podrobný výpis hovorů zasílaný poštou jedenkrát za zúčtovací obdobív rozsahu:
- volané číslo

VHP-ENH datum a hodina volání
VHP2

- doba trvání hovoru
- cena hovoru

výkaz hovorů on-line VH-OL-NE . , . . .
VHOLO Bez podrobného výpisu hovorů dostupného on-hne e|ektron|ckou formou.

podrobný výpis hovorů dostupný on-line elektronickou formou:
-volané číslo

VH-OL-ANO . .- datum a hodina volaní
VHOL1 doba trvání hovoru

- cena hovoru
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ID listu: HLAS_ISDN30-HOV_001.01 (posledn/dvojč/s//označuje verzi listu)
Označeníslužby ISDN30 - hovorné

stručný popis služby Definice hovorného pro hlasové služby ISDN30.
Popis vIastnostíslužby Dle služby ISDN30
Použitelné technologie Dle služby ISDN30
Lokalizace služby Dle služby ISDN30
Monitoring služby Dle služby ISDN30
Podmíněno službami Dle služby ISDN30
Maximální doba zřkeni služby Dle služby ISDN3Q

, . Kód parametru .Název skupiny parametru Popis
ID Parametru

Místní a meziměstské volániv ČR -1+1
Volání do neveřejných negeografických sÍtÍ-1+1

MARS MobilnÍvo|áni v ČR - 1+1Tanfíkace TAR-4 Mezinárodní hovory (fixní + mobilní) - 1+1
Vytáčené připojení k internetu - 120+60
Volánív rámci hlasové VPN zákazníka - 1+1
Voláni na číslo se sdIlenými náklady v ČR (modré čÍslo) - 1+1
Volání na univerzáIM přístupové číslo v ČR (bílé číslo) - 1+1

HLAS ISDN30-HOV 001.01
_
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parametr Kód parametru Popis Cena za volánlpro tarifikaci
ID Parametru MARS
Místní a meziměstské MÍstnÍ a meziměstské voláni v rámci ČR (cena bez rozliŠení silného a slabého

provozu)

neveřejné Volání do neveřejných negeografických sítí (ČO, mo, MV a další) - 972, 973, 974,
negeografické SItě 95
mobilnív ČR Mobi|nÍvo|ánj do sÍtÍ v ČR

Směr voláni vytáčené připojení k Vytáčené připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky
internetu
hlasová VPN úkazníka "Volání v rámci hlasové VPN zákazníka. jedná se o volání v rámci hlasové VPN,

poskytované jedním operátorem

voláni se sdílenými Volání na linku se sdílenými nákladytzv. modrá linka
náklady
voláni na univerzá1ní Volání v rámci Univerzá|njho přístupového čísla tzv. bílá linka
přístupové číslo

Mezinárodní hovory

. . . Cena za volání Cena za voláníNázev skupiny parametru Pevná sIť (silný is1abý provoz) Mobilní síť (silný i slabý provoz)

Německo
Polsko
Rakousko
Slovensko
Austrálie
Belgie
Dánsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie a Vatikán
Izrael
Kanada
Kypr
Lucembursko
Maďarsko
Nizozemsko
Norsko

HLAS_ISDN30-HOV_001.01 Strana 2/9
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Portugalsko
Řecko
Slovinsko
Spojené státy americké
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Velká Británie
Argentina
Ulorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
černá Hora
Estonsko
Hongkong
Chorvatsko
japonsko
Korea
Lichtenštejnsko
Litva
Monako
Nový Zéland
Rumunsko
San Marino
Singapur

,Srbsko
Albánie
Alžírsko
Andorra
Arménie
Ázerbájdžán

HLAS_ISDN30-HOV_001.01 Strana 3/9
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Brazllie
ČÍna
Faerské ostrovy
Gruzie
Island
Jižní Afrika
Kazachstán
Lotyšsko
Makedonie
Malta
Maroko
Moldavsko
Rusko
spojené arabské emiráty
Tunisko
Turecko
Ukrajina
Americká Samoa
Americké panenské ostrovy
Aruba
Britské Panenské ostrovy
Egypt
FilipÍny
Gibraltar
Chile
Libye
Malajsie
M alawi
Mexiko
Peru
Portoriko

HLASJSDN30-HOV 001.01 Strana 4/9
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Salvador
sýrie
Thajsko ,,
Tchaj-wan
Turkmenistán .
Uzbekistán
Zimbabwe
Angola
Anguilla
Antigua a Barbuda
Bahrajn
Barbados
Belize
Benin
Bermudy
Brunej
Dominika
Dominikánská republika
Ekvádor
Francouzská Guyana
Grenada
Grónsko
Guadeloupe
Guatemala
Indie
Indonésie
Írán
jamajka
Jordánsko
Kájmanské ostrovy
Katar
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Keňa
Kongo
Konžská dem. republika
Kuba
Kuvajt
Kyrgyzstán
Libanon
Macao
Martinik
Mongolsko
Montserrat
Niger
Nigérie
pákistán
palestina
Paraguay
Pobřeží slonoviny
Réunion
Saint Pierre a Miquelon
Saúdská Arábie
Svatá Lucie
svatý Kryštof a Nevis
svatý Vincenc a Grenadiny
Tádžikistán
Turks a Caicos
Uganda
Venezuela
Vietnam
Zambie
Afghánistán
Ascension

l

L

i
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Australská teritoria
Bahamy
Bangladéš
Bhútán
Bolívie
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cookovy ostrovy
Čad

fDiego Garcia
Džibutsko
Eritrea
Etiopie
Falklandy
Fidži
Francouzská Polynésie
Gabon
Gambie
Ghana
Guam
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Irák
jemen
Kambodža
Kamerun
Kapverdy
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Kiribati
Kolumbie
Komory a Mayotte
Korejská lid. dem. republika
Kostarika
Laos
Lesotho
Libérie
Madagaskar
Maledivy
Mali
Marshallovy ostrovy
Mauricius
Mauritánie
Mikronésie
Mosambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Nauru
Nepál
Nikaragua
Niue
Nizozemské Antily
Nová Kaledonie
Omán
palau
Panama
Papua Nová Guinea
Rovníková Guinea
Rwanda
Samoa

m

HLAS ISDN30-HOV 001.01
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mž!vcrnÍ Mariany

Seychely

Sierra Leone

Somálsko
Srí Lanka
Středoafrická republika
Súdán
Surinam
Svatá Helena
svatý Tomáš
svazijsko
Šalamounovy ostrovy
Tanzanie
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
východnĹTimor
Wallis a Futuna
Inmarsat mini-M
MezinárodnÍg|obá|nÍsÍtě
Inmarsat B
Inmarsat M
Iridium 8817
Inmarsat A
Inmarsat Aero
Iridium 8816
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ADSL
ADSL2+

agregační
poměr

ATM
bezstavový
paketový filtr
BGP
centrálni
Internet
CGI
CIR
CMS
CPE router
Diffserv
DSCP
EPS
ESMTP
ethernet
konektivita
frame
relay/FR
ftp
full rate
H.323

http

IMAP4
IMAPS4
IP
IP VPN
IP QOS
lPSec
ISP
Leased Line
|oká|ní
Internet

Centrálni zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY

Seznam zkratek a definici

Definice

Asymetrická digitální uživatelská přípojka
Asymetrická digitálnI uživatelská přípojka (26Mbit)
Agregační poměr se vypočte jako podíl mezi teoreticky maximálni
potřebou kapacity uživatelů přípojek v rámci daného agregačního bodu a
skutečnou kapacitou
Asynchronní přenosový režim

Filtr povo|ujÍcÍ nebo b|okujÍcÍ specifikované protokoly

Protokol pro komunikaci routerů mezi sítěmi

Centrálni připojení do internetu

Common Gateway Interface
Smluvená datová propustnost CIR {Commited Information Rate)
Centrální místo Služeb KlVS
Koncové zařIzení - směrovač
Model diferencovaných Služeb (RFC2475)
Differentiated Service Code Point
Elektronický požární systém
Protokol ESMTP
NejrozšiřenějšÍ technologie používaná pro komunikaci v |oká|njch sItich.
Zák|adnírych|ost je 10 Mbit/s

Služba/protokol předávání datových rámců

Protokol pro přenos souborů
Plné pásmo
Hlasový protokol
Protokol používaný pro komunikaci mezi www prohlížečem a www
serverem pracujÍcÍ nad protokolem IP
Internet Message Access Protocol version 4
Bezpečný Internet Message Access Protocol version 4
Mezisíťový (internet) protokol
Virtuální privátní sItě IP
Kvalita Služby
Bezpečný mezisíťový protokol
Poskytovatel internetu
Pevné okruhy

MIstní připojení do internetu
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Centrální zadavatel

Česká republ'ka M'n'sterstvo vnitra

manažova ný
CPE
MPLS
NIXCZ
PERL
PHP
skriptováni
POP3
POPS3
QOS
RJ-45 port
SHDSL
SIP
ŠLA

SMTP

SQL
TCP
UPS
User to
Network
Interface
VPN
WAN
OPS

SOP

SDlC

CMAS

CE

NOC

TTR

Spravovaný koncový prvek

Multi Protocol Label Switching
Neutrální výměnný uzel Internetu
Programovací jazyk perl

\
)

i
Psaní skriptů v programovacím jazyce php

Post Office Protocol version 3
Bezpečný post Office Protocol version 3
ŘÍzenÍ datových toků v síti (Quality of Service)
přípojka standardu RJ-45
Symetrické DSL
Session Initiation Protocol
Smlouva o úrovni poskytovaných Služeb
Protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty {Simple Mail Transfer
Protocol)
Strukturovaný dotazovací jazyk
Transmission Control Protocol
zdroj nepřetržitého napájení

Rozhraní typu uživatel - SÍt'

VirtuálnI privátní SÍt'
Územně rozsáhlá SÍt'
odpovědný it pracovník subjektu (rezortu, konečného uživatele), který je
oprávněn nahlásit chybu.

Service desk Poskytovatele (providera)

Service desk lnterConnectu

Centrální emailová adresa subjektu

Customer equipment (Koncové zařízenI providera, které je umístěno u
uživatele služby)

Network Operations Center

total time repair - celková (maximální) doba opravy
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Centrální zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY

Obchodní podmínky
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Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci spoleČnosti ha-vel internet s.r.o. (dále
jen ,,Podmínky") vydané s účinností od 7.5.2018
Obecná část Podmínek
1 Předmět Podmínek
1,1 Podmínky se vztahují na Poskytovatde, Úástnika i Žadatele.
1.2 Podmínky jsou rozděleny na dvě části. V první, Obecné Části Podmínek, jsou stanoveny obecně pktné podmínky poskytovánivšech Služeb. Obecná Část Podmínek

plat( pokud není ve ZvláŠtní Části Podmínek, Specifikaci nebo Smlouvě stanoveno jinak. Specifické části Zvláštni části Podmínek, které se dané skupiny Služeb
netýkají, nejsou pro danou skupinu Služeb relevantní

1,3 Všeobecné pcximínky pro poskytováni konkrétní Služby jsou Nořeny Obecnou částíPodmhek a je-li, tak i specifickou částí ZvláŠtni Části Podmínek, přIsIušnou ke
konkrétni Službě.

1.4 pojmy definované v Podmínkách se vztahují na všechny Smluvní dokumenty.
1.5 Všeobecné otKhodnÍµ)dmjnky jsou nedůnou scwčástíSm1ouvy o poskytováníveřejně dostupné služby elektronických komunikaci, uzavírané mezi Poskytovatelem

a Účastnkem.
1,6 Právni vztahy mezi Poskytovatelem a Účastníkem založené přklušnou Smlouvou o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikacích, v

Podmínkách a Smlouvě o poskytováníveřejně dostupné služby elektronických komunikacích túže neupravené, se řÍdÍpřÍslušnými ustanoveními Zákona a ostatních
platných µávnich předpis(j České republiky.

2 Definice pojmů
2.1 Data jsou jakékoliv kombinace základních jednotek Informace, které mají formu kódu, znaků, obrazô, zvuků a jejich souborů či kombinací, jsou zachytitelné

prostředky výpočemítechnjky a jsou přenositelné po sítích.
2,2 Datové baličky u služby ha-loo mobil jsou samostatně prodejné objemy dat, případně jejich kombinace se službami, přičemž pro jejkh využití platĹ že

Účastník musí rrút od Poskytovatele povoleno využNání přenosu Dat (musí být vždy samostabíě posouzeny Poskytovatelem). Přehled takovýchto balřků, jsou-ti
nabízeny, je na stránkách www.ha4oo.cz, stejně jako podrobný poµs jejich obsahu, požadavků, cen, apod.

2.3 Datový provoz u služby ha-bo motNI znamená přenos Dat µostřednicNIm sluŽby ha-bo mobil Poskytovatele. Přenos dat je podmíněn schválením a aktivaci
služby od Poskytovatele, který je navíc oprávněn v případě potřeby požadovat po Účastníkovi sbžení kauce, či akúvaci služby odmhout. Geny za službu jsou
definovány Genikem služeb, případně Prodejními balíčky.

2,4 Důvěrné informace 2namenají všechny Informace, o kterých se smluvní strany dozví v rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou a které jsou označené
jako důvěrné, nebo které na základě jiných okolností je možné považovat za obchodní tajemstvídruhé smluvní skaný.

2.5 Koncové zaňzeni Účastníka je TdekomunikačnI zařízeni Účástnika připojené přímo nebo nepřímo ke koncovému bodu Sítě Poskytovatele určené k přijímánĽ
vysdánĹ zpracovávání nebo uchováváni informací přenášených v sowislosti s vµžíváním Sliížby, prostřednicNím kterého se Účastnk připojuje prostřednictvím
Poskytovatele zejména na sr internet, Koncové zařízerú Účastnika musí být ve shodě s technickými požadavky ustanovenými zvláŠtními právníml předpisy a
pK)žadavky Poskytovatele,

2.6 Koncové zařízení Poskytovatde je TelekomunikačnÍ zařízeM Poskytovatele, ať už vIastnÍ či µonajaté, připojené ke koncovému bodu skě Poskytovatele určené
na přijÍmánl: vysôání, zpracování nebo uchováni informací přenášených v souvisľosti s vyůNáním Služby, prostřednictvím kterého se ÚČastnk připojí

prostřednictvím Poskytovatele zejména na Sk' internet.

2.7 Koncový bod Účastníka je Účastmkem určený prostor pro instalaci TelekomunikačnÍho zařizď Poskytovatele dle Specifikace.

2.8 Koncový bod služby je standardizované rozhraní na Telekomunikačním zařízení Poskytovatele, na které ÚČastnik při®juje své koncové zařízení nebo svou
privátni sľ

2.9 Minimálni měsíční plněni (dále též jen mmp) je pevná měsíční čásWa sjednaná mezi Účastnkem a Poskytovatelem v přidušné Specifikaci Služby. Podpisem
příslušné Specřňkace služby se ÚČastník zavazuje čerpat minimálně měsřně objem služeb, odpovÍdajÍcÍ mmp.

2.10 Měsíční poplatek za vedení SIM karty je u služby ha-bo mobl poplatek Poskytovateli za udržovánía správu SIM krty Účastnka,

2.11 Měsíční paušál pro dužby ha-loo představuje měsíční Matek za služby v rámci akčních prodejních bůčků Či za služby, agregované do prodejních baläô
Poskytovatele. Přehled takovýchto balíčků, jsou-li nabízeny, je na sháňkách www.ha-loo.cz, stejně jako podrobný popds jejlch obsahu, požadavků, cen, apod,

2.12 Neomezené voláni a SMS představuje baliček neomezeného volání a zasílání SMS v daném měsíci na všechna geografická a mobilnÍ čÍsla v rámci ČR
Poskytovatel môže zablokovat službu bez UdánÍdhodu a bez náhrady zejména v případě zneužŕvánI Služby nad rámec běžné osobní potřeby (bod 12,2.1).

2.13 oprávněný zástupce smlwní strany je osoba oprávněná se za smluvní stranu zavazovat a uzavřít Smlouvu, Pokud nejde o OSOH oprávněnou zastuµjvat
smluvní stranu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znát oprávněný zástuµe smluvní strany musí mk k uvedeným Činnostem platnou,
notářsky ověřenou plnou moc.

2.14 Podnik je osoba, která je opíávněna poskytovat sK, službu, netx) siť a službu v oHasti elektroNckých komunikacĹ
2.15 Porucha nebo též Závada je stav zaviněný chybou SRě Poskytovatele, kdy Účastnk vôbec neiMže využNat Službu, přičemž je stavem odlišným od stavu, který

vznikl v důsledku konáníPoskytovatele v rozsahu dle ČI. 12 Podmínek nebo rea1izacIopatřenína řIzeMprovozu poskytovatelem, Poruchou je též porucha Koncového
zařáeni Účastnika v záruce.

2.16 Poskytovatel je společnost ha-vel internet s,r.o., která je v rozsahu licenci, lndMduálnkh pK)vo|enía všeobecných lx)volenívydaných Českým telekomunikačnÍm
f Úřadem (dále jen ,,Úiáď') na základě oznámení o podnikání doručeného Úřadu dne 1. 5. 2005 v souladu s ustanovenÍm § 8 zákona, oprávněna poskytovat

veřejně dostuµié služby elektronických komunikací.

2.17 pověřený zástupce smluvní strany je osoba oprávněná za smluvní stranu jednatve věci Smlouvy a podepisovat Specifikace Služeb. Pokud oprávněný zástupce
smluvní strany neurčí jinak, druhá strana pokládá za pověřeného zástupce osobu µxjIe zákona č 89/2012 Sb., občanský zákonk v platném znění

2.18 přípojení do Sítě Internet se označuje připojení Koncového zařízení Účastníka do shě Poskytovatele, prostřednlctvím kterého môže ÚČastník bez výrazného
omezenivyužNat Službu v souladu se Smlowou.

2.19 přípojka je soubor technických prostředkô,

2.20 přípojné vedení je metalické, optické nebo bezdrátové vedenív objektu Koncového tx]du ÚČastníka.

2.21 přístupový okruh je metalický, optický nebo bezdrátový okruh mezi přípojným místem poskylbovatele a Koncovým bodem Účastrúka.
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2.22 Prodejní balíčky znamenají kombinace služeb Či objemů služeb pro definované období Či definovaný objem. Přehled takovýchto bahřků, jsou-li nabízeny, je na
stránkách www.ha-loo.cz, stejně jako podrobný popis jejich obsahu, µžadavk0, cen, apod.

2.23 ReWamaci se rozumÍ právní Úkon Účastníka, při kterém uplatňuje své nároky vůči Poskytovateli z vadně µjskytnutých Služeb.
2.24 Revizi Podmínek se rozumIzměna jejich formy nebo textu, popřípadě jejich rozšření, které nemá za následek Změnu Pcdmínek.
2,25 Revolving představuje možnost µodbužení doby µatnostj Služby tím zpôsobem, že v případě poskytování Služeb na dobu určitou ÚČastník písemnou žádostí

požádá o prodloužení platnosti Súžby o dalších 12 měsíců, a to do 30-ti dnů před ukončením doby Áatnosti Služby, Takto může dojít k prodbuženi Služby a tím
i Smlouvy i opakovaně.
Poskytovatel se v souladu s ustanovenÍm § 63 odst. 10 Zákona zavazuje informovat Účastnika, který je Spotřebitelem, zpŮsobem, který si zvolil jxo zasQání
vyúčtování, nejdřNe 3 a nejpozději l měsíc před UpNnutim účinnosti smlouvy sjednané na doW určitou, o tMžIcím se ukončení smlouvy a o možnostech jejího
prodlouženÍ.

2.25.1 Je-li ve Sljecifíkaci, v části Ostatní smlwní ujednání, uveden pojem Hvýpověd" s časovým Údajem, předsbvuje tento časový údaj u smluv uzavřených na dobu
určitou lhůtu, kdy nejpozději před up|ynutÍm doby určité může kterákolM sm1uvnístrana doručřt druhé straně projev vůle Smlouvu dále neprodlužovat.

2.26 Rozhraní je místo mezi Sítí Poskytovatele a Účastníka. Obvykle se jedná o Koncový bod Služby.
2.27 SÍť Poskytovatele je veřejná telefonnía datová telekomunikačnÍ sK Poskytovatele, ti. soustava všech funkčně propojených technických zařáeníprovozovaných

a pmžNaných Poskytovatelem při poskytováni elektronické komunikačnÍslužby.
2.28 SÍť internet se označuje mezinárodníveřejná lnformačnídatová elektronická komunikační sit,
2.29 Služba je veřejně dostupná služba nebo souMr služeb elektronických komunikací a služby spojené s poskytováním takové služby, dodáva né Poskytovatelem na

základě Smlouvy a přís1ušné Specifikace sjednané mezi Poskytovatelem a Účástdkem.
2.30 Smlouva je příslljšná Smlouva o poskytováni veřejně dostupné Služby elektronických komunikací včetně veškeré smlwnÍdokumentace se smlouvou souvisejÍcÍ,

to vše uzavřené v souladu se Zákonem mezi Poskytovatelem a Účastnikem, týkajÍcÍse jx)skytovánj Služeb, Poskytovatel a Účastnk, kteříspdu uzavřeli Smlowu,
se společně označujitéž jako smluvnÍ strany.

2,31 Smluvní dokumenty jsou Smlouva, Specifikace, Podmínky, Cenik, aj. dokumenty přÍs|UšejĹcÍ k Službě a sowisejĹcÍ se Smlouvou, ne% z jejich označení jinak
vyµývá, že se Smlouvou tvoří jeden celek.

2,32 Souhlasem je souhlas majhele objekhi Koncového bodu Účastnka se zřIzenIm přípojky (uďstěnim a provozováním TelekomunikačnÍch zařizen[ provedením
projektových, stavebních a instalačních praď a v poskytnuti všech nezbytných podkladá a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a získání příšlušných
povolení v tomto objektu).

2.33 Specifikace Služby (dále jen ,,Specifikace") je oHustranně µxjepsaný dokument popisujÍcÍkonkrétnÍobchodnÍ, technické a scMsnÍpodmÍnky Služby µo daného
Účastníka,

2.34 Spotřebitel je každá fýzická osoba, která využívá nebo žádá veřejně dostupnou Službu elektronických komunikacÍ pro účely mimo rámec její podnikatelské
čInnosti.

2,35 Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedeni pro vydání, přenos, směrování, spojovánía příjem informaci.
2.36 Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která uži9á Službu a má s Poskytovatelem uzavřenou Smlouvu. V dokumentech označovaní též jako ,,Klient',
2.37 Úhrada, nebo také Cena Služby, příp. Odplata jsou veškeré uplatňované nároky či hrazené Natby Účastníkem Poskytovateli za plněni jeho závazků stanovených

Smlouvou a Podmínkami.
2.38 výpadek je náhodný, neplánovaný stav, kdy poskytované Služby nejsou dostupné.
2,39 výpověď je právni úkon, kterým Účastnk nebo Poskytovatel µojeví zájem ukonČit ke dni uplynub' výpovědní doby Smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo

Smlouvu wavřenou na dobu neurčitou. BližšÍ podmínky podání výpovědi jsou sjednány ve Smlouvě, Specifikaci a těchto Podmínkách, Délka výpovědní doby Činí
30 dni a počíná běžet dnem následujkh po dni doručenivýpovědi smluvnÍ strany druhé smluvnístraně.

2.40 Vyšší mocí se rozumí zejména: válečné události, nemkoje, stávky, teroristické akty, živelné pohromy, výboje statické elektřiny, technické poruchy na zařízenía
síti jiného operátora, záplavy, vytopení prostor, ěxµozě, zřIcení budovy a ®řůchy v dodávce elektrické energie.

2.41 Změnou Podmínek je věcná změna, kteíá se dotýká všeobecných podmínek pro poskytování konkrétní Služby.
2.42 Tyto Podmínky nabývají platnosti a úČinnosti dne 7, 5. 2018 a nahrazujív plném rozsahu dřNe platné Podmínky.
2,43 Žadatel je osoba [x)žadujÍcÍ µostřednicNÍm vypdněného formuláře Poskytovatele, případně i jiným zpŮsobem, zřízeni Služby nebo technickou změnu Služby.
2.44 zákon je zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích v [ýatném znění.

C

3

3.1

Práva a povinnosti smluvních stran zohledňujIázejména NařIzení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne

25. 11. 2015 (dáte také jen ,,Nařízení EU"), zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dáte jen
,Zákon o ochraně osobních údajů"), NařIzením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen
nGDPR") a Zákon

Povinnosti Poskytovatele
a) zřídřt a poskytovat požadovanou Službu v souladu se SmMvními dokumenty každému, kdo o tuto Službu požádá a souhlasÍ s těmito dokljmenty, kromě

případů určených v PodmĹnkách a ve Smlouvě, Poskytovatel má právo odmňnout žádost žadatde v případě, že tento neuní netxj neMni[ své závazky vŮči
Poskytovateli nebo jiným osobám nebo pokud lze důvodně předpokládat, Že své závazky nebude Fdnit;

b) nejpozději při uzavření Smlouvy pK)skytnout Účastnkovi Informace o skutečnostech souvisejÍcÍch s předmětnou Službou, zejména pak informace o formě,
rozsahu a zpŮsobu předmětné Služby;

C) na žádost Účastnka provést změnu Služby v souladu s Podmínkami a platnými smlwnimi podmínkami;
d) µkud je to možné, alespoň 5 kalendářnIch dnů předem oznámit, a to jakýmkoliv vhodným zpôsobem, informovat Účastníka o omezeních, přerušeních,

plánované údržbě, ti. údrŽbě ne delší než 480 minut za kalendářní měsíc, po které může být ®skytovánÍ služeb přerušeno, a výpadcích poskytování Služby.
Poskytovatel nemá tuto povinnost ve stani krizové situace a mimořádné události, kdy je splněnítohoto závazku ze strany Poskytovatele nemožné a v případě
výkonu prací potřebných pro provoz, Údržbu, plánovanou Údržbu a opravu Sitě Poskytovatele, jestliže jednoářvé souvislé přerušení rlebkj omezeni
Poskytovatele Služby nepřekročí 15 minut. V době pro plánovanou údržbu nemusí být služba poskytována a tato doba není součástí doby bvání služby v
měski (a nezapočáává se do celkové dostupnosti poskytované služby v měsíci, tzv. ŠLA).

e) 2ahájit práci na odstranění Poruchy bez zbytečného odkladu po jejím oznámení ÚČástnkem;

2

i- - -- -



.,
;

I

,

W

3,2

3.3

3.4

f) Poskytovatel je v souladu s ustanovenÍm § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád v platném zněn[ ti. na základě písemné žádosti orgánů činných v trestním
řízeni při plnění jejich úkolů, a to jen v případě, že sledovaného ÚČelu nelze dosáhnout jinak, nebo by dosaženítohoto účelu bylo spojeno s nepřiměřenými
těžkostmi, povinný ®skytnoljt orgánům činným v trestním řízení pro účely trestního řizení a jinému státnímu orgánu pro Účely plněni jeho úloh v rozsahu
podle zvláštních předpisů údaje, které jsou předmětem telekomunikaČmho tajemsNí [xxjľe příslušných UstanoveníZákona a jiných platných právních předpisů.

g) nejméně l měsíc před nabytím účinnosti Změny Srrdouvy a Podmínek uveřejnit informaci o této Změně v každé své provozovně a zpôsobem umžňujkh
dálkový přístup; zároveň je Poskytovatel povinen informovat o této Změně Účastníka, a to včetně informace o jeho právu ukončit Smlouvu ke dni nabytí
účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové MmÍnky nebude ÚČastnk akceptovat.; Informaci je Poskytovatel povinen poskytnout ÚčastnNovi

způsobem, který si ÚČasbiik zvdil pro zas|1ánÍvyúČtovánÍ; právo ukončit Smlouvu nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě zrrěny právníúpravy
nebo v případě zNny Smlouvy podle § 63 cxjstavce 5 Zákona.

Práva Poskytovatele

a) ověřit si zákonným zpôsobem osobní a jiné údaje uvedené zájemcem o poskytování Sbžby v zájemcem předložených dokumentech;
b) odmRnout v souladu se Zákonem a PMmínkami uzavřené Smlouvy zájemci poskytovániSľužby;
C) Poskytovatel má nárok na náhradu škody zpôsobenou ÚČastnkem zejména na Sřti Poskytovatele, na Koncovém zařízení Poskytovabele a/ne& na přj[x)jce,

nebo která vznilda z důvodu zneužNáníSlužby, to vše v souladu s PodmÍnkami;

d) Poskytovatel má právo dočasně Werušit nebo omezit poskytování Služby Účastníkovi v souladu se Zákonem a PodmÍnkami;
e) Poskytovatel má právo na poskytnub° nezbytné součinnosti ze strany Účástnika potřebné pro řádné pdnění svých závazků dle Smlouvy;
f) Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah a bezpečnost údajů a dat přenášených Účastníkem, jestliže je možnost jejich nechráněného získánI v místě

Koncového zařÍzeni Účastnka, Koncového zařízeni Poskytovatele nebo v Síti internet.
Účastnůc je povinen:

a) řádně hradit vyúčtovanou cenu za Služby, a to v dohodnuté výši a v souladu s Podmínkami a Srriouvou;
b) zajistit, aby TelekomuníkačnÍ2ařízenÍ, která při[x)juje Účastnk na Koncové zařizeníPoskytovatele, splňovala MmÍnky stanovené zvláštními právními předpisy

a požadavky Poskytovatele. Účasbik odpovídá za stav svých TelekomunikaČnÍch zařízenI, která přiµ'jlge na zaříZení Poskytovatele;

c) 2ajlstit píSemný Souhlas vlastníka objektu. Pokud je přípojné vedení pronajato Poskytovatelem od třetí strany, je Souhlas použit také pro potřeby jednání
Poskytovatele s třetí stranou. Pokud je KÍstuµwý okruh realizován pomocí bezdrátové technologie, Účastnk je povinen zajistit případně také souhlas jiných

subjektů, jestliže je [xxjĹe zákona vyžadován, s umístěnÍm anténního systému v nebo na objekM a s případnými nezbytnými stavebními úpravami, které s
montáží bezdrátové technologie souvisí. Hromosvodná soustava objektu musí odpovídat požadavkôm ČSN. Pokud majitel objektu Účastníka [x)žaduje za

umístěnÍ Telekomunikačnho zařízení jakoukoli formu finanční Úhrady (např. nájemné za místo na střeše objektu pro umistěM antény), tato Úhrada je
povinností Účastnka. Poskytovatel přikročí ke zřizování Služby až [x) sNněnÍ podmínek stanovených v tomto odstavci; pokud je kberýkoliv souhlas dle tohoto

odstavce následně odvolán nebo pozbude platnosti, může Poskytovatel omezit, pK)zastavit nebo ukončit WskytováníS|užby. Poskytovatel přitom neodpovídá
za Škody ani jiné Újmy vzniklé v této sowislosú Účastnkovi;

d) nezneužŕvat pňpk)jeník Síti Poskytovatele a zajistit, aby Služba nebyla využNánIm tohoto připojeník jiným než dohodnutým účelům a prováděním bez osobní
účasti nebo předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umštěni a změny prostorového uspořádánI zařízení Poskytovatele mezi

Koncovými body Služby proti stavu při zřízeni Služby zneužita a/netx) využita třetími;

e) chránřt a případně měnit přístupová hesla do Sitě Poskytovatele poskytnuté Poskytovabelem na řádné využití Služby před jejich zneužitím třetími osobami;
f) oznamovat bez zbytečného odkladu na odděleni péče o zákaznka Poskytovatele Poruchu (nejpo'dějí násľedujkI pracovní den po jejím výskytu) všechny

jemu známé skutečnosti, jež by mohly nepříznivě ovlivnit funkČnost Služby nebo sitě Poskytovatele;

g) vytvořit v místě Koncového bodu Účastníka všechny předpoklady, jež jsou pK)třebné pro řádné µ)skytování Služby, zejména:

- dát Nzplatně k disµ)zicl prostory ve svých budovách, v nichž mají být za ÚČelem splnění Smlouvy instdována a provozována TelekomunikačnÍ
zařheni Poskytovatele, a to na dobu trvániSmlouvy, včetně všech wdlejšich plněni, zejména dostatečného pňkonu, osvětleni a klimatizace, příp.
µtřebného vyrovnávače napětí. Účastník tato zařIzenI umiští pouze v prostorách vhodných pro uvedené účely;

- poskytnout Poskytovateli, případně Poskytovatelem pověřéným osobám součinnost, ti. zejména umožnit Poskytovateli, případně Poskytovatelem
pověřeným osobám, přÍship k TdekomunikačnÍmu zařIzení Poskytovatele umíděnému v prostcxách Účastnka za Účelem oprav či Údržby;

- předávat pověřeným pracovnk(1m Poskytovatele informace a podklady nezbytné µo jejich Činnost;
- zajistk součinnost s Poskytovatelem při přípravě stavebních a instalačních činnosti pro instalaci, Úpravu nebo deinstalaci technického zařkení

Poskytovatele souvisejiaho s poskytovanou Službou;

- zajistit, aby po celou doW poskytováni Služby u Telekomunikačního zařhení Poskytovatele umIstěného u Účastníka bylo toto zařízení napájeno
výrobcem předepsaným zdrojem energie. Veškeré výdaje s tím spojené bude hradit ÚČastnk;

- uČinit opatřeník tomu, aby v místě servismho zásahu byl zajištěn vstup do objektu µo servisní skupinu a případně l kvalifikovaná obsluha pověřená
Účastnikem k zajištěni nutné součinnosti;

- učinit opatřenÍzabraňujkÍ nepovolaným osobám v manlpulaci s TelekomunikačnÍm zařízením Poskytovatele v Koncovém bodu Účastnika;
- umožnit sdí|enÍfUnkčrňho souboru zařizenHnstalovaného Poskytovatelem dalším ÚČastníkOm a umožnit Poskytovateli přistup k funkčnímu souboru

zařízeni za účelem instalace kabelových svodá µo další Účastníky za podmínky zachování kvality poskytovaných Služeb;

h) neprodleně písemně informovat Poskytovabele o všech změnách identifikačních údajů Účastníka uvedených ve Smlouvě, a to zejména o změně jména a
přIjmenI netx) obchodního jména, bydliště nebo sÍdla, právniformy, bankovnMo spojenC telefonních čÍsel, IČ, DIČ, a to nejpozději do 7 pracovních dnO ode

dne, kdy taková změna nastala;
i) oznámit Poskytovateli jména osob oprávněných zastupovat Účastníka ve vztahu k Poskytovateli a v případě změny tuto změnu Poskytovateli písemně

oznámit;
j) neuskutečňovat zlomyslná volání ani žádné jiné hovory, jež ohrožuji nebo obtěžuji třetí osoby;
k) zabezpečk Tdekomunikační zařízení umístěné u Účastnka před jeho pK)škozením, odcizením nebo ztrátou,
Účastník má právo

a) na uzavření Smlouvy s Poskytovatelem za předpokladu, že neexistuje dôvod v souladu se Zákonem a Podmínkami pro odm¢tnutí uzavření Smlouvy ze strany
Poskytovatele tak, jak je uvedeno v bodě 5.15 těchto Podmínek;

b) na pK)skytováni Služby za podmínek ustanovených ve Smlouvě a v Podmínkách;
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C) na bezplatné odstranění Poruch vzniklých bez zavinění Účastníka, případně 3. osob, které Poruchu zpôsoNty, netx) se na jejím vzniku pod|1e|y, a to pouze v
případě, že tyto Poruchy nahlási Poskytovateli v souladu s PodmÍnkaml;

4 Cena Služeb, platební podmínky

4.1 Ceny Služeb jsou souČástí smluvrňho ujednáni, příp. jsou uvedeny v cemku, který je dostupný na we%vých stránkách Poskytovatele, ti, na www.ha-vel.cz,
popřípadě u kontaktní osoby Poskytovatele. je-li cena a zpŮsob její tvorby předem dohodnuta ve Smluvních dokumentech, jedná se o cenu pevnou, která se

nemění se změnou Ceníku, s výjimkou uvedenou v a 4.6.
4,2 Poskytovatel µovádí vyúčtování formou vystaveni daňového dokladu l faktury ÚČastnkovi takto:

a) jednorázové platby jsou účtovány Poskytovatelem po dodání příšlušného plněni Účastnikovi v prvním následném vyúčtováni;
b) datum uskutečněnI zdanitelného phiění nastává dnem předání Služby zákaznkovi neM vystavením daňového dokladu. Dále se na základě této Smlouvy

µ'skytujÍdŮčÍ měsřní plnění, dle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Za zdanitelné µňěňí se poväžgě první den běžného měsíce;

C) pravidelné Natby jsou Nořeny pevnými a variabilními platbami;
d) pevné platby budou účtovány počínaje dnem předání Služby do užŕváni Účastnkovi;
e) variabilnÍ platby jsou účtovány na základě měřitelného parametru (např. objem přenesených dat, počet a trvání hovorů) podle metodiky měřeni stanovené

Poskytovatelem. Přesné termíny vyúčtovánicen za poskytováníSlužby musí být uvedeny ve Smbuvě.

4.3 Na jednom daňovém dokladu l faktuře má Poskytovatel právo vyúčtovat µatbu za všechny µ)skytované Služby a za Služby poskytované třetími stranami, pro
které Poskytovatel µovádí fakturaci,

4.4 Účastník podpisem Smlouvy souhlasí s tím, že vyúčtovánÍTelekomunikačnÍch služeb může být poskytováno v jiné formě než tiŠtěné,
4.5 Dojde-li ke změně Služby, ®toŕň se ceny za změněnou Službu začÍnajÍ účtovat dnem skutečného provedení změny Služby ze strany Poskytovatele na základě

Účastníkem podepsaného předávacího protokolu.

4.6 Dojde-li ke zvýšení nákladů přímo spojených s poskytovánIm Skižby (např. ceny přIdupových okruhů, mezlnárodní konektNita, tranzitní a terminační tarifý
hovorného, distribuční ceny Služeb, apod.), má Poskytovatel právo od®vídajÍcÍm zpósobem zvýšit cenu Služby, avšak pouze s pÍsemným souhlasem Účastníka.

4.7 Účtované čam musí být uhrazeny na úČet Poskytovatele uvedený v daňovém dokladu nej®zdějl v den sµätňow, jinak je ÚČastnůc v prodlení. Povinnost
Účastníka je splněna až připsáním účtované částky na účet Poskytovatele. Sµatr|ost fáktury je zµavidla 10 dni od data vystavení, pokud se strany nedohodly

jinak.

4.8 ÚČastník môže proti nárokOm Poskytovatele zapoČíst pk)uzc ty pohledávky, které jsou nesporné a pravomocně přiznané, i tak ale vždy WUze po písemném
souhlasu Poskytovatele,

4.9 Poskytovatel je oprávněn ®věřit třetí osobu vymáháním pohledávek Poskytovatele od Účastníka, který je v prodlení s «atbou dlužných částek.
4,10 Poskytovatel je oprávněn v případě µodlenÍ Účastníka mu účtovat náklady spojené se zasláním upomÍnek a výzev k úhradě.
4,11 Pokud udělí ÚČastnik poskytovateli zmocnění k inkasu z Účhj Účastnka, vyúčtované částky jsou odečkány z tohoto Účtu Účastníka v rámci inkasnho postupu.
4.12 ÚČastník je oprávněn písemně Žádat o vrácení poměrné Části řádně a včas zaplacených pevnýdí µavidelných plateb, pokud mu tyto služby nebyly v otxjotN: za

které pdaůl, pK)skytnuty po dob delší než deset hodin během 24 hodin z důvodů prokazatelně zaviněných Poskytovatelem, vyjma Služeb Albert a ha-fi.

4.13 Účastnůc je oµávněn písemně žádat o vráceni celého [x)platku za služb v daném rrěsici, jestliže dojde k nepřehžitému přerušeMslužeb na dobu nejrréně deseti
dnů v kalendářním měsíci, z důvodů prokazatelně zaviněných Poskytovatelem,

4.14 Právo na vráceni úhrad zaniká, jestliže nebylo prokazatelným zpŮsobem uplatněno u Poskytovatele do 2 měsíců ode dne vzniku Poruchy.
4.15 Neposkytne-li ÚČastnM součinnost při odstranění Poruchy podle ČI. 3.3 b), d) a g) těchto Podmínek, nemá nárok na vrácení ®řňěrné části pmvldelných pevných

plateb zaplacených za dané obdob'.
4.16 Jistoá

a) poskytovatel je oprávněn požadovat od Účastnka mimořádnou zálohu (jistotu), a to v ŇsledujÍcÍch případech:

- při podpisu nové Smlouvy;
- sIdlo nebo bydliště Účastnika se nachází mimo území české repuHiky;
- Účastník opakovaně nedodržuje µatetn µximínky;
- při µoh1ášení konkurzu na majetek ÚČastnka nebo při zastavení konkurzmho říZení pro nedostatek majetku Účastnka, při vyrovnání nebo likvidaci

Účastnka;

- Účastnk má vŮČi Poskytovateli sMatný dluh nebo jinou povinnost;
- µ)kud dojde k neobvyklému nárůstu účtů za poskytované Služby;
- Smlouva nebo Služba byla se souhlasem Poskytovatele převedena na třetí stranu, aniž byly uhrazeny všechny ®h|edávky Poskytovatele vůči

Účastnkovi.

b) výše Jistoty se stanovitak, aby s ohledem na aktuálnI využŕvání Služby Účastnkem jIstota pokryla dvě následujki měsIční platby.
c) Pokud byla poskytnuta jistota Mic či, 4,16 pÍsm. a), odst. 7, skonČí ®viňnost poskytnutíjistoty poté, co ÚČástnk nebo jeho nástupce doplatil Poskytovateli

dlužnou částku.
,d) Pokud byla pK)skytnuta jistota dle dánku 4.16 pÍsm. a), exist. 1, a pokud po dobu šesti měsíců nedošlo k případu prodlenI s µatbolj za Služby, je Účastník

oprávněn písemně požádat o nawácenäistoty. Poskytovatel jistotu neprodleně vráti.
e) Poskytovatel je oprávněn použiť jBtotu k započtení pohledávek Poskytovatde vŮČI Účástnkovi, zejména k úhradě ceny za poskytnub" Služeb, pravkklnýdi

periodických plateb a nezaplacených smluvních pokut, jednorázového odstupného aj.

5 Rozsah poskytované Služby

5.1 Podmínky pro ®skytovánÍS[užby, stejně jako práva a povinnosti smluvních stran jsou stanovenyv těchto dokumentech: Smlouva, Specifikace služeb a Podmínky.
V případě rozporu mezi uvedenými dokumenty mají přednost dokumenty v tomto poiádí: Smlouva, Specifikace služeb a Pdmínky. Služba je µjskytována na
území České repubiky.

5.2 Poskytovatel je oprávněn plnřt své povinnosti podle Smlouvy prostřednicNÍm dodavatelů, přitom však nese stejnou odpovědnost, jako kdyby tyto µMnnost1 plnil
sám.

5.3 jestliže nepředvľdatdné okolnosti, jež se týkají Poskytovatele a jež Poskytovatel nemohl odvrátitani s vynaložením péče, kterou lze na něm spravedlivě požadovat,
znemožnÍPoskytovateli plnit jeho závazky, produžuje se lhůta pro poskytnutí MněnÍo dobu, [x) niŽ daná nemožnost trvá, a o přiměřenou doH na zahájenÍ«něnĹ
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5.5
5,6

5.7

5.8
5.9

5.10

Poskytovatel neodµjvidá za vznik Poruch v případech, kdy k těmto Poruchám došlo následkem neodborného nebo neoµávněného zacházenize strany Účastnka
nebo jiných osob. jinou osotxjů se rozumí osoba, která nepatří mezi pověřené zaměstnance (pracovníky) Účasmlka ani Poskytovatele, ani není ve smluvním

vztahu s Poskytovatelem jako fýzická osoba nebo právnická osoba mjišťujídservis Či opravu Tekkommikačních zařízeni.
Sjednané termíny a lhůty pro pK)skytnLm' Služby platí pouze za předFokladu včasného splněnívšech souvisejÍcÍch závazká ÚČástnika.

Poskytovatel je oprávněn pomstavít poskytování Služby i bez předchozMo upozornÉĹnÍz důvodu dôležřtého obecného zájmu, narušení bezpečnosti a Integrity Sitě
Poskytovatele, tjezpEČnosti Služby, při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti, nebo jestliže je jeho schoµiost poskytovat Službu omezena objektivně
neodvratitelnou událostí, kterou nemohl předvídat, ani jízatxánit nebo v případě, kdy bydalšÍposkytovánÍSlužby mohlo zpôsobit škodu Poskytovateli, Účastníkovi

nebo třetí osobě.
Úroveň a kvalitu Služby, její rychlost, časovou dostupnost a ostamÍ parametry je Poskytovatel pK)vinný zabezpečovat a dodržovat na Rozhraní, Poskytovatel
neodpovídá za nedostupnost, nekvalřtu neb nedosaženi parametrů Služby, zapřiřiněné Koncovým zaňzením Účastníka, vedením od Rozhraní ke Koncovém
zařÍzení Úástnka, nebo nastavením Koncového zařizeM Účastnka,
Poskytovatel nenese odpovědnost za Koncové zařízenI Účastníka, ani za data, přeNšená prostřdnictvím sŔě Poskytovatele nebo Sitě internet.

Poskytovatel neodWvídá za nedostupnost, nekvalitu nebo nedosažení parametrů SMžby, které nastdy v důstedku Vyšší moci, neoprávněného zásahu do provozu
sítě a Služeb, nebo z razhodnutI státní mod.
V případě, že Účástnik nezaplatí včas řádně vyúčtované ceny za poskytnutou službu nebo neNní další smluvní podmínky, zašle Poskytovatel ÚčastnMoK písemné
upozorněnís uvedením terminu náhradniho pběnL Pokud Účastník v uvedeném termínu neQedná nápravu, Poskytovatel má právo pozastavk poskytováníSlužby

nétxj omezit poskytování Služby (zamezit aktivní přístup ke Službě). Poskytovatel rrá právo na úhradu nákladů spojených s reaktivaci Služby, které uplatňuje
formou reaktivačnho poplatku ve výši 1.000 KČ + DPH, Při opakovaném nesµněnÍ smluvních podmínek má Poskytovatel právo ukončit poskytováni Bužby.
Poskytovatel neodWvídá za škody ani jiné Újmy vzniklé Účastníkovi v souvislosti se zamezením aktivního přistuµ ke Službě dle toho odstavce.

Poskytovatel je oprávněn v [ňpädě uvedených nesprávných smluvních Údajô ukončit poskytovánISlužby ihned ®tom, co tuto skuteČnost zjistí
jestliže vyšší moc omezitNánÍ nebo rozsah poskytované Služby, budou obě strany zproštěny přšlušných závazkô na dobu trvání tohoto zásahu Vyšší moci.
Obě strany se zavazuji upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti bránící řádnému plnění Smlouvy. Obě strany se zavazují k
vyvinijtÍ maximálního ÚsilÍ k odvrácenía překonání takových okolností.
Nárok Poskytovatele na Úhradu cen za Služby, smluvní pokuty, jednorázového odstupného a dalŠích plateb podle Smlouvy není dotčen omezením nebo
µzastawním poskytováni Služeb z dávodô prodlení ÚČastníka podle ČI. 5.10 těchto Podmínek ani není dotčen odvolánIm nebo pozbytím platnosti Souhlasu dle

článku 3.3 pÍsm. c) těchto Podmínek.
V případě, že z Podmínek nebo Zákona nevyplývá nic jiného, je Poskytovatel oprávněný odmítnout uzavřeníSm1ouvy ze zájemcem, jestliže:

5.15.1 Poskytovatel od zájemce neobdržel požadované dokumenty a/nebo doklady a/nebo povo1ení a souhlasy dotčených subjektů potřebné pro uzavření
Smlouvy anebo

5.15.2 poskytováni Služby by ze strany Poskytovatele v požadovaném místě, rozsahu nebo za podmínek požadovaných zájemcem o poskytování Služby bylo
neuskuteäite|né bez vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů anebo

5.15.3 Poskytovatel nemá od zájemce záruku, že bude dodrŽovat Smlouvu, protože je/byl dlužníkem Poskytovatele nebo jiného Podniku a/nebo v souvislosti se
zájemcem existuje jiný reálný předpoklad, že zájemcem o poskytovánÍSlužby nebude řádně a vás plnit své závazky stanovené Smlouvou a Podmínkami

anebo
5.15.4 by uzavřeníSmbwy bylo v rozporu se Zákonem a jinými Ntnými právními předpisy České reµibdiky.

l
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6 Podstatné porušení Smlouvy
6.1 za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje případ, kdy Poskytovatel:

a) nezřídil požadovanou Službu ani v přiměřené době po uplynutÍIhŮty uvedené ve Smluvních dokumentech;
b) neprovedl sjednanou změnu Služby ani v přiměřené době [x) Uµynutí dohodnuté lhůty µo provedení změny stanovené v příslušném dodatku ke Smlouvě o

změně Služby;
c) opakovaně a výlučně zavinil prokazatelně závažné poškazen( ztrátu nebo zničení zařIzenI Účastnka, pokud toto zaňzení bylo protokolárně předáno

Poskytovateli.
6,2 Za podstatné porušení Smlouvy Účastnkem se považuje zejména případ, kdy Úästnk:

a) neposkytne Poskytovateli potřebnou součinnost ke zřÍzení Služby;
b) je v prodlenis úhradou účtované ceny 2ä »skytnuté Služby nebo části takové ceny nebo jiné platby či její části dle Smlouvy nebo těchto Podmínek déle než

60 dni po datu splatnosti;
C) poskytl Poskytovateli nesprávné, neúplné ČInepravdivé údaje v souvisbsti se zřízením Služby;
d) dopustil, a to I neúmyslně, zneužití, pK)škození, ztrátu nebo znlčení Služby, Sitě či zařízenÍ Poskybvatele, nebo mřízeni Účastdka;
e) uvede Poskytovatele v omyl a zÍská tímto pro sebe netx) pro jiného prospěch, který by jinak nezískal;
f) opakovaně a přes Upozorněni použNá ®skytovanou SlužW nelx) TelekomunikačnÍ zařizenÍ Poskytovatele v rozpk)ru se Smlouvou nebo platnými právními

předpisy;

g) odepře Poskytovateli přístup k technickým zaříZením a systémOm Poskybovatele vsouvislosti s lokdizacI a odstraněním Poruchy, případně deinstdacízařÍzenÍ;
h) neodpojí bez prodlení své zařizení od veřejné siťě nebo SN Poskytovatele, pokud takové zaři'zenÍ pôsobí Poruchy na Sál, ačkoliv byl k takovému odµ)jeni

Poskytovatelem vyzván;

i) nezajlstíSouhlas vlastdka ve smyslu ČI. 3.3 pÍsm. c) těchto Podmínek nebo nesplniä poruší kteroukoliv dalšÍpovinnost stanovenou v a 3.3 těchto Podmínek.
6.3 Za podsbtné porušení Smlouvy Poskytovatelem se nepovažuje omezenía pozasbvenÍ Fk)skytování Služby podle ČI. 5.6 a ČI. 5.10 Podmínek.

7 Úrok z prodlení, smluvní pokuta, jednorázové odstupné
7.1 je-li Účastnk v prodlenÍs Úhradou ceny Služby nebo části takové ceny něh jiné platby Či její Části dle Smlouvy nebo těchto Podmínek, je Poskytovatel oµávněn

účtovat z nezaplacené částky úrok z prodleníve výši 0,5%, a to z dlužné Částky za každý den jxod!enĹ
7.2 V případě porušeni smluvnÍ povinnosti Účastrůa informovat písemně Poskytovatele o všech změnách identifikačnÍch údajů ÚČastníka podle ČI. 3.3 písm. h)

Podmínek a osoby oprávněné jednat za Účastníka podle ČI. 3.3 pÍsm, i) Podmínek je Poskytovatel oprávněn Účtovat Účastnkovi smluvní µjkutu ve výši 1.000 KČ
za každé jednotlřvé porušení smluvní [x)vinnostj, a to i opakovaně, Smluvní pokuta bude vyúčtována ÚČastnkovi na nejtdižším př&ím vyúčtování ®té, co se
Poskytovatel dozví o porušení této povinnosti.
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7.3 Nároky Poskytovatele na náhradu škody zpdsobené µodlenÍm se splněním závazků Účastnika nejsou vyúČtováním ani za«acenÍm úroku z prodlení nebo smlwní
pokuty dotčeny, a to i v rozsahu Smluvní pokutu či úrok z prodlenI pčesahujÍcÍm.

7.4 Dojde-li ze strany Účastníka ke kterémukoliv Mstamému porušení Smlouvy sjednané na dobu určitou ve smyslu a 6.2 těchto podmínek je Účastnk µMnen
uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši celkových ušlých plateb odpovĹdajÍcÍch přesné době scházející od předčasného ukončení Smlouvy nebo Služby do
uptynutí sjednané doby a to včetně neúplných měsícô.

7.5 Skončí-li Smlouva nebo Služba sjednaná na dobu určitou předčasně tj. před uplynutím doby trvání (např. v důsledku výpovědi Poskytovatele nebo Účastnka,
který je Spotřebitelem), a to z dôvodů spočŇajÍcÍch na straně Účastnka, který je Spotřebitelem, je Účastnk, který je Spotřebitelem, povinen uhradit Poskytovateli

smluvní pokutu ve výši 1/5 (jedné pětiny) součtu měsičnkh pauŠálÔ zbývajících do konce sjednané doby trvání Smlouvy nebo ve výši 1/5 (jedné Ňtiny)
minimálního sjednaného měsíčdho plnění zbývaji'aho do konce sjednané doby trvání Smlouvy (podle toho, která částka je vyšší) a dále ve výši Úhrady rädadô
spojených s Koncovým zařízením, které bylo ÚČastnikovi, který je S®třďNtelem, poskytnuto za zvýhodněných podmínek.

7.6 Skončí-li Smlouva nebo Služba sjednaná na dobu určitou předčasně ti. |jřed uplynutÍm doby trvání (např. v důsledku výpovědi Poskytovatele netk) Účastnka,
který není Sj»třebitdem), a to z d(jvodů spočŇajÍcÍch na straně ÚČastMka, který není Spotřebitelem, je Účastník, který není Spotřebitelem povinen uhradk

Poskytovateli smkNnÍpokutu ve výši součtu měsíčních paušálô zbývájÍcÍch do konce sjednané doby trvániSm1ouvy nebo ve výši minimálního sjednaného měsřnMo
plnění zbývajiaho do konce sjednané doby trvání Smlouvy (podle toho, která částka je vyšši) a dále ve výši úhrady nákladů sµjjený'h s Koncovým zařízením,
které bylo Účastnkovi, který neMSpotřeb"Relem poskytnuto za zvýhodněných podmínek

7.7 Dojde-li ze strany Účastnka ke kterémukolM podstatnému porušenÍSm|oUvy sjednané na dobu neurčitou ve smyslu a 6.2 těchto Podmínek nebo skončí-li Smbwa
net» Služba sjednaná na doH neurčitou předčasně před updynutÍm výpovědní doby, a to z důvodů spočňlajÍcĹch na stmně Účastníka, je Účastnk povinen uhradit
Poskytovateli smluvní pokutu ve výsl měsňnMo «něnÍ násobeného počtem měsícá zbývajkích od předčasného ukončeni Smlouvy nebo Služby do UµynutÍ
výpK)vědnídoby u každé poskytované Služby, a to včetně neÚNných měsíců.

7.8 Okolnosti vylučující odpovědnost nemajÍvHv na povinnost plath smluvní pokutu.

8 Odpovědnost za Škodu a náhrada škody

8.1 V případě omezenínebo ne%skytnutÍS|užeb podle Smlouvy je odpovědnost Poskytovatele vůči ÚČastrňkovi v souladu se Zákonem omezena pouze na odpovědnost
urychleně odstranit Poruchu a vrátit neoprávněně účtované a zaplacené částky. Poskytovatel není povinen hradit Účastnkovi Služby náhradu škody v dôsledku
neposkytnuti Služby nebo vadného poskytnub' Shjžby.

8.2 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne jako důsledek překročeni kapacity Sítě nebo bruchy v dôsledku opravy nebo údržby Sítě nebo jejÍsoUŮsti a
pňs1ušenství net» za škody, kberé vznikly v dÔsledku udá1ostíVyšší mocí.

8,3 Účastník se zavazuje nahradřt škodu, která vznikne Poskytovateli či třeb'm osobám, v případě, že Účastnk využNá pro účely přijmu telekomunikačních služeb
Telekomunikační zařIzení nedodané Poskytovabelem, nebo Telekomunikačd zařkenC které není schválené podle Namých právních Či technických předpisů äjo

norem.
8.4 Účastník se zavazuje nahradit škodu vzniklou na zařáeních Poskytovatele umístěných u ÚČastníka. Účastnk od[x)vjdá za uřízení Poskytovatele do okamžiku jeho

převzetí Poskytovatelem.

8.5 Účastník oznámí Poskytovateli bez zbytečného odkladu potřebu všech oprav, které má provést Poskytovatel Pří porušení této povinnosti odpovídá Účastnik za
škodu tím zpôsobenou.

8.6 Účastnik nese plnou odpovědnost za Škodu, která vznikne poskytovateli nebo jiným osobám v důsledku přidupu třetkh osob k poskytované Službě.

9 Vznik, změna, převod, ukončeni a obnovení Smlouvy nebo Služby

9.1 Smlouvu je možné uzaůřit a Poskytováni Služby je možné sjednat na dobu určitou nebo neurčitou. Není-li ve Smlouvě neb ve Specifikaci vyznačena doba jejho
trván( platí, že je uzavřena na dobu neurČitou.

9.1.1 Je-li Smlouva či konkrétní služba sjednána na dob určitou a nenŕli sjednán Revolving, po uplynub" sjednané doby trvánise mění na dobu neurčitou.
9.2 Smbwa nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.3 K uzavření Smlouvy lze rovněž UŽŔ smluvnÍch formulářů užívaných Poskytovatelem v okhodnÍm styku.
9.4 je-li Smlouva uzavřena pK)moci elektronických prostředků, môže být podepsána zaručeným eleWonickým podpisem pcxjle zvláštních předpisů.
9.5 Smlouvu lze měnit písemně dodatky podepsanými Oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V návaznosti na uzavřenou Smlouvu je možné sjednat další

Specifikace, týkajiáse jednotlivých Služeb.
9.6 Při změně nebo ukončenÍ Smlouvy Či Služby před ŮÍzenÍm nebo zahájením poskytování Služby, a to na žádost Účastdka nebo z dôvodu spočŕvajících na shaně

Účastníka (nařjř. při změně umštění Koncového bodu Účastrúka nebo při požadavku Účástnka na »sun dáki zřízenWužby), dále rovněž při neposkytnuti µjtřetmé
součinnosti Poskytovateli ke zřízeni Služby ze strany Účastnka, je ÚČástnik µvinen Poskytovateli uhradit cenu veškerých jG vynaložených prada výkonů, včetně

materiálu a zboží a včetně objednaných výkonů od su%odavatelů souvisejÍcÍch se zřÍzením a poskytováním Služby nebo s posunutím data zřízení Služby, vždy
však nejméně Částku ve výši 10,000 KČ.

9.7 Převod práv a závazků Účastníka ze Smlouvy na třetí osob je možný jen s Nsemným souhlasem Poskytovatele.
9,8 Smlouva netx) Služba může být ukončena:

a) pÍsemnou dohodou smluvních stran;
b) U[jlynub"m sjednané doby u Smluv či Služeb sjednaných na dobu určitou, nedošlo-li k prodlouženÍ doby trvání Smlouvy či BuŽby, a to i opakovaně, formou

Revolvingu, nebo nebylo-li sjednáno, že se po uµdynutí sjednané doby měníSmlowa čí Služba na dob neurčitou;
C) U«ynutím výpovědní doby u smiuv či Služeb sjednaných na dobu určitou;
d) @ynub'm výµwědní doby u smluv Či Služeb sjednaných na do% neurčitou;
e) ke dni nabyti účinnosti změny Smlouvy netx) Podmínek, pdcud ÚČastník ukončil Smlouvu v souladu s § 63 odstavec 6 Zákona;
f) odstoupením z některého důvodu výslovně uvedeného v ČI. 6.2 těchto Podmínek. ÚČinky odstoupenÍod Smlouvy nebo Služby FK)čÍnajidoručenÍm písemného

prohlášeni oprávněné smluvnÍ strany vŮči WrUšujÍcÍsmlwnÍstraně. V příµdě pochybností ne& sporu je za den doruČeni považován třetí pracovní den po
dni odeslání odstoupení

9.9 V případech uvedených v ČI. 9.8 těchto Podmínek začíná běžet výpovědní doba ode dne ŇsledujÍcÍho [x) dni doručení vý%vědi smluvní strany druhé smluvní
straně.

9.10 V případech uvedených v ČI. 9.8 těchto Podmínek a současně za předpoWadu, že to umožňuje Speciňkace, môže být Služba vypovězena kteroukoli sm1uvnistranou
samostatně,
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Pokud zákon nestanovuje jinak a Smlouva nebo Služba se sjednává na dobu neurčRou s výpovědní doMu delší než 3 měsíce, platí, že výpovědní doba sjednaná
ve smbuvě se zkracuje o počet celých měsicô, které uplynuty od zahájeni poskytováníSlužby dle dané Specifikace.
vý®věd' musí být zaslána cbporučeným doNsem a výpovědnídoba ®čiňá běžet ode dne následujÍcÍho po doručeni písemné výpK)vědi druhé smluvnistraně, ti.
Poskytovateli Či ÚČastnkovi. K výpovědi doručené jiné osobě než Pekytovateli či Účastnikovi, zejm. otchodnimu partnerovi Poskytovatele nebude přihlíŽeno. V

případě pochybnostjnetx) sµru je za den doručeni ®väžován třetí pracovni den po dni odeslání výpovědi. Po dobu výpovědnídoby trvá ®viňnost Poskytovatele
poskytovat Služby v plné kvalitě a Ix)vinnost Účastnki platit ceny dle Smlouvy.
Po ukončení Smlouvy nebo Služby je ÚČastník povinen bez zbytečného prodlenívrátit Poskytovatdi hmotný nebo nehmotný majetek, který Poskytovatel za účelem
poskytování Služby zajistil Účástnikovi. ÚČastnk je současně povinen poskytnout Poskytovateli bezplatně součinnost nezbytnou k demontáži Koncového zaňzení

a dalšho majetku poskytovatele. Veškeré pohledávky a závazky vy$ývajÍcÍ ze Smlouvy nelx) z ukončené Služby (mimo demontáže zařízem) vyrovnají smlwni
strany nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po jejím ukončeni. V případě prodenIÚčastnka se splněním kterékoliv z těchto povinnosti vzniká Poskytovateli nárok
na smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý den prodlení Účastníka se splněním této povinnosti. Sjednanou smluvní pokutou není dotčen nárok Poskytovatele
na náhradu škody a nákladô vzniklých v sowis1osti s nesplněním povinností uvedených v tomto článku, a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím.
obnoveni již zrušené 8užby je možné za předpokladu, že Účastník, jenž o obnovenížádá, má uhrazeny veškeré případné záuazky vůči Poskytovateli a o obnovení
této Sfužby sI zažádá u Poskytovatele, přičemž pro obnoveni služby se přiměřeně použije ustanovenÍ Podmínek a platných právních předµsů vztahujIcÍch se k
zřízení SluŽby.

10 Zřizování a zrušení Služby
10.1 V souvislosti s při®jenÍm k Síti zřídí Poskytovatel v místě Koncového bodu Účasmíka Koncový bod Služby. Pokud Koncový bod Služby již existuje, jmžije se tento

Koncový bod.
10.2 O přesném UmístěnÍ Koncového bodu Služby rozhodne Poskytovatel, přičemž se bude v co nejvyšší možné miře snažit vyhovět přáni Účastníka. Pokud si Účastnik

bude přát změnit uKstění Koncového bodu Služby a eleků1ckého veden|: provede tuto práci na jeho náklady Poskytovabel.
10.3 Požadované datum zřízenÍSlužby, resp. změny uvedené ve Specifikaci, je předpddádané dabm zň'zeníSlužby. Doba realizace txide co možná nejvíce přizpůsobená

přání Účastnka dle moŽností Poskytowtele,
10.4 Doba pK)skytování Služby počíná běžet od data předání Služby. za den předání Služby je považován den MWsu Předávadho protokolu Účastníkem nebo první

den, od kterého byla Služba Účastnkem nepochybně využŕvána nebo den, kdy Poskytovatel písemně oznámil Účastnkovi, že Služba byla zprovozněna, a to µíde
toho, která z těchto skutečnostÍ nastala dřNe, Oznámení o zprovozněnÍSlužby se provádí dopisem nebo elektronickou formou nebo faxem nebo kombinovaně s
tím, Že oznámení je účinné okamžikem odeslání Poskytovatelem ÚČastnkovi, Účastník je pro tyto účely pIně odpovědný za funkční a dostupné kontaktní adresy
či čÍsla, na které je oznámeni poskytovatelem odesíláno.

10.5 pokud Účastnk neumožní Poskytovateli nezbytně nutný přistup pro zřIzenI Služby ve smluveném čase, je Poskytovatel oµávněn fakturovat Úča5tnlkovi čas
strávený při čekánía přepravě.

10.6 V případě, že požadovaný typ přípojky není realizovatelný, dohodne se Poskytovatel a ÚČastník m náhradním technickém řešení (technologiÍ s cenou dle nabídky
Poskytovatele), nebo na vhodné úpravě řešenÍ(smenÍka»city Přístupového okruhu, změně Koncového bodu Účastníka, apod.). AŽ do marného Up|ynljtÍdohodou
smluvních stran určeného nového termínu realizace náhradního řeŠení, není Poskytovatel v prodlenÍ,

10.7 Doba prodlení při předání Služby z důvodu na straně Účástdka (neWskytnutí součinnosti, nesNnění speciňkované podmínky Či plnění třetích osob zajišťované
Účastníkem) se nepoČRá do doby zřIzenI SMžby.

10.8 pokud Účastnk po podpdsu Specifikace a [řěď zřIzenIm Služby požaduje posun data zřIzenI Služby na pozdější datum nebo Wkud neposkytne Poskytovatdi
potřebnou součinnost ke zřízení Služby, je povinen Poskytovateli nahradk cenu prací a výkonô, včetně objednaných výkonů od sutňodavatelů sowisejía'ch s
posunutím data zřkenI Služby.

11 Poruchy a servisní zásahy, záruční podmínky pro Koncová zařízenÍ ÚČastníka
11.1 Poskytovatel odµm'dá za provoz, kontrolu a Údržbu svého TdekomunikačnÍho zařízení určeného k poskytování Služby.
11.2 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat soustavný dohled nad kvalitou pK)skytovánÍSlužby dle podmínek uvedených ve Specifikaci.
11.3 poskytovatel poskytuje Spotřebiteli záruku v délce 24 rrŘsÍcô ode dne µodeje na Koncová zařízerd Účastnka dodaná Poskytovatelem nevyžadujÍcÍ odMrnou

instalaci (samostatné modemy a telefony). Pro zákznůcy, kteří nejsou Spotřebiteli, poskytuje Poskytovatel záruku v délce 6 měsíců. Záruka se nevztahuje na
Poruchy způsobené běžným opotřebením, nevhodným užNánim, Vyšší mocí, zásahy třetích osob, jednáním v rozporu s Podmínkami a Smlouvou apd.

11.4 Účastnk si může s poskytovatelem dohodnout µxjmÍnky servisu Koncových zařjzenÍÚčastnka vyžadujÍcĹch instalaci u Účastmka.
11.5 Poskytovatel se zavazuje odstranit bezodkladně na vlastní náklady Poruchu v poskytování Služby v rámci Sitě Poskytovatele, kterou nezpůsobil ani nezavinil

Účastnk a Poruchu Koncového zařízeni, na kterou se vztahuje záruka Poskytovatele,
11.6 Pokud bude zjištěno při odstraňování Poruchy, Že tato Porucha není na straně Poskytovatele, ale je způsobena nebo mviněna zcela či zášti Účástnkem, nebo je

lokalizována na jeho TelekomunikačnÍm zařIzení, má Poskytovatel vůči ÚČástnikovi právo na úhradu vzniklých nákladů.
11.7 Přerušení napájení jakéhokoli zařhenÍ Poskytovatele, UmÍstěného v objektu Účastnka, nenipovažováno za Poruchu ve smyslu těchto Podmínek
11.8 Pokud Účastnk nezajistí pro účely servisního zásahu zpřístupnění všech potřemých prostor a mÍstnostÍ objektu Účastrňka, kde se nachází Koncové zařkeni

ÚČastníka, Čas, který s«visnÍ pracovník (skupina) Poskytovatele zbatí čekáním na zpřísWpněnítěchto prostor, se nezapoäťává do doby trvání Poruchy.
11.9 Pokud z důvodu uvedených v a 11.8 vzniknou Poskytovateli výdaje (kupň1dadu nljtnosb'opakovánÍvÝjezdu k opravě), Poskytowtel má právo požadovat náhradu

výdajä od Účastdka.
11.10 Doba odstranění Poruchy je závislá na typu Služby a je specifikována ve Smlouvě.
11,11 Poskytovatel nabÍzÍ Účastnikovi servisní služby a zákazníckou podporu v celém rozsahu telekomunikaČnÍch služeb Na rozsahu a zpŮsobu vyLIžititěd}to služeb a

podpo'y je možno se dohodnout na Dohledovém centru Poskytovatele, případně na telefonu Centra Ne o zákazrúky tel. Č.
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12 Podmínky neposkytnutí nebo omezení Služby zohtedňujÍci Nařízení EU
(V případě specifikace podmínek neposkytnutí netx) omezení Služby ve Smlowě má tato specifikace přednost před těmito PodmÍnkami tak, aby nedošlo k porušenÍ
Nařízeni)

12,1 Poskytovatel je oprávněný v nevyhnutelném rozsahu na nevyhnutelný čas přerušit nebo omezit poskytování Služby bez toho, aby se takový Úkon považowl za
jakékoli porušení Smlouvy, a to z dôvodu přednostního poskytováni Služby orgánům veřejné mod, fýzickým osobám a právnickým osobám určeným zvláštním
právním předµsem, nebo z dôvodu VyŠŠí moci. Stejně tak je Poskytovatel oµávněný v nevyhnutelném rozsahu na nevyhnutelný čas přerušit nebo omezit
poskytováni Služby podle předcházejfcí věty z důvodu rozhodnutÍ příšlušného orgánu České repuHiky, závažných organizačních, technických nebo provozních
dôvodô, a taktéž pro výkon prad pdřebných pro provoz, Údržbu a opravu Sitě Poskytovatele ne1» prací potřebných ve snaze vyhnout se chybám v Síti
Poskytovatele. O těchto skutečnostech bude Účastník v souladu s txxiem 3.1 µ'sm. d) Podmínek informován.

12,2 Poskytovatel je oprávněný dočasně přerušit aneH omezit poskytování Služby pcxile ustanoveni Zákona a Podmínek bez toho, aby se to považovab za jakékoliv
poruŠeniSmlouvy, a to v případě, že účastník:
12.1.1 Zneužŕvá Siužtxj anebo umožňuje její 2neUžÍvánC a to až do odstranění zneužNánIanebo vykonání technických opatření zamezujÍcIch toto zneužŕvání

ZneužiVáním Služby je napřklad:
a) vykonáváni jakékoliv nezákonné anebo jiné nevhodné aktivity, která je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky prostřednldvím

poskytované Služby,
b) šKení a umožnění Šňení nezákonné anebo nevhodné komunikace,
C) šířeni a urmžnění šiŤenÍ škodlivých kódů,
d) šířenía umožnění Šlřeni nevyžádaných a oHěžujkich zpráv,
e) porušování a umožněnÍ [x)rušování autorských anebo vlasbiických práv,
f) narušeni bezpečnosti sib", informačních systémů anebo služeb,
g) neoprávněný přístup anebo pokus o zIskáMneoµrávněného přístuµ k údajům v sh'ch a informačních systémech,
h) přetaženI.sH a informačňích systémů,
i) kdy se po uzavřenISmbwy prokáže, že Účastník je dlužníkem Poskytovatele anebo jiného Podniku.

12.1.2 Nezaplatí ve lhůtě splatnosti OdPhtu za poskytováni Služby anebo její část, a to až do @ného za«acenÍ Odplaty za poskytování Služby, vrácené
přIslušensM anebo do zániku Smlouvy.

12.1.3 Porušil ustanovení Smlouvy ane% Podmínek:
12.2 Poskytovatel je rovněž oprávněný v nezbytném rozsahu a na nezbytný čas vykonávat také opatňeni, která se projeví v blokování, zpomalování, změně, omezení,

narušeni, mehodncnianebo diskriminaci specifického obsahu, aµikace anebo služby anebo jejich specifických kategoriÍ, a to za Účelem:
12.2.1 dodržováni platných právních předpisů, včetně rozhodnutí soud(j anetx) orgánů veřejné moci,
12.2.2 zachováníintegrity a bezpečnosti sítě a služeb, anebo
12.2,3 předcházení hrozÍcÍmu přetížení sitě anebo informačního systému Poskytovatele,

12,3 v případě, že poskytovatel přeruší, resp. omezí anebo zastaví ve smyslu bodli 12.1., 12.2. a 12.3. Podmínek poskytování Služby Účastníkovi, nezakládá toto
jednání Poskytovatele ®vinnost Poskytovatele na zaplacenÍ jakékoliv finanční arletx) jiné náhrady Účastmkovi.

12.4 V případě opětovného poskytováníSMžby podle Smlouvy [x) odpadnutí důvodu urČeného v Hdě 12.2. Podmínek je Poskytovatel oprávněn požadovat od Účastnka
Úhradu nákladá s tím sµ)jených podle Smlouvy «atné v čase opětovného aktivováni Služby pro Účastníka bez změny Mmínek Smlouvy uzavřené mezi oNím
smluvnÍmi stranami.

12.5 V případě služby přenosu dat je Poskytovatel oprávněný zamezit šířeni dat, které Účastnk šíří v rozporu s pokyny Poskytovatele, se Smlouvou, Zákonem anebo s
jinými všeobecně závaznýml právními předpisy České republiky anebo v rozporu s dobrými mravy. Poskytovatel je oprávněný zamezit Účastnikovi přístup k
internetovým stránkám na určitých serverech sitě Internet s nelegálnňn obsahem anebo s obsahem odporujícÍm dobrým mravům,
V souladu s ustanovením § 82 aŽ 84 zákona Č. 186/2016, o hazardních hrách v platném znění, je Poskytovatel povinen zamezit ÚČastnkovi v přIstupu k
Internetovým stránkám uvedeným na seznamu Internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami,

12,6 Za zneužŕváni služeb se povážuje i využNání Služeb jiným zpôsobem, jak se uvádí v Podmínkách, v cenku, µšemných návodech a pokynech Poskytovatele,
případně způsobem, který neniv souladu s Podmínkami, s cenkem, písemnými návody a pokyny Poskytovatele.

12.7 Poskytovatel je povinný [x)skytovat službu v souladu s Nařízením EU s edém zabezpečit ÚČastníkovi přístup k otevřenému internetu.
12.8 jestjiže Poskytovatel v souladu s NařízenIm EU Up|atnÍopatřenjna řÍzenÍ provozu, která by mohla ovlivnit kvalitu služeb přístupu k Internetu, o tomto Poskytovatel

Účastnika uvědomí. Poskytovatel neuplatnÍ opatření na řízení provozu, která by mohla negativně ovlivnit soukromíkoncových uživateKl a ochranu jejich osobnkh
údajů.

12.9 Údaje o rychlosti služby připojeni k internetu mají následujkívýznam:
12.9.1 Proklamovaná rychlost je rychlost, kterou Poskytovatel použNá ve svých komerčních komunikackh, včetně inzerce a marketingu v souvislosti s

propagováním nabídek služeb přístupu k internetu, a včetně uvedeni parametrů služeb v ceniku a Smlouvě (dále jen ,,Proklamovaná rychlost'). jakmile
není jednoznačně uvedeno, o jakou rychlost se jedná, jde o Proklamovanou rychbst.

12.9.2 Maximální rychlost je rychlost, kterou ÚČastník může očekávat, že ji bude mít k dispozici při přísbjpu ke službě minimálně jednou denně, a to v čase od
00:00 hod. do 24.00 hod (dále jen ,,MaxknálnÍ rychlost"). jestliže není uvedeno jinak, proklamovaná rychlost je totožná s Maximální rychlosti.

12.9,3 Běžně dostupná rychlost je rychlost, kterou bude mít Účastník k d|sµjzici
a) při připojení s garantovanými parametry na Úrovni minimálně 90% z Maximální rychlosti pk) minlmálně 90% z kaŽdého souvislého 4 hodinového

intervalu,
b) při ostatních připojeních - na úrovni minimálně 60% z Maximá|ní rychlosti [x) rrýnimálně 60% z každého souvislého - 24 hodinového intervalu.

12.9.4 MinhnálnI rychlost je rychlost, která je:
a) při připojenís garantovanými parametry 80% z Maximální rychlosti,
b) při ostatních přiµjjeních - 20% z Maximální rychlosti (dále jen ,,Minhnálni rychlost')

12.10 Při poskytováni služby môže docházet k odchylkám od Proklamované rychlosti. Pokud služba dosahuje Maximálni rychlost, běžně dostuµ1ou rychlost a MinimálnI
rychlost, nejedná se o vady Služby. Účastník by měl možnost odchylky od Proklamované rychlosti zohlednit při výběru Služby a zavolřt si takovou Službu, při které
povolená odchylka od Proklamované rychlosti nebude představovat překážku při využ©ání a poskytování aplikacía služeb prostřednictvím Služby.

12.11 Poskytovatel Účastnika tímto informuje, že v «Ípadě snÍženÍ rychlosti Skižby:

\
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a) na přeneseni souboru a načítání we%vých swánek bude potřeba delšíčas,
b) při streamových video službách může být snGena kvalita videa, přenos může být přerušovaný či jinak ztížen,
C) funkČnost speciálních apúkaci a služeb, vyžadujÍcÍ určřtou rychlost připojení, může být omezená.

12.12 Rychlost komunikace vůči koncovým mdôm v internetu je závislá na rychlosti přiµ)jení koncových bodů k Internetu, jejich aktuálni zatížení, ztrátovosti paketô a
sťově latence. Za nedosaženi rychlosti vůči koncovým bodům internetu proto Poskytovatel nezodpovídá. Poskytovatel zodpovídá za dodržení rychlosti v místě
Rozhraní

12.13 V přiŇdě, že Služba obsahuje omezený objem dat, po jejich přenesení můŽe v závislosti na charakteru Služby dojk ke snáenÍ rychlosti Skižby anebo k omezeni
přístupu k Internetu prostřednicNÍm Služby. K obnovení rychlosti Služby anebo obnoveni příštupu k interneW prostr"ednictňm SMžby dojde automaticky po upŕynutÍ
stanovené doby anebo zaplacením příslušného poplatku v případě, kdy tuto možnost konkrétni Shižba Mporuje.

12,14 jakmile txide Účastník současně se S$užbou připojení k internetu využŕvat jinou Služtuj připojenl: kterou poskytuje Poskytovatel a která je optimalizovaná pro
specifický obsah, aplikace anetx) služby, tato jiná Služba nesmí v praxi ovlivnit službu přiµ'jeni k internehi poskytovanou Účastníkovi a ovlivňovat její kvalitu a
parametry, pokud nenídohodnuto jinak,

12.15 V případě významných, nepřetržitých anebo pravidelně se opakujía'ch nesrovnalostí mezi skuteČnou výkonnostÍ (rychlostí anebo jinými parametry) Služby a
výkonností uváděnou Poskytovatelem, v případě, že se jedná o Smlouvu uzavřenou anebo obnovenou od 29, 11. 2015 a pokud se tyto skutečnosti konstatují na
základě monitorovacího mechanismu certifikovaného národním regulačním orgánem, má Účasmik nárok na použkÍ nápravných prostředků - podání stížnosti a
podání Reklamace. Stížnost se podává Poskytovateli, a to zµavidla elekhonickou poŠtou; odpověď' na stížnost zasdá Poskytovatel Účastnkovi zµavidla

elektronlckou FDŠtou. Reklamace se podává a vybavuje zpŮsobem podle Reklamačnho pořádku podle a 15 PodmineL

13 Vliv opatření na říZeni provozu sItě

13.1 Opatřeni' Poskytovatele můžou mk vliv na kvalitu Bužeb Poskytovatele jen v rozsahu a zmsobem uvedeným v Podmínkách. Poskytovatel realizuje opatřeni v rozsahu
a zpŮsobem, který neodivňuje kvalitu parametrů Služby Poskytovatele anebo využNániobsahu, aplikacíanebo jiných služeb, mimo případů uvedených v Podmínkách.
Poskytovatel může realizovat opatřeni i v rozsahu a zpŮsobem, na základě kterého může u jednotINých Služeb dojh k dočasnému snáení smluvně dojednaných
kvalitativnÍch paramehů těchto Služeb, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu a z důvodu dosažení účelu realizovaného opatřeni. Uvedené snľžení
dojednaných kvalitativnÍch parametrů Služby se chápe jako Porucha, jen pokud nastalo z dôvodí výlučně na straně Poskytovatele, přičemž Účastník je pro takový
případ oprávněný lx)shjpovat v rozsahu a za [Mmínek podle Článku 15 Podmínek. Tímto není dotknuté právo Poskytovatele omezit poskytováni Skižby podle Článku
12 Podmínek. ImNementace a realizace opatřeni Poskytovatelem nemá povahu ohrožení anebo narušení práva na soukromÍ ÚČástmků anebo µáva na ochranu jejich
osobních údajô.

13,2 Uživatel si je vědom a souhlasÍs tím, že opatknipřijaté Poskytovabdem si může vyžádat zpracoÚnÍosobnÍch údajů Uživatele, pokud je takovéto zpracování nezbytné
a přiměřené na dosáhnutí Účelu Opaďení.

13.3 Vymezeni kvalřtativnÍch parametrů Služby je součástI Smlouvy mezi Poskytovatelem a Účásbikem, přičemž se rozumí Poskytovatelem minimálně garantované
kvalitatNní parametry jednotlivých služeb. Pod pojmem snížení dojednaných kvaIitatNnÍch parametrů SMŽby se rozumÍ:

- zejména snúení přenosové rychlosti připojení pod úroveň Minimální rychlosti urČené Poskytovabelem ve Smlouvě,
- zvýšenÍzpomalenÍ nad maximální úroveň zpomalení nadefinovanou a garantovanou Poskytovatdem ve Smlouvě,
- kolísám' zpomalenÍv rozsahu nad maximálni hranici koKsáni zpomalení definovanou a garantovanou Poskytovatelem ve Smlouvě,
- ztrátovost paketů nad maximálnIhranici ztrátovostl paketů nadefinovanou a garantovanou Poskytovatelem ve Smlouvě a
- omezenÍobjemu dat nad hranici objemu dat nadefinovanou a garantovanou Poskytovatelem ve Smlouvě.

SnáenIkvalitatNních paramebů Služeb môže mít za následek snúenímožnosb'a schopnostIÚčastnka prostřednictňm Služby Poskytovatele využNat obsah apňkací
a služeb v rámci Sitě Internet v rozsahu, v jakém dojde ke snížení WalitativnÍch parametrů SluŽby.

13.4 Poskytovatel má možnost svobďně nabízet i jiné služby, než jsou Služby specifikované Podmínkami, které jsou optimalizované pro specifický obsah, aplikace anebo
služby, anebo jejich kombinaci, pokud je optimalizace potře&á na sphěni ®žäďavků týkajících se obsahu, aplikaa' ane% služeb pro specifickou úroveň kvality.' V
přNdě FK)UžÍvánj uvedených služeb Poskytovatele podle bodu 13,4 těchto Podmínek odlišných m Služeb Poskytovatele Účásmlkem netudou kvalitatNní parametry
těchto jednotlivých služeb Službami Poskytovatele snáené, nakolik všechny parametry služeb jsou definované k dodacímu rozhraní, které není těmito službami
ovlivněno. Pokud by Účastník zaznamenal sníženi kvalitab'vnÍch parametrů Služby za dodacím rozhraním, uvedené může být zpŮsobeno výlučně v dôsledku

poddimenzováni kvalitativních parametrô Služby, ze skaný Účastníka, která je předmětem Smlouvy. V takovém případě ÚČastník není oprávněn uvedený stav
považovat za Poruchu. Uvedené je možné odstranit v součinnosti s Poskytovatelem výlučně navýšení kvalitatNnÍch parametrô SMžby na základě uzavření nového
smľuvniho vztahu mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

13,5 jakmile Poskytovatel na síti a Službě ©atňuje jmupý zaměřené na měření a řizení provozu, s edém předcházet tomu, aby se naNni|a anebo přesáhla kapacita
sťového připojeni, je povinný zveřejňovat tyto informace profednictvím svého webového sÍdla s edém transparentnMo informováni zájemců a Účastníka o

podrobnostech služby a o tom, jak by tyto postupy mohly ovlivnit kvalitu Služeb.

14 Ochrana osobních údajů Účastníků v souladu s GDPR, Zákonem o ochraně osobních údajů a Zákonem.

14.1 poskytovatel, coby správce a zpracovatel osobních Údajô, se zavazuje zpracovávat osobní Údaje ÚČastnkÔ (fýzických osob) v souladu se Zákonem o ochraně osobních
údajů, Zákonem a GDPR za Účelem uzavřeni a řádného plněníSmlowy.

14.2 Poskytovatel, coby správce osotňch údajů, vede databázi osobních, IokalizačnÍch a provozních údajů atd. (dále jen ,,Údaje") Účástnkô. Údaje Poskytovabel získává
přímým nebo riepřÍmým kontaktem s Účastníkem, v rám poskytováni služeb v souladu s uzavřenou Smbwou nebo od třetích osob. BližšÍ informace týkajÍcÍ se

zµacování osobních údajů a dalších rozhodných skuteČnostÍ jsou k dispozici na www.ha-vel.ct
14.3 Poskytovatel zpracovává Údaje na základě úkona a Smlouvy a za Účelem poskytování sMžeb v souladu se Smlouvou, v takovém případě není Účastnk oprávněn

takové zpracováni Údajů odmítnout (povinné zµacován( viz bod 14.6 Podmínek).
14.4 Poskytovatel shromažd'uje a zµacovává Údaje sám manuálně.

14.5 Osobními a idmtifikačními údaji se rozumí zejména: jrréno, přýmenÍ, adresa, datum narození, rodné čÍslo/µ)př. národní identifikátor, věk, phlav( ČíSla
předložených dokladá, o&hodnifirma/název, sÍdlo/mÍsto podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmenia bydliště osob oprávněných jednat jménem právnické
osoby, identifikační čÍslo, daňové identifikačnÍ ČÍslo, telefonní čÍslo, heslo, čÍslo SIM karty, typ a objem využNaných služeb, Údaje o Koncovém zařízení Účastnka,
kontaktní telefonní čÍslo, e-maibvé spojenĹ bankovní spK)jeni, údaje zkkané od Účástníka marketingovými průzkumy, a jiné Údaje oprávněně o Zákazníkovi získané.
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Provozním údajem se rozumí jakékoli Údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy SKi Poskytovatele nebo pro její účtování, ti. zejména belefonnÍčÍslo volaného,
telefonní čÍslo volajl'c|ho, začátek a kOnec spojení, datum a frekvence uskutečněného spojení, typ zaříZení, konfiguračni údaje, adresa datového spojení, ip adresa,
druh a zpŮsob a objem vyuŽNáni služeb a cena za službu a typové chováni Účastnka apod.
Lokalizačním údajem se rozumí jakékoli Údaje zpracovávané v Síti Poskytovatele a určující zeměpisnou polohu koncového zařízení Účastnika, ti. např. údaj o síti

Poskytovatele, k niž je Účastník připojen.
14.6 Povinně jsou zpracovávány Údaje na základě zákona, a to zejrNna pro účely poskytováni služeb elektronických komunikací, sowisejia'ch služeb, platetmích

transakcí, zajištění pro®jenía přístupu k ski, vyú&)vánía prováděníúkonů s tím souvisejících, Účetnía daňové účely, identifikace zneužNárňskě či služeb, vymáhání

pohledávek, prodej produktô Či služeb třetích prosh"ednictvÍm Sřtě Poskytovatele nebo jeja vyúčtování, pro účely volání na Čísla tísňového vdáni.
14.7 Účastník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje k následujÍcÍm účelům: z důvodu oµávněného zájmu v souladu s ČI. 6 odst. ĺ písm. f)

GDPR, ti. pro obchodní a marketingové účely, včetně provádění prázkumu trhu, marketingu vC. telemarketingu a nabáeni obchodu a služeb, poskytováni informací
(zejména formou obchodního sdě1ení označovaného pro takové Účely jako os) o službách Poskytovatele a produktech a o službách a prďuktech třetích shari, které
jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to užitím adresy, telefonních Čísel ne% elektronické adresy, pro poskytování služeb s přidanou hodnotou, pro bezplatné
2řÍzeníinformačnÍshjžby Účastnkovi, prostřednictvím které bude ÚČastnk informován o nabízených službách a produktech třeb'ch stran, ověřovánía hodnocenÍmnity
či platební morálky Účastníka prostřednictvím registru dlužnků, a to jak při vzniku smluvnho vztahu, takí v jeho průběhu.

14.8 Poskytovatel tímto informuje Účastnika, že porušAi Účastník svou povinnost hradit řádně a včas za poskytnuté služby ('ejména eňstence dlužné částky déle než 30
dnů po sNatnosti nebo opakované prodlení s úhradou) ne% jinou povinnost, jejíž dôsledek může mŕt vliv na platetmÍ morálku, bonitu ČI důvěryhodnost Účastnika, je

Poskytovatel oprávněn Údaje Účastnika pK)třebné pro vymáháni pK)h|edávky předat µávnímu zástupci Poskytovatele.
14.9 Poskytovatel prohlašuje, Že telefonní hovor ÚČastníka s pracovmkem Poskytovatele nebo jeho smluvního partnera môže být Poskytovatelem monitorován a

zaznamenán. Toto monitorováni se uskutečňuje výhradně za úČelem vnitřní kontroly poskytovaných služeb, zvyŠování jejich kvality a ochrany opávněných zájmů
Poskytovatele. Poskytovatd zároveň µoh1ašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude Poskytovatelem zálohován po nezbytně nutnou dob.

14.10 Účastnk bere na vědom( že jeho Úchje mohou být V souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR zpracovávány třetími subjekty za účelem zajištěni
technické a administrativní podpory pro poskytováni služeb, dále subjekty ve smluvním vztahu s Poskytovatelem, zejména pro zajištění pdnění µáv a povinnosti'
vyplývajících ze Smlouvy (např. roaming, služby třetích sban, vymáhání atd.) a dále pro zajištění marketingových či otchodnich akej kterých se Účastnk účasbň.

Poskytovatel předává Údaje Účastnků zWacovatelům pouze po uzavřeni smlouvy o 'pracování osobních údajů, pro výše uvedené Účely, v nezbytně nutném rozsahu
a pouze pokud zpracovatel prokáže, že má dostatečné technické zabezpečeni, které zamď neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s

Údaji, nestanoví-li µätňá právni Úµava jinat
14.11 U zpracování Údajô, které je prováděno na základě souhlasu Účastnka, je Účastník oprávněn kdykoli odmítnout zpracování Údajô pro jednotjřvé účely uvedené výše,

tedy je oprávněn souhlas bud' nedat při uzavření Smlouvy, ti. sdělit, že souhlas nedává (v případě uzavření smluvního vztahu v jiné než pšemné podobě), nebo
souhlas kdykoli odvolat, a to bezplatně prcstřednicNím zákaznické linky Či jiným zpósobem stanoveným Poskytovatelem. zpracovánítakových Údajů pro jednotlivé

účely Poskytovatel ukonči v přiměřené době, ktetá odpovídá technickým a administrativním možnostem.
14.12 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat Údaje po celou dobu trvání Smlouvy, není-li v jednotlivých podmínkách služeb nebo v právních předpisech stanoveno jinak.
14.13 Účastnk bere na vědomĹ že odvolání souhlasu se zpracováním některých Údajů může mít vliv na rozsah poskytovaných služeb. ÚČastnk bere na vědomĹ že souhlas

se zµacovánim Údajů môže opětovně udělit např. účastív marketingové soutěži nebo akci, registrací, aktivací nebo užitím specifických služeb.
14 14 Údaje Poskytovatel zpracovává po dobu trvání Smlouvy, není-li v těchto Podmínkách nebo právními předµsy stanoveno jinak. Provozní a IokaHzačni údaje j50U

zpracovávány [x) dobu stanovenou platnými právními předpisy, pro marketing pak po dobu 6 měsicÔ, není - ii dohodnuto jinak Po ukončenÍ smlouvy a vypořádání
všech vzájemných práv a povinností Poskytovatel provede likvidaci Údajô Účastníka ze své databáze, není- ii dohodnuto jinak,

14.15 Účastnk má právo na informaci o zpracovánísvých osobních údajů. Domnŕvá-li se ÚČastník, že docházike zpracoónÍosobnÍch Údajô v rozporu s ochranou soukromého

nebo osobnho Života nebo se zákonem, môže Poskytovatele požádat o vysvěHení nebo o odstranění vadného stavu (zejména thkování, opravu, doplnění nebo
likvidaci). oále má právo se obrátit na Úiád pro ochranu osobních údajů.

14.16 V případě, že se ÚČástnk domnNá, že v souvislosti s marketingem oprávněný zájem poskytovatele, coby spíávce osobních údajů, převyšuje zájem Účástnika, coby

subjektu údajů, má ÚČástnik právo na

- vzneseni' námitky proti marketingu,
- omezení zpracováni osobních údajů v sowislosti s marketingem a při vyhovění námkce smazáníosobních Údajô v souvislosti s marketingem bez

zbytečného odkladu.

15 Postup při uplatňování a vyřizováni Reklamací
15.1 ÚČastnk má právo na ©atnění Reklamace vadně poskytnuté Služby i vadného Koncového zařáení. Na uplatnění Reklamace má právo Účastnk, případně osoba k

tomu Účastnikem písemně zmocněná (oprávněný zástupce).
15.2 Reklamace se Uplatňuji bez zbytečného odkladu od zjištění vady poskytnuté Shňby písemně (doporučeným dopisem) na kontaktní adrese uvedené na stejnopise

vyúčtování ceny Služeb Poskytovatele,
15.3 SpočNá-li vada Služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytovanou Službu, má Účastnk právo bez zbyteČného odkladu reklamovat vyúčtování ceny za Službu,

nejpozději však do 2 měsíců od doručení tohoto vyúčtování, jinak právo zanikne. UMatnění Reklamace proti výši účtovaných cen za Služby nemá odkladný ÚČinek a
Účastník je povinen zaplatit Účtovanou cenu v plné výši do data splatnosti.

15.4 Reklamace týkajkise Závad musí být podány na kontaktní adrese uvedené na stejnopise vyúčtovánI ceny Služeb Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpo'ději

však do dvou měsícô od zjištění Poruchy, jinak právo na Reklamaci zaniká.
15.5 Požaduje-li Účastník po Poskytovateli kompenzaci za dobu, po kterou bylo možno Služtu využk jen částečně, anebo ji nebylo možno využit vůbec pro Poruchu na

straně Poskytovatele, Poskytovatel tuto kompenzaci poskytne, byla-li Porucha současně zjištěna Poskytovatelem netx) je-li Poskytovateli zřejmá, jinak pouze za
předpokladu, že ÚČastník Poruchu nahlásí v souladu s ČI. 3.3 písm, f) těchto Podmínek.

15.6 Reklamaci vyřIdi Poskytovatel ve lhůtě 30 dnů od doručení Reklamace Poskytovateli. Případy ReHamací u mezinárodních Služeb se vyřizují do 60 kalendářních dnů od

doručení Reklamace Poskytovateli.
15.7 Uznané Částky Poskytovatel ÚČastníkovi vráti formou dobropisu v následujíďm vyúčtovánI po kladném vyříZení Reklamce, nebo ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode

dne kladného vyřÍzenÍ Reklamace Účastnka, pokud s ÚČastníkem nebylo dohodnuto jinak.
15.8 Právo na vtáceni uznané částky na základě kladně vyřízené Rekjamaoe, kterou nebyb možno vrátit µo překážky na straně reklamujídho, se promlčuje ve lhätách

stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy,

\1
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15.9 V případě, že reklamujÍcÍ Účastnk nesouhlasis vyříZením Reklamace Služby, je oprávněn Mat námitku proti vyříZení bez zbytečného ®k1adu u místně příslušného
odboru Českého telekomunikačnho Úřadu.

16 Ustanoveni společná, přechodná a závěrečná
16.1 Smluvnívztah mezi Účastnkem a Poskytovatelem se řiďzákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacÍch v platném zněnía zákonem č. 89/2012 Sb. občanský

zákoník v [NäMém znění.
16.2 V případě, že Smluvní dokumenty jsou vyhotoveny iv cizím jazyce, je vždy rozhodné české znění
16.3 Pokud jsou v Podmínkách neM ve Smlouvě použity pojmy v jednotném nebo v množném čísle, platii v čísle opačném, pokud z kontextu jednoznačně nevyplývá něco

jiného. Obě strany budou vykládat Smlowu v dotxé viŇ. v případě, že jedno nebo vÍce ustanovení Podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo
nevynuůtelné, taková nezákonnost, neNatnost netx) nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovenÍ Podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato
nezákonná, néµätň anetx) nevynutklná ustanovenÍ neexistovala. Poskytovatel a Úástník souhlasÍ s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná
ustanwenÍHdou nahrazena ustanovenÍmi zákonnými, «atnými a vynutitelnými, která se nejvíce tNÍŽÍ smyslu a účelu Podmínek.

16.4 Pokud v Podmínkách nebo ve Smlouvě nenistanoveno jinak, přédpokládá se, že Účastníkovi byty oznámeny Změny Podmínek Up|ynutÍm lhůty 30 dnů ode dne odesláni
informace o těchto změnách Účastnkovi zpŮsobem, který si Úástnk zvolil pro zasůánívyúčtování, a to v souladu s ustanovením § 63 odst. 6 Zákona.

16.5 Ukončeni Natnostj a Účinnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a ÚČinnosti ustanovení Podmínek, které přetrvávajiaž do úpdného vyřízeni všech nároků vyplývajIcích ze
smluvního vztahu.

16.6 V případě, že jakékoliv ustanovenÍtěchto Podmínek bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevynutitelným, neVdou tímto zněním dotčena ostamí ustanovení
těchto Podmínek.

16.7 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 7. 5. 2018 a nahrazujív plném rozsahu dřiVe platné Podmínky.
16.8 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosú s ní budou v souladu se zákonem Č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řIzenI a výkonu rozhodčích nálezô, ve znění

pozdějších předpisů, rozhodovány s konečnou platností rozhodcem, zapsaným u České advokátní komory pod evidenčním
čÍslem: 02612, nebo jiným rozhodcem, kterého urči Poskytovatel, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak,

16.9 Smluvní vztahy mezi Poskytovatele a Účastníkem uzavřené před 1, 1. 2014 se i nadále řídí uskmvenÍmi zákona č. 40/1964 Sb., ve zněnípozdějškh předpisÔ.
16.10 je-li Účastníkem Spotřebňel, je Spotřebitel oµávněn µx1at návrh na mimosoudnÍřešeni svého pň'padného spotřebitelského sporu se společností ha-vel internet s.r.o.

určenému subjektu mimosoudního řešení spotřetNtelských sporO, kterým v tomto případě je český telekomunikaČnÍ Úřad, Sokolovská 219, Praha g; email:
Matelna@(mcz; web: www,ctu,cz.

Zvláštní část Podmínek vztahujkise pouze k niže uvedeným Službám

1 Hlasové služby

- Smlouva se wavírá na dobu neurčitou, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
- Plahiost Smlouvy začíná v den prvnho použitÍ Služby nebo v den podpisu předávaciho protokolu ke Službě.
- Smlouva na dobu neurčitou má výpovědnídobu 30 dni. výpovědnidoba začíná běžet den následující [x) dni doručeníVýpovědi smluvnístrany druhé

smlwní straně.

- Smlouvu môže Poskytovatel okmžitě zrušit netx) pozastavit, pokud by v dôsledku jejho plněni došlo k neúnosným finančním ztrátám
Poskytovatele.

- Poskytovatel může pozastavit poskytováníSlužeb, pokud se Účástnk vÍce než 30 dní nachází v µodlenÍ s úhradou faktury za poskytnuté Služby.
- Poskytovatel môže okamžřtě odstoupit od Smlouvy, jestliže Úästmk hrubě porušil své povinnosti dle přIs1ušného Článku Obecné části podmínek.
- Poskytovatel má právo na ukončení Natnosti smlouvy, a to zasláním pÍsemné výpovědi na adresu Účastnka.
- Účastník má právo na ukončení platnosti smlouvy, a to doručením písemné výpovědi na adresu Poskytovatele,
- Platnost smlouvy končí ke dni uNynutjvýpovědnÍdoby v souladu s ČI. 1 pÍsm. C) této části Podmínek,
- Účastnk je povinen platit faktury řádně a včas.
- platný Genk Služeb poskytne Poskytovatel Účastnkovi na vyŽádání, a to pÍsemně, fáxem nebo emailem.
- Veškeré změny cen Skůeb je Poskytovatel povinen oznámit Účastníkovi jeden měsíc před nabytím účinnosti těchto změn v souladu s ustanovením §

63 odst 6 Zákona. pokud Účastník se změnou nesouh|asÍ, je ofxávněn doručit Poskytovateli píSemnou výpověď' smlouvy před začátkem nabytím
účinnosti Genku, v opačném případě změny bezvýhradně akceptuje.

- V Genku musí být uvedeny jednotlivé druhy hovorů a jejích ceny.
- Faktura bude vystavena µavide1ně každý měsíc na základě Smlouvy a poskytnutých Skižeb.
- Poskytovatel neodpovídá za vady v telekomunikačnÍch sítích ostatnkh operátorů, a proto nezarďuje ani absolutní dosažitelnost telekomunikačních

sňijiných operátorô.

- Poskytovatel neodpovídá za úplnou dostupnost sKI či jejich části v rámci Internetu z dôvodu jeho charakteru.
- MinlmálnI měsíční plnění (MMP). K Minimálnímu měsíčnímu ptněníse Účastnik zavazuje po dob např. 12, 18 nebo 24 měsíců dle podepsané

přIslušné Specifikace služby. MMP nelze předčasně ukonč© změnit jeho výsl arii dobu trvání Do plnění MMP se nezapočkávají jednorázové poplatky
(např. cena aktivace), slevy, smluvnÍ µjkuty, atp. V případě nedodržení MMP je Poskytovatel oprávněn ve vyúčtovánÍS|Užeb následujIám po
vyúčtováni Služeb, ve kterém nebylo dodrženo MMP, naúčtovat Účastníkovi smkjvnÍpokutu ve výši rozdäu mezi MMP a skutečným plněním. Při
převodu Smlouvy na nového Účastnka se závazek MMP automaticky převádí na nového Účastrúka. Původní Účastník je povinen o mmp, jeho výši a
zbývajíddobě trvání nového Účastníka informovat. Nový Účastnik se nemůže dovolávat příp. nevědomosti o MMP vůči Poskytovateli.

1.1 Podmínky pro poskytováni předplacených služeb ha-bo pevná a ha-loo mobil
a) Předplacené služby ha-loo pevná

1.1,a.1 Poskytovatel poskyhýe ÚčastníkOm předplacenou službu ha-loo pevná (dále též ,,ha-bo pevná")
1.1.a.2 Účastnická smlouva ha-bo pevná je uzavřena uhrazením ceny její aktivace. Telefonní číslo zůstává po celou dobu trvání smluvního vztahu ve

vlastnicM Poskytovatele. Při registraci Účastnka do ha-too pevná má Účastník možnost výběru z několika ČiŠel, a to i ,,zlatých" (opakujkI se
ČÍslovky, apod.). Možnosti a ceny za tato čÍsla jsou popsána na www.ha-bo.cz, Žádné z čísel vybraných µo službu ha-too pevná nevstupuje
automaticky do žádných seznamů, katalogů, databázíapod,
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1.1,a,3 Ke změně osoby, která užívá službu ha-too pevná není nutný souhlas poskytovatele, nebylo-li mezi Účastnikem a Poskytovatelem písemně
dohodnuto jinak. Účastnik je oprávněn přenechat ha-loo pevná k užMánítřeh' osobě, v tomto případě však Účastník nadále odpovídá za závazky
a škody zp&obené touto třetíoso%u v souvislosti s užNáním ha-bo pevná. oále se Účástdk zavazuje seznámit třetiosobu s těmito Všeobecnými

podmínkami, Genikem služeb a přístupovými údaji vmhujÍcÍmi se k ha-bo pevná.

1.1.a.4 Účastnická smlouva ha-bo pevná konči:

- marným uMut|'m lhůty pro uskutečněni prvního odchoziho hovoru. Lhůta pro uskutečněnÍ prvního odchozího hovoru Je stanovena na 12
měsíců od aktivace služby;

- marným UMynljtlm lhůty pro dobití kreditu ha-bo pevná. Lhůta pro dobdÍ kreditu je uvedena na www.hadoo.cz, případně stanovena v
Genku služeb či v jiných lnformačnich materiálech poskytovatele. oélka lhůty pro dobiti kredRu může být Poskytovatdem stanovena v
závislosti na splněnIdalškh podmínek uvedených v Gemku služeb Či v jiných informačních materiálech Poskytovatele.

1.1,a.5 Účastnk ha-bo pevná je oprávněn účastnickou smlouvu vypovědět během 20 kalendářních dnů ode dne zveřejněnizměny všeobecných µjdm|'nek,
pokud není tato změna vyvolána změnou platné legislativy, a to s výpovědní dobou 30 kalendářních dnO.

1.1.a.6 ÚČastnk nemá nárok na vrácení nevyuŽité předpkcené částky ceny služeb (kreditu) či na její převedení na jiné belefonní číslo.
1.1.a.7 Gena ha-bo pevná je uhrazena dobitím kredku. Daňový doklad bude vydán e|ektron[ckou formou na základě údajů uvedených Účastníkem při

registraci ha-loo pevná pouze tehdy, µ)kud účastnk sdělí všechny údaje ®žäďované Poskytovatelem pro vydání daňového dokladu dle

konkrétního způsobu dobiti kreditu. '

1.1.a.8 Poskytnuté služby je Účastník užŇajÍcÍ ha-bo pevná oprávněn reklamovat do dvou měsicô ode dne jejich poskytnutí, jinak právo zaniká.
1.1.a.9 V případě, že vsouvislosti s užNánIm služby ha-loo pevná např. ÚČastníkem nebo třetíosobou, kberé Účastník umožnil užŕváníslužby ha-ľoo pevná,

vznikne Škoda (např. přečerWním předplacených služeb) je ÚČastník povinen Mo škodu Poskytovateli na jeho výzvu zadatit.

b) Předpdacená služba ha-bo mobl
1.1.b.1 Poskytovatel poskytuje Účastníkům předplacenou službu ha-too mobil (dále též ,,ha-bo mobiř). Bližší |xxjmÍnky UžÍvánjha-1oo moHl jsou ®psány

v těchto všeoNcných podmínkách, Reklamačním řádu a Ceníku služeb, které se nachází na www.ha-loo.cz. Na poskytování ha-bo mobil se z
podstaty věci nevztahujity články všeobecných podmínek, které nelze vzhledem k povaze služby ha-bo mobil použŕ.

1.1.b.2 ÚČastnická smbuva o poskytováni ha-bo mobú je uzavřena uhrazením ceny aktivace služby nebo vylomením SIM karty z µastového nosiče nebo
aktivacÍSIM karty, podle toho, která skutečnost nastane dřive. oaňový doldad bude Poskytovatelem vydán elektronickou formou na základě Udaju
uvedených Účastnkem při registraci ha-bo mobil pouze tehdy, pokud Účasmik sdělí všechny Udaje požadované Poskytovabelem pro vystavení

daňového dokladu dle konkrébiiho způsobu dobití kreditu.

1.1.b.3 Při registraci Účastníka do ha-bo mobil má ÚČastnk možnost výběru z několika ČÍsel, a to i ,,zlatých" (opakujki se Číslovky, apod.). Možnosti a
ceny za tato čÍsla jsou µpsána na www.ha-loo.cz. Žádné z čÍsel vybraných µo službu ha-too mobil nevstupuje automaticky do žádných seznamô,

katalogů, databázi apod.
1.1.b.4 Účastnk bere na vědomi, že z kreditu ha-bo motNI bude měsčně automaticky odeáen Měsíční poplatek za vedeni SIM karty ve výši dle cenku

na www.ha-loo.cz. Měsíční FK)Natek za vedeni SIM karty je vybírán vždy na počátku následujIcŕho období (obvykle kalendářnho měsíce)

automatickým odečtením z kreditu ha-loo mobl. Pokud je kredit nižší, než je Ceníkem služeb stanovená výše Měsňniho poµatku za vedení SIM
karty, zůstává kredit ponechán bez odečtu, ale služba ha-bo niobů je Poskytovatelem zablokována, stane se tedy neaktivní a není možno tuto
sIužW využNat. V případě následného dobiti kreditu v cenkem stanovené minimálnívýši je tento Měsíčnípoplatek za veden/SIM kartyautomaticky
odečten [x) dotNti a funkčnost karty i ha-bo moW jsou ®té obnoveny. V případě aktivace či reaktivace v průběhu měsíce je Měsíční µ)Natek za
vedenÍSIM karty odečten jen v poměrné výši. Pokud je obdoM: kdy je ha-bo mobil neaktivnÍdeIšÍ než 6 rrěsicá, dojde po této lhůtě automaticky
k ukončení smluvního vztahu, odetxání telefonnho ČÍsla Poskytovatelem a k převodu zbývajkí části kredřtu ha-too mobil ÚČastnka ve prospěch

Poskytovatele, a to bez náhrady.
1.1.b.5 Ke změně osoby, která užNá službu ha-bo mold není nutný souhlas Poskytovatele, nebylo-ti mezi Účasbůem a Poskytovatelem písemně

dohodnuto jinak. Účastnk je oµávněn přenechat ha-too motNI k užNáni třetí osobě, v tom přÍF0dě však Účastnk nadále odpovídá za úvazky a
škody způsobené touto třetí osobou v souvislosti s užNáním ha-bo mobil. Dále se Účastnik zavazuje seznámit třetí osobu s všeobecnými
podminkaml, Rek!amačním řádem a Cemkem služeb a přístupovými údaji vztahujÍcÍmi se k ha-bo mobil. Přechod Účastníka na jiný typ tarifu,

služby apod. v íámci ha-too je možný pouze se souhlasem Poskytovabele. výčet komNnaci a možných změn je uveden na stránkách www.ha-
loo.cz, stejně jako případné poplatky spojené s těmito změnami.

1,1,b,6 Pokud je otxjoN, kdy je sluŽba ha-bo mobil ÚČástnNem neµ)užNána (není hlasová ani datová komunikace prostřednictňm ha-bo mobil) delší
než 6 měsícÔ, dojde po této lhůtě automaticky k ukončenísm1wnMo vztahu, odebránítelefonnMo čÍsla poskytovatelem a k převodu zbývajkíčásU
kredku ha-bo mobil Účastnka ve prospěch Poskytovatele a to bez náhrady. V [ňpädě, že by hrozilo zneužitíha-loo motNl či jiné ohrožeMÚčastnh,

Poskytovatele nebo jiné třetí osoby, je Poskytovatel oprávněn provést bez náhrady přerušení poskytování ha-too mobil do doby, než bude toto
riziko odstraněno, Poskytovatel bude o tomto kroku informovat Účastnka. poskytovatel je oprávněn omezit poskytováni ha-bo mobil, případně
neposkytnout službu ha-bo mobil pokud nebudou splněny podmínky pro její užNání. O omezení služeb bude Poskytovatel informovat Účastnka.
V případě potřeby může ÚČastník zablokovat volání ze své služby ha-bo moNI, a to jak na vvetovém pMálu www.ha-bo.cz , případně formou

SMS zprávy. jednou zakoupený či jakkoliv zÍskaný (převedený, vysoutěžený, atd.) kredřt nelze zµětně vyplatit ani jinak u Poskytovatele směnit za
finanční prostředky.

1.1.b.7 Kupón pro dotu]enÍ kreditu ha-bo moHI Účastnika ke využk nejpozději do data uvedeného na kupónu. KupÓn není možné vrátit. Poskytovatel
nevrací Účastníkovi peníze za nevyužib° kuµjnu nebo nevyčerpání kreditu na ha-bo mobil Účastnka ve stanovené Ihôtě, nebo Wkud dojde k
ukonČení smlouvy. Poskytovatel neod»vídá ÚČastníkovi za to, že nevyužije kredit ha-too mobil, Účastnik zadá nesprávné Údaje při úhradě ha-bo
mobil ani za ztrátu, zcĚzenÍ Či zneužití kupónu. Účastník nemá nárok na vrácení nevyužité části kreditu ha-loo mobil. Kredit je moŽno převést z

jednoho úČastnického ČÍsla na druhé pouze v rámci služby ha-too mobil, a to pouze je-li tato mcižnost definována v Genku. případný poµatek za
tuto služW je definován Cenkem.

1.1.b.8 Poskytovatel neodpovídá za mylné dobiti kreditu na Špatné te|efonnÍčÍslo.
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1.1.b.9 V případěztáty ňětxj odcizenÍSIM karty Poskytovatel vyrrěnIÚčastnkovi SIM kartu, pokud Účasmlk prokáže, že byl jejím oprávněným uživatelem.
za tímto účelem předloží Účastnk originál dokladu d pořhení SIM karty, doklad totožnosti, apď. V případě p«hyMosti o tom, zda držitel

uvedeného dokladu je oprávněným uživatelem SIM karty neH bude vzhledem k okolnostem zřejmé, že tomu tak nenj, Poskytovatel SIM kartu
nevymění. Poplatek za tuto službu se řídí Ceníkem služeb na www.ha-bcncz

1.1.b.10 Při ukončeni účastnické smlouvy o poskytováni ha-too mobil musí Účastník vrátit SIM kartu Pbskytovateli bez zbytečného odkladu s výjimkou
případu, kdy smlouva konči při přenesení telefonního čísla do jiné sRě.

1.1.b.í1 ÚčaAnik bere na vědomi, Že dostupnost ha-too mobil je 2ávislá na rozsahu pokrytí operátorů, jejichž prostřednictvím Poskytovatel zajišťuje
poskytování ha-bo mobil. V dôsledku nedostatečného pok'ytí operátorô môže být dostupnost ha-too mobil dočasně a geograficky omezená.
Omezená dostupnost ha-bo mobil nezakkádá nárok Účastnůca na jakoukoliv náhradu vůČi Poskytovateli. Poskytovatel má právo poskytovat službu

prostřednicNIm libovolného operátora a provádět jejich změnu. Poskytovatel negarantuje kvalitu přenášených dat a hlasu prostřednicNIm VoIP
(wi-fi, 3G, apod,) a mobilnÍ sŔě. V případě volání s využitÍm VOIP (wi-fi, 3G, apod.) sítě mohou být poskytnuté služby omezeny, a to zejména o
voláni na tísňové linky a geogaficky ohraničená volání (emergency a location based). Pro tyto služby je ÚČástnik Fk)vinen používat moH[ni sřť. za

kvalitu služeb prostřednicMm VOIP (wi-fi, 3G, apod.) shě nenese Poskytovatel odpovědnost V případě využŕváni ha-bo mobil v zahraničí
(hlasových, datových a případně dalších služeb) Je nutno před odjezdem aktivovat službu hlasového a datového roamingu. Uvedené služby jsou
standardně nastaveny jako zakázané, jejich povolenÍ je na dohodě mezi Poskytovatelem a Účasbúkem a bude poskytováno v souladu s Ceníkem
služeb. Kauce na hlasový a datový roaming je stanovena Cenkem a je vyžadována v rámci aktivace služby formou blokace kredNu v Cenkem
dané výši. Kauce bude převedena opět do kredku po uptynutÍ 3 měsícô od deaktivace roamingu na základě žádosti. Účastník souhlasÍs tím, že v
případě neuhrazeni jakýchkoliv dlužných Částek vůči Poskytovateli môže být Kauce použita i na jejich úhradu. Vyúčtováni roamingu může být
zpožděno a naúčtováno až do 3 měsíců od čerunÍslužby. v případě deaktivace (na základě žádosti na www.ha-loo.cz) r®mingových služeb bude
případná Káuce navrácena po 3 měsících od deaktivace roamingu.

1.1.b.12 V případě potřeby, na vyžádání Účastníka či z provozních důvodů může Poskytovatel zasňat Účastníkovi SMS zprávy. jde například o inforrmtivnÍ
sděleni o stavu účtu (kredřtu), změně nastavení ha-bo mobil či účtu, nastavení webového přÍstWu, řešení potůive spojení s ha-bo mobil atd.

1.1.b.13 Poskytnutou službu ha-bo mobil je Účástnik oprávněn reklamovat do dvou měsíců ode dne jejho poskytnutí, a to v souladu s Reklamačním
řádem, Jinak právo zaniká.

1.1.b,14 Pokud je obdob( kdy je ha-bo moHl nevyužIváno delší než 6 měsíců, dojde této lhůtě automaticky k ukončení smluvního vztahu, odebráni
telefonnho ČÍsla Poskytovat¢|em a k převodu zbývajía' části kreditu ha-bo moNI Účastníka ve prospěch Poskytovatele a to bez náhrady,

1.1.b.15 Nepodporované služby a funkclonality ha-bo mohl:

- WAP;
- GSM banking;

' - SIM Toolkit.
1.1.b.16 Přeneseni ČÍsla je možné za podmínek dle Cenku služeb. Nevyčerpaný kredit v tomto případě propadá Poskytovateli.
1.1.b.17 Způsob aktivace ha-bo mobil:

- při registraci přes webové rozhraní www.ha-bo.cz prostřednictw'm SMS z telefondho čÍsla uvedeného při registraci;
- z vlastního účtu na www-ha-loo.cz;
- telefonním hovorem na aktivačnílinku. Pro úspěšné dokončení aktivace je nutno do 24 hodin od aktivace provést telefonní hovor na

libvolné telefonníčíslo (včetně bezplatných). v opačných případech bude služba ha-bo mobil po 24 hodinách automaticky deakb'vována.
1.1.b.18 V případě ja'ykových mutacivšeobecných µxjmÍnek majívždy tjřednost podmínky v českém jazyce.
1.1.b.19 Všechny spory vzniklé z titulu služby ha-bo mobil budou řešeny µostřednktvím ČTÚ, který Je pověřen dozorem nad telekomunikačním trhem a

řešením s®řä.
1,1,b.20 Všechny ceny, po«atky a sankce jsou uvedenyv aktuálnIm ceníku služby. Mhm těchto v cenku uvedených položek se na klienty služby nevztahuji

dalšIpoplatky či sankce, obsažené na jiných místech těchto Všeobecných podmÍnek
1.1.b.21 V případě, že v souvislosti s užíváním služby ha-loo mobil např. Účastmkem nebo třeb'osobou, které Účasbik umožnil užÍÚnÍs1užby ha-too mob1,

vznikne škoda (např. přečerpáním předplacených služeb) je Účastník povinen tuto škodu Poskytovateli na jeho výzvu uplatit.

1.1,b.22 DoplňUjÍcÍMmÍnky roamingu dle Nařízeni EU za podmínek dále uvedených:
a) V otázkách neupravených v Podmínkách se na využití EU roamingu přiměřeně užijí ustanovenÍ aktuálních všeobecných podmínek

společnosti ha-vel internet s.r.o. a dalŠích podmínek Účastnkem využívaných služeb a nabídek Poskytovatele, Ntného Cenku služeb a
ustanovení platného právního řádu České ReputNiky.

b) Poskytovatel je v souvislosti s EU roamingem oprávněn požadovat po Účastníkovi dodatečné doklady (nad rámec těch, které vyžaduje
při uzavření či změně ÚČastnické smlouvy) k prokázání místě bydliště na území ČR (např. platnou nájemní smlouvu, uvedeníshodné

korespondenčnÍadresyi pro jiné služby poskytované na území ČR, doklad o uhrazeni mÍstnÍch poplatků či dani apod.) či existence
šUtých vazeb na Území Cr (např. potvrzení o trvalém pracovním poměru na plný úvazek s místem výkonu práce na území ČR, ®ŇŕzenÍ

o řádném presenčním studiu na území ČR apod.). Bez µ)skytnutí těchto dodatečných dokladů není Poskytovatel povinen Účastnikovi EU

roaming aktivovat,
C) Aktivací EU roamingu získává Účastnik možnost využNat hlasové a datové služby v roamingu v zóně i - EU za ceny stanovené v souladu

s NařIzenIm EU, ti. za základní ceníkové domáci ceny účtované Úča5tnlkům za využiti dané služby dle tarifu ÚČastnika, kt«ý si eu

roaming aktivuje, přičemž domácí cenou se pro volání rozumí cena voláni na čÍsla mimo značku ha-too mobil a pro datové služby cena
za KB.

d) Aktivací EU roamingu ÚČastnik v rámci zÓny 1 - EU čerpá volné jednotky (minuty pro volání na ČÍsla mimo značku ha-bo moHl, SMS Či
MMS na čÍsla mimo značku ha-bo mobil, datový limit) přidělené k jeho tarifu (dále také ,,volné jednotky z tarifu").
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- V případě využM volných jednotek z tarifu poskytnutých pro využíti datových služeb Poskytovatd Účastníka informuje o
dosažení 80% z celkového datového limitu, který má Účastnk ve svém domácim tarifu k dispozici a rovněž jej Poskytovatel
Informuje o vyče'pání celkového datového limitu. Po vyčerpáni přiděleného datového limitu nemôže Účastnk datové služby v

roamingu využívat, ÚČasbú má však možnost postupovat v souladu s nastavením svého domácího tarifu a jeho přidušnými
Obchodními podmínkami, přičemž o těchto možnostech je Účastnik informován Poskytovatelem na uvŔacÍ stránce, která se po

vyčerpání přiděleného datového limitu Účastnikovi zobrazí (např. má možnost si dokoupit některý z datových baläô

Poskytovatele za cenu dle platného Ceníku služeb apod.).

- Účastník má možnost kontrolovat objem přenesených dat v sekci ha-bo mobil na www.ha-loo,cz,
- Spotřeba dat vyčerpaných z datových limitO přidělených k tarifu Účástnika se započítává do Ikta Roaming Limitu.
EU roaming nelze použit na volánía posááni SMS zpráv na audiotexová čísla, na prémiové SMS zprávy a SMS platby a jiné služby s

přidanou hodnotou.
Poskytovatel je ojxávněn UNatňovat polŕtiku přiměřeného využNánI (dále též jen ,,FUP'), pokud jde o využívání hlasových služeb, SMS a
mms zpráv a datových služeb v roamingu v zÓně 1 - EU za ceny stanovené v souladu s Nařízením EU, a to za Účelem ochrany µoti
zneužŕvání Či nezvyklému využNání těchto služeb Účastniky (např. jejich nadměrné využNáni v jiném členském státě EU než čr či jejich

využNání pro jiné Účely než pravidelné cesty). Mezl objektivní ukazatele prokazujÍcÍ zneužiti EU roamingu patří převládajíd spotřeba v
EU roamlngu nad domáci spotřebou či převládajícI přítomnost Účastnka v jiných členských eu nad přŔomnosb" na území ČR V případě

podezření na zneužiti EU roamlngu je Poskytovatel oprávněn sledovat současně oba dva výše uvedené ukazatele (ti. přáomnost a
spotřebu) po dobu nejméně 4 měsíců, následně Účastníka upozorní na Fk)dezřenÍze zneužib" EU roamlngu a vyzve jej ke Qednání
nápravy, přičemž k tomuto mu stanoví lhůtu 2 týdnů, v případě, že Účastmk ani přes toto Upozorněnj nezjedná nápravu, je Poskytovat
oprávněn ode dne doručenívýzvy k nápravě účtovat Účastníkovi příplatek (vždy však pouze k té službě, která je ze strany Účastdka
zneužívána), jehož výše je uvedena v µätňém Genku služeb, a to až do doby, kdy Účastník zje(há nápravu.

zjlstŕli Poskytovatel, že se jeho sim karty staly předmětem organizovaného přeprodeje dalším osobám, které nemají bydliště na území
ČR ani stálou vazbu na ČR, s cílem umožnit využIvání EU roamingu za jiným Účelem, neŽ praviddné cestování, je Poskytovatel oprávněn
přijmout okamžitá přiměřená opatření k zajištěnínápravy (např. formou suspendace služeb poskytovaných v roamingu apod.), o kterých

Účastníka jnformuje bez zbytečného odkladu.
v případě datových služeb ha-bo mobil je v rámci polřtiky přiměřeného využNánive smyslu Článku 8, Podmínek Poskytovatel oprávněn
omezit využib' těchto služeb v EU roamingu na objem, který je minlmálně roven objemu, který je vyrčten jako podů zbývajíaho kreáitu

bez DPH v okamžiku zahájeni roamingu a regulované maximální velkoobchodní ceny za roaming uvedené v Nařizeni EU.
Nad rámec požadavků uvedených v článku 8. podmínek je v případě poskytovánídatových služeb (tzv. otevřených datových baličkO, za
které jsou dle Naňzeni EU µjvažovány takové datové služby, u kterých je datový limit bez omezení nebo u nichž je jednotková cena,
která je vypočtena z ceny dotČeného tarifu či bahčku vydělené přiděleným datovým limitem, nižší než je velkoobchodní cena stanovená
Nařízením EU) Poskytovatel oprávněn uplatňovat následujÍcÍ opatřeni. U datových služeb, a to bez ohledu na skutečnost, jsou-li
obsaženy v základním tarifu Účastníka ne® jsou poskytovány ve formě jednorázových či opakujŔÍch se bůčkô (dále též jen ,,Domácí
tarif'), je Poskytovatel oprávněn stanovit pro užitítěchto služeb v EU roamingu speciální datové limity (dále jen ,,EU datové limitý"). eu
datový limit je dvojnásobek podílu ceny Domácího tarifu bez DPH a velkoobchodnÍceny za regulované roamlngové datové služby, která
je stmovena NaříZením EU. Konkrétnívýše EU datového limitu je uvedena v platném Cenku služeb nebo je o ní Účastnůc informován ve

VyúČtováni služeb. O vyčerpání EU datového limitu je Účastnk informován lnformačnÍ SMS. Pokud je eu datový limit niŽŠí než je datový
limit obsažený v Domácím tarifu, je Poskytovatel oµávněn účtovat ÚčastnMovi příplatek ve výši uvedené v Matném Genku služeb, a to
za data spotřebovaná nad rámec EU datového limitu až do výše datového limitu obsaženého v Domácím tarifu, přičemž poté již nemá
Účastnŕk možnost dále datové služby v EU roamingu využNat nebo je môže využNat snáenou nkhlosti dle svého nastavení Domácího
tarifu (v takovém případě je však Poskytovatel oprávněn účtovat Účastnkovi příplatek ve výši uvedené v µämém Cemku služeb) nebo si
může opakovaně dokoupit jednorázový dodatečný datový limk, a to dle µjdminek Domáciho tarifu (dále jen ,,Domácj účtovací
mechanismus"). Pokud je eu datový limit vyšší, než je limit obsažený v Domácim tarifu, je pkj vyčerpání limitu obsaženého v Oomách
tarifu aplikován DomácÍúčtovací mechanismus až do výše EU datového limitu a následně je PoSkytovatel oprávněn účtovat Účastnkovi

příplatek ve výši uvedené v platném Ceníku služeb, a to na roamlngovou datovou spotřebu,
Poskytovatel je rovněž optávněn účtovat Úästnkům příplatky ve výši dle Matného Ceniku služeb za «edµ)kladu, že je takový postup
výslovně schválen ze strany Českého telekomunjkačniho úřadu, přičemž v takovém případě jsou tyto příplatky účtovány na všechny

služby Fk)skytnuté v EU roamingu, a to bez omezeni.

\
\

')

C)

g)

h)

i)

r

!
r

q

j)

2 Hostingové služby
2.1 Předmětem hostingových služeb je poskytnutí místa pro Účastnkova data na zařIzenIch Poskytovatele nebo prcmajmuti' pretoru k UmÍstěni zařízeM Účastnka v

objektech Poskytovatele. Účelem Služby je přiµ'jen1 dat a zařIzĹnÍ Účastnka k síti Internet.

2.2 Způsob připojení zařízení Účastnka umIstěné v rámci SMžby v pronajatých prostorách Poskytovatele podléhá schválení Poskybovatele.
2.3 Poskytovatel nenese zodpovědnost za data Účastnka umIstěná u Poskytovatele.

3 Služba ha-vel complex
3.1 Předmětem služby ha-vel cQmNex (dále jen ,,Služba") je zµostředkován1 píístupu Účastnka k sRí Internet a k síti Poskytovatele, k službám obsahu a jiným

službám při využití datové sitě Poskytovatele pro přenos dat mezi koncovým bodem telekomunikačnÍ sItě Poskytovatele a přIstupovým bodem datové sitě IP
Poskytovatele.

3.2 V rámci Služby je poskytován soubor služeb, kteté poskyhjje Poskytovatel ÚČastníkovi s využitím datové sHě Poskytovatele, přičemž je na rozhodnutí Účastnka
bude-li využŕvat všechny nebo jen některé služby sjednané v rámci Služby dle Specifikace.

3.3 Souborem služeb se rozumí zejména:
a) internetové služby;
b) hlasové služby;
C) hostingové služby;
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3.4

3,5
J

3.6

3.7

3.8
3,9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

d) vzdálená správa počítačů za využiti datové sítě poskytovatele;
e) virtuální mail server;
f) správa DNS.

- Jednotlivé služby se řídí specifickými Částmi Zvláštni části Podmínek, pokud tyto existují.
V případě, Že ÚČaAnik nevyužívá vŠechny služby poskytované v rámci Služby, nejedná se o dôvod k cKjstoumnÍ od Smbuvy nebo o důvod pro sniženÍ částky

fakturované za služby sjednané v rámci Služby dle SPecifikace.
Soubor služeb obsahuje služby, které se mohou řídit WdmÍnkami třetích subjektů a jsou veřejně dostupné, ÚČastník bere na vědomí, že je jeho povinností se s

těmito podmínkami seznámit a řídk se jimi.
ZÚčtovacÍm obdobím je jeden kalendářní měsíc. Fakturace souboru služeb bude provedena zvlášť pro Internetové služby a zvlášť pro Hlasové služby. Hlasové
služby budou vyúČtovány na zädadě ceníku hlasových služeb ha-vel complex.
Poskytovatel neodpovídá za vady v telekomunikačních sRích ostatních operátorů, a proto nezaručuje ani abso1utní dosažkelnost telekomunikačních sŕti jiných
operátorů.
Poskytovatel neodpovídá za Úplnou dostupnost sRí či jejich částí v rámci internetu z dôvodu jeho charakteru.
Poskytovatel podporuje vzdálenou správu pou'e podporovaných koncových zaňzení, které odpKNÍdajl evropským a čéským národním normám a jsou využŕvány v
souladu s příslušnými právníml předpisy. Seznam podµ)rovaných koncových zařÍzení je k ďis®zici na webových stránkách Poskytovatde.
Servisní zásah podporovaných koncových zařízeM je možné provádět pouze µostředn1cNim datové sítě Poskytovatele. V případě, Že ÚČastnk požaduje provedení

servisního zásahu v místě, musí být tento zásah předmětem samostatné objednávky a není předmětem Smlouvy.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za data uložená na koncových zařizeMch Účastrúka. Účastnk je povinen zabezpečit svá data uložená na koncových

zaňzeních ne% na zaříZeních poskytovatele proti zneužiti nebo poškození
Poskytovatel se zavazuje aktivně podůet na ochraně bkální datové sitě Účasmika. Vzhledem k ckrakteru sHě Internet však není Poskytovatel odpovědný za škody
zpôsobené ÚČastmkovi připojením bkální datové sítě k mezinárodnIsM Internet.
Data Účastnb uložená na zařízeních Poskytovatele jsou chráněna přihlašovacím jménem a heslem, které je známo pouze Účastníkovi. V případě, že dojde ke
zneužití těchto informací, je Účastnik povinen tuto skutečnost neprcdleně nahlásit Poskytovateli, ®případě zajisút adekvámím zpôsobem ochranu svých dat, Za
zneužiti dat Účastnka třetíml osobami nenese Poskytovatel odpovědnost.
Poskytovatel je opíávněn jednostranně změnit specifikaci Služby netx) Službu úplně zrušit, Změnu i zrušenÍSIužby je Poskytovatel povinen oznámit Účastnkovi v

souladu s ustanovenÍm § 63 odst. 6 Zákona.
Poskytovatel neručí za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými a morálními normami jakýchkoliv dat pocházejÍcÍch ze sitě
Internet, pokud tato data přímo sám nezveřejnil nebk) pokud jejich zveřejněni předem prokazatelně neschválil.
Poskytovatel prohlašuje, že UmÍstěniwww sháňky Účástrúka na jeho serveru neznamená,že obsah umístěné stránky schválil. Za obsah těchto stránek Poskytovatel

tedy neodpovídá.
Poskytovatel je oprávněn bez náhrady a @ozorněn1 odstranit www stránku Účastníka Umístěnolj na poskytovatelově serveru, jestliže Poskytovatel QlstÍ viastinÍ
kontrolou nebo na základě 1jpK)zornění třetí osoby, Že www sbánka Účástnka obsahuje informace, jejichž zveřejňováním dochází k hanobení nárcda, etnické

skljNny, rasy a přesvědčení nebo k podněcování k nenávisti vŮči skupině osob či k omezování jejich práv a svobod nebo k poď®řé a promgaci hnutí směřujících
k po0ačování práv a svoMd člověka ne% k ohrožoÓní mravnosti prezentací pornografických děj zobrazujících děti, násiliči neúctu k Člověku nebo pohlavní styk
se zvířetem.
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IPředávací protokol ke Smlouvě na poskytováni h. .ú
r , * W MINISTERSTVD VNITRA

, služeb KIVS č. [BUDE DOPLNĚNO] (dale jen i:i:zii: """'""""""",,Smlouva")
Předávané
služby (KIVS
ID): (dále jen ,,Služby")
Přítomni za
Koncového Termín
uživatele: pňedání

V . Služeb:Prltomm za
Poskytovatele:

Přílohy: PI_PP_cis/o_sm/ouvy_IČ_Poskytovate/e.x/sx

Koncový uživatel potvrzuje, že Služby uvedené v příloze č. 1 tohoto Předávacího protokolu vyhovují parametrům
sjednaným ve Smlouvě a jsou pIně funkční. Koncový uživatel souhlasí se zahájením poskytováni Služeb ke dni [BUDE
DOPLNĚNO]. K uvedenému dni se Služby považují za řádně zřízené a předané.

Koncový uživatel potvrzuje, že Služby přebírané do provozu odpovÍdaií, včetně všech parametrů, vítěznému
Poptávkovému listu, který je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Poskytovatel potvrzuje, že vítězný
poptávkový list před předáním Služeb do provozu předložil Koncovému uživateli ke kontrole.

V případě použití MW spoje pro účely poskytováni Služeb je Poskytovatel povinen k tomuto Předávacímu protokolu
připojit ikopii Individuá/nlho oprávněnlk využlvánlrádiových kmitočtů od ČTÚ pro všechny Služby uvedené v Příloze

č. 1 tohoto Předávacího protokolu.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Předávacího protokolu připojujivýše uvedeni zástupci Smluvních stran Smlouvy
své podpisy.

V dne

Za Smluvní strany jméno Podpis

1/1
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PROTOKOL O PŘEDÁNÍ SLUŽEB
Poskytovatel: povinné pok

Koncový uživatel: povinné pole

Označeni Služby: povinné pole

Datum předání Služby: povinné pole
Počet předaných Služeb v povinné pole

měsíci
Kód obchodního partnera nepovinné pole

. Kód . Doba trvání KÓD RÚ1Ů/ID Služby Poskytovatele KIW ID Prováděcí smlouva . IČ uživatele ČÍslo PL . ' 'Lokalita Telefonní číslouzívatele Služby lokality

Koncový uživatel potvrzuje, Že mu byla k užívání předána Poskytovatelem funkční Služba uvedená výše v tomto předávacím protokolu.
Koncový uživatel potvrzuje, že mu bylo umožněno funkčnost Služby otestovat, a že funkční Službu přebírá do provozu.

Koncový uživatel
jméno a přIýneni

P

Poskytovatel
jméno a přijmeni

osoba odpovědná za technickou správnost
jméno a příjmení
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Zápis z jědnáni technické koordinační schŮzky Éi:. .:1É MN1STERSTVOVNTRA

' s Poskytovatelem služeb KIVS ::::::::: ""K' R"U·"K"., . . . e

Zapsal/a:

Přítomni za
Ministerstvo,
popř. osoba
určená Termín
Ministerstvem: jednání:

přítomni za
Poskytovatele:

Přílohy: 1. Komunikační matice, 2. Fakturační údaje

Obsah jednání

Centrální zadavatel a příp. pověřujlcl zadavatelé uzavřou s vítězným Poskytovatelem
1. Příprava migrací Smlouvu na poskytováni služeb KIVS.
vysoutěžených služeb a
následná realizace služeb pro
[BUDE DOPLNĚNO] bude
probíhat v následujÍcÍch krocích: Poskytovatel ve spolupráci s Ministerstvem, popř. osobou určenou Ministerstvem MV

zahájí přípravu migračního plánu vysoutěžených služeb.
Zde je nezbytné uvést, kdo se vedle zástupce vlastníka objektů zúčastní konkrétního
technického šetřeni za stranu Centrá/n/ho zadavatele nebo pověřujlclho zadavatele, vC.
odpovědné osoby za odsouhlasení realizace předávané služby, a to především za
technickou správnost.

2. Technické šetření a realizace Např. Kromě služeb se vedle zástupce vlastníka objektů (mv, pčr, gibs, zzmv)
služeb KIVS: zúčastňuje též zástupce NAKIT - technický garant pro mv, který z hlediska KIVS

odsouhlasuje předávané služby za technickou správnost (NAKIT - technický garant pro
mv, zajišťuje provoz datových a hlasových služeb pro MV a PČR a má m/stň/" znalost z
hlediska ukončení služeb j př/badně požadavkŮ na umlstěnl zařlzenl z hlediska
plánovaných projektŮ).
Poskytovatel na základě technických šetřeni předkládá v př(oadě zásahu do objektu
(instalace mikrovlnné technologie či instalace propojovacího kabelu uvnitř objektu)

3. projektová dokumentace stručnou projektovou dokumentaci (PD) - ke schválení zástupci vlastníka objektu -
(,,PD"): [BUDE DOPLNĚNO] (v kopii na [BUDE DOPLNĚNO]). Pro udělení souhlasu vlastníka

s realizaci' bude předávána předběžná PD bez specifikace mikrovlnné technologie, neboť
ta bude zřejmá až následně - z rozhodnutí ČTU o př/dě/enl kmitočtového pásma.
Z hlediska zajištění vstupŮ do objektŮ [bude doplněno] je třeba ze strany

4. zajištění vsýpů do objektů Poskytovatele předem zaslat jmenný seznam pracovnlkŮ (popř. pracovníků
[BUDE DOPLNENO]: poddodavatele) zástupci vlastníka objektů včetně čÍsla OP, popř. typ vozidla a SPZ,

pokud je požadován vjezd vozidla do objektu.
Harmonogram technických šetření a realizaci zašle Poskytovatel e-ma//em v

5. Harmonogram technických dostatečném předstjhuí tedy [BUDE DOPLNĚNO] před daným terminem na kontaktní
šetřeni a realizací: osoby [BUDE DOPLNENO]. př/b. i s výměnou kontaktŮ na pracovníky Poskytovatele či

jeho subdodavatele pro př/badnou koordinaci před výjezdem.
Zástupce [BUDE DOPLNĚNO] např. NAKIT - technický garant pro MV, se podepisuje

6. Předávání služby do na pracovní předávací protokol, který obsahuje všechny náležitosti PP Poskytovatele
testovacího provozu: pouze za technickou správnost/funkčnost (datum, podpis technika např. NAKIT -

technický garant pro MV, včetně uvedeni čitelného jména a příjmenl a kontaktu).
Ze strany Poskytovatele bude zajištěn pro každou předávanou službu Měřlcl protokol (s

7. Měřici protokol: výjimkou všech hlasových služeb, HTS + ADSL, internet asymetrický) a následně porealizaci bude elektronicky zaslán na kontaktní osoby [BUDE DOPLNĚNO] (např.
vedoucí pracoviště NAKIT - technický garant pro MV daného regionu).
Souhrnný předávací protokol služeb mezi Poskytovatelem a [BUDE DOPLNĚNO] např.
mv podepjsuj/" smluvní strany (a za technickou správnost př/podep/suje zástupce [BUDE

8. Souhrnný předávací protokol DOPLNENO] např. NAKIT - technický garant pro MV. V souhrnném předávacím
služeb: protokolu musí být ze strany Poskytovatele uvedená použitá technologie. Podepsané

souhrnné předávací protokoly určenými stranami budou přílohou prvních vystavených
faktur pro jednotlivá obdobL
Na základě Předávacího protokolu podepsaného ze strany Poskytovatele a [BUDE

9. Fakturace služeb: DOPLNĚNO] Poskytovatel zahájí zpoplatnění realizovaných služeb do smluvních
podmínek. Poskytovatel dle ČI. 3.14 Smlouvy před vystavením daňového dokladu doručí
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Koncovému uživateli podklad pro vyúčtováni ceny za Služby poskytnuté Konc
uživateli v uplynulém zúčtovacím obdobĹ Kon ' "ivgur poskyt
nejpo"dgji do tři pracovních dnů zpět připomlnky k
Převedenlprovozu na předanou službu (dle bodu 5) EUU~eqmgBe~pLNĚNď
nakit - technický garant pro MV, dle možností bezodkladně, aby v období s
prostor na dořešeni případných prob/émů. [BUDE

V . převedeni provozu na nového poskytovatele předá infor*gšmxĚ~310. Převedeni provozu na [BUDE DOPLNĚNO] např. MV a povede evidenci o již realizovaných službách. N
předanou službu: je domluveno, že služby, které budou zprovozněny v prŮběhu výpovědního období

pŮvodnÍch služeb, budou placeny ze strany [BUDE DOPLNĚNO] např. MV až po
uplynutí terminu výpovědi (byt' už na ně byl převeden provoz), aby nebyla daná služba
tzv. ,,placena dvakrát".

11. Upřesněni kontaktních osob [BUDE DOPLNĚNO] nebo se zde odkázat na přílohu "Komunikační matice"
1. Pro splnění požadované dostupnosti 99,5% (dle podmínky uvedené v KL služby např.
služby Data Ethernet) je ze strany Poskytovatele nezbytné pro všechny služby žádat
ČTU o přldě/enl pásma, aby později nedošlo ke sporům.
2. Po přechodu na nové služby a potřebě Poskytovaté/e zajistit servisní okno na

12. Ostatní: poskytované službě, je tento požadavek třeba vyžádat e-mai/em na He/pdesku [BUDE
DOPLNĚNO].
3. Poskytovatel pravidelně každý měsíc zašle report dodrženi stanoveného SLA, po
odsouh/asenl případné sankce za nedodržení SLA, budou fakturované vždy příslušnému
Koncovému uživateli.

* Text vyznačen zelenou kurzívou je textem pomocným, lze jej použit, měnit dle potřeb nebo smazat.

Seznam úkolů

# Úkol zodpovědnost Termin splněni Stav

* ČÍslovánÍ úkolů je tvořeno, pořadím úkolu a datem konání jednání(např. 01_0401 první úkol ze dne 4. 1. 2016).
* Pole Stav může nabývat - nový, probíhá, splněno

V dne

Za Smluvní strany jméno Podpis
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