
Daiši údaje ke službě:

Typ služby: 42U (Housing rack) IZ 10U (Housing rack) D 5U (Housing Box)

Počet jednotek Napájení: 230 V

Počet iP adres Maximální garantovaný přlkon. 1 kW

Datový limit: GB Rozhraní: D Fast Ethernet D Gigabit Ethemet

Rychlost pňpojeni k internetu: Mbps

Datum administrativní změny služby: 01.01.2019

Jednorázovy zřizovaci poplatek 0,00 Kč bez DPH Pravidelný měsiční poplatek: 7 000.00 Kč bez DPH

Měřená služba D Přikon zahrnutý v ceně 1,00 kW

Cena za 1GB nadlimitních dat: 0,00 Kč bez DPH Cena za nadlimitní energii
'

3,50 KčlkWh

Další ujednáni: Admínistrativni změna, předávací protokol nebude vystaven

K Rámcové smlouvě č.: 17/304/517

Čislo specifikace/verze: 1/2

Nahrazuje speciňkaci č.: 1/1

Technická specifikace je sledn

Lokalita:

Identitikace: P a Ro

PSČ, město: 17 oo P

Kontaktni Poskytovatele:

Jméno: Pavel Paděra Funkce:

Telefon: e-maii“

Osoby Účastnlka oprávněné ke vstupu do objektu:

1 Michal Beránek.

2.

Kontakt ve věcech oznamnváni poruch: NOC, pracoviště dohledu nitě - NONSTOP provoz. tel.: 210 021 666, fax: 210 021 699, e-mall:

| akciová společnost | Korupondenčnl adresa Pod Táborem 369lBa | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

dle společnosti Pernerova 2819/25 | 130 00 Praha 3 | IC 61459445 | DIC: CZ61459445 | vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY

ČDT-SERVERHOUSING
Poskytovatele ČD - Telematika a.s.

Učastnlk Operátor ICT, a s

Název služby Praha Dělnická

Požadavek změna - admin

rah smarín Business CentreUlice: Dělnická 12

0 raha 7 Umlstěni: BudovazRBC. přlzeml stojany viz. Předávacl protokol

osoba

specialista ŘZP - exteml zakázky

ána na dobu neurčitou

ČD - Telematika a.s.
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mc v mouva poskytování služeb

Ev. č : 17/304/517 Rus a nahrazuje rámcovou smlouvu ev. c -

POSKYTOVATEL:

Obchodní firma: čo - Telematika a s

Spisová značka: B 8938 - zapsal Městský soud v Praze

Sídlo společnosti: Praha 3, Pametova 2819I2a, PSČ 130 00

Adresa pro donlčování: Praha 9, Pod Táborem 369IBa, PSČ 190 01

IČ / DIČ: 61459445 l CZ61459445

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. Číslo účtu (CZK) 19-5524200217/0100

Oprávněný zástupce: Ing. Miroslav Řezníček, MBA, předseda představenstva
lng Bruno Wertien. Ph.D., MSc., člen představenstva

Telefon: 972 225 555 E-mail

ÚČASTNÍK:

Obchodní ňrmaj: Operátor ICT. a.s.

Spisová značka" B 19576 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo (místo podnikání/bydliště): Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00

IČ (RC) / DIC: 02195281/6202795281 Plátce DPH. ANO

Oprávněný zástupce: Michal Fišer, MBA predseda představenstva
a ing. Václav Strnad, člen představenstva

Telefon: E-mall'

Účastník prohlašuje, že Služby poskytované Poskytovatelem na základě této Rámcové smlouvy nevyužívá pro svo
vlastní potrebu, resp faktury budou Poskytovatelem vystaveny vrežimu přenesené daňové povinnosti (Reverse
Chargej: ANG-I NE

Předmětem této Rámcově smlouvy je závazek Poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi Služby speciňkované
v jednotlivých Technických specifikacích a závazek Učastníka užívat poskytované Služby vsouladu se Smluvními
dokumenty, zejmena Technickou speciňkací. Všeobecnými podmínkami a Popisy služeb, a za poskytované Služby
platit sjednanou cenu

Podrobné podmínky poskytování Služeb jakož l práva e povinností smluvních stran, jsou stanoveny v této Rámcové
smlouvě jednotlivých Technických specíňkacích a v následujících přílohách této Rámcové smlouvy. které tvoří její
nedílnou součást

o Všeobecné podmínky poskytováni služeb spolecnosti CD - Telematika a.s :
n Popisy služeb ČDT
o SLA

- Přehled kontaktních osob

Právní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou smlouvou včetně výše uvedených priloh a jednotlivými
Technickými specíňkacemi se lidí zákonem č 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. vplatněm znění a
zakonem č 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany se zavazpji dodržovat podminky daně
výše uvedenými Smluvními dokumenty Veškeré změny této Rámcové smlouvy musí být.provedeny písemnou íonneu.
Tato Rámcová smlouva je platná dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran Smlouva se uzavírá ve dvou
vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní
lhůtou 3 měsíce Byla-lí smluvními stranami vTechnicke specifikaci omezena možnost podání výpovědi stanovením
minimální doby trvání Technické specifikace, je Učastnlk oprávněn ukončit tuto_ Rámcovou smlouvu nejdříve k datu
ukončení nejdéle účinně Technické speciňkace uzavřené mezi Poskytovatelem a Učastníkem

Ra oias IČD-Telematika



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB čo - Telematika a.s.

1. Úvodní ustanovení
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Tyto Všeobecné podmínky upravují postup pti uzavírání. změně a ukončení Rámcové smlouvy o poskytování

služeb, Dílčích smluv o poskytování služeb a podmínky, za nichž ČD - Telematika as poskytuje níže

uvedené služby, a déle též související otázky a postupy

Tyto Všeobecně podmínky se vztahují na následující služby poskytované společnosti ČD - Telematika

a) Veřejně dostupné služby elektronických komunikaci

i verejné dostupná telefonní služba,

ll. služby přístupu k síti lntemot

b) Neveřejné služby elektronických komunikací

í pronájem okruhů;

li. služby přenosu dat,
lil. ostatní hlasově služby

c) Ostatní služby"

i pronájem nenasvloených vláken,

il. služby sarverhousingu,
lil služby pronájmu technologických celků;

ív. jiné plnění, která se dle příslušných Smluvních dokumentů má řídit těmito Všeobecnými

podmínkami.

Pojmy delinované v těchto Všeobecných podmínkách rnají shodný význam ve všech Smluvních

dokumentech. není-ll v některém z ních výslovně stanoveno jinak.

Pojmy. které nejsou v těchto Všeobecných podmínkách výslovně definovány, se vykládají v souladu se

zněním Zákona o elektronických komunikacích

2. Definice pojmů

2 1

2.2
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„cenik služby“ je písemný dokument vymezující cenu za poskytovanou Službu.

.Dilčl emlouvou' se rozumí dílčí smlouva o poskytování jednotlivé služby, uzavřená mezi Poskytovatelem a

účastníkem na zaklade Rámcové smlouvy uzavřené mezi shodnými smluvními stranami. Za Dílčí smlouvy se

pro účely těchto Všeobecných podminek e ostatních Smluvních dokumentů považují jednotlivá Technické

speclíikaoe.
„Elektronická komunikační zařizení“ ja technické zafízaní pro vysílání, přenos, smérovánl, spojování nebo

příjem signálů prostřednictvím elektromegnetických vln.

„Koncovým zafizenim' se rozumí výrobek nebo jeho důležitá část, umožňující komunikací, určený k pňpojenl

přímo nebo nepřímo ke Koncovérnu bodu ne rozhraní Sítě. Prostřednictvím koncového zařízení Uuvatel

(Uěastnlk) využívá poskytované Služby. Koncové zařízení patří mezi Elektronická komunikační zařízení.

„Koncový bod" je místo. kde Učastnlk odebírá Službu.

„Kontaktní oaobe“ smluimí strany je osoba, která zajišt'uje píenos informací mezi oběma smluvními stranami,

týkajících se plnění Rámcové smlouvy a jednotlivých Technických specíňkacl. a je oprávněna závazně jednat

ve věcech poskytování Služby podle Rámcové smlouvy a jednotlivých Technických specííkací.

„Lokelíučnl údaje“ jsou jakékoli údaje zpracovávané v Síti, které určují zeměpisnou polohu Koncového

zatizeni Uživatele Sluůiy.
_

„Místo účaetníka“ ja prostor určený Učastnlkem ve smluvních dokumentech pro Instalaci Elektronického

komunikačním zařizení. Tento prostor musí po celou rlobu poskytování Služby odpovidat požadavkům

Poskytovatelé a bez písemného souhlasu Poskytovatelé nemůže být měněn. V případě, že Mjsto účastníka je

ve vlastnictvi třetí osoby. je předpokladem pro instalaci Elektronlckých komunikačních zařízení a zřízení

Služby to, že Učastnlk ziska a předloží dokumenty dosvědčujlcí jeho právo toto místo 'užívat (včetně instalace

Elektronickým komunikačních zařízení a využívání Služby). Pokud je Elektronické komunikační zařízení

umístěno v prostorách Poskytovetele, nese zodpovědnost za Misto účastníka Poskytovatel.

„Občaneký zákoník“ je zakon č. 69/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Oprávněný zástupce" smluvní strany je osoba oprávněně smluvní stranu zavazovat a uzavřít Rámcovou

smlouvu a/nebo Technickou specifikací Pokud nejde o osobu oprávněnou zastupovat smluvní stranu podle

Občanského zakoniku, musí mít Oprávněný zastupce smluvní strany k uvedeným činnostem platnou plnou

moc, kterou je povinen Poskytovateíl předložit

„Oprávněné přeruěeni“ poskytovaní Služby le takové přerušení v poskytování Služby, ke kterému doslo
a) z důvodů výskytu a odstraňování Poruchy. která vznikla na straně účastníka nebo proto že Učastnlk

neposkytl Poskytovatel! pro odstranění Poruchy veskerou potřebnou součinnost,

b) z důvodů vyplývajících z platných pravnich předpisů nebo z rozhodnuti příslušného správního organu:

c) poškozením nebo poruchou funkčností Koncového zařizení z důvodů na straně Uěesínlka zejména tím,

že Místo účastníka nesplnilo podmínky stanovené v odst 5.2 písm. e) níže nebo tím, že Učssinik porusíí

svojí povinnost stanovenou ve Smluvních dokumentech,

CD ťmonudlu0.14 lkdwvň upnlečluml | Knfupofmněnl mnu Pod Tibnmm 36mm | 150 D0 Pmnn 9 | l:! 4420 972 225 555

Bidlo lpoločnaw Panama mana | 130 00 mna J | IČ G1ISN4S|DIČ 515055445 lvoduná u Mhukáho soudu v Prue. mluvi zančka B 89:5

c?
ČD-Telematika
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matika

.

d) z důvodu jednáni či opomenuti Účestnlka, úmyslného či nedbelostnlho, která může ovlivnit řádný provoz

či bezpečnost sne nebo je v rozpom se Smluvními dokumenty elnebo platnými právnlmi predpisy;

z důvodu pmdlenl Učestnika se zaplaoenlm ceny za takovou Službu i pote co mu byl poskytnut

dodatečný termin náhradnlho plneni dle odst 5 2 plsm e) nlže

2 12 „Osobni údaj“ je jakákoliv informace. množnujlcl primou či nepřímou identifikaci fyzická osoby Osobnlml

údaji se rozuml zejmena titul, jmeno, prijmeni ve spojeni s adresou. rodné čislo/identifikátor datum narozeni,

čista předložených dokladů, emailová spojeni, bankovni spojeni aj stanovi-Ii platný a účinný právni předpis

Ceská republůty odlišnou či presnejsi delinici tohoto pojmu, použije se definice dle takoveho predpisu.

213 „Parametry služby" jsou parametry provozu Služby. Povolena meze jejich hodnot pri provozu služby a

způsob jejich posuzováni a mereni vypiývajl z technických standardů a doporuceni odborných organizaci

prlslušných podle jednotlivých druhů Služeb, pokud neni mezi stranami dohodnuto jinak. Parametry služby

jsou uvedeny v Poplsu služby.
214 „Podstatná podmlnky smlouvy“ jsou části Všeobecných podminek či Smluvni dokunentaoe, která jsou

popsány v s 63 odst. 1 pism c) až q) Zákona o elektronických komunlkaclch. tedy popis služby. nabidka a

způsob využiti servisnlch služeb a služeb zákaznická podpory, cenová ůdaje a ujednánl o dobé trváni

smlouvy, pokud sa týkajl verejne dostupných Služeb elektronických komunikaci poskytovaných

Poskytovatelem nebo pripojeni k verejne komunikačnl siti zajišťovanéhoPoskytovatelem.

215 „Popis služby“ ja plsernný dokument obsahtjlcl specltidtá technická e dalši podmlnky pro poskytovánl

konkrálnlho druhu Služby. Popis služby tvori nediinou souřást každá Rámcová smlouvy.

216 „Porucha“ je nedostupnost Služby. omezeni, přerušeni, zmeny nebo nepravidelnost jejiho poskytováni nebo

provozu. při němž jsou hodnoty Pararnetrů služby nizsi než povolená meze. Pomohou vzrllklou na straně

Učaslrlika se rozuml jakákoliv Porucha v poskytování Služby. ke která došlo pomšenim povinnosti Učastnike

stanovené Smluvniml dokumenty
217 ,Poskytovatol' je společnost CD — Telematika a s, se sldlem Praha 3, Pernerova znie/za, PSC 130 00,

IČ: 51459445, zapsaná v obchodnim rejstriku vedeném Městským soudem v Praze oddil B. vložka 8935,

která je držitelem osvédčenl o oznámeni komunikečnl činnosti vydaného Českým teiekomunikačnlm úřadem

k zajlstovánl site elektronických komunikaci a poskytovánl služeb elektronických komunikaci.

2 18 .Provoznl ůdaje“ jsou jakekoli ůdaje zpracovávané pro potřeby prenosu zpravy siti elektronickým komunikaci

nebo pro jeji ůčtovánl. stanovi-li platný a účinný právni predpis České republiky odlišnou či presnejsi definici

tohoto pojmu, použije se delinice dle takového predpisu
219 .Prvnlm dnem' ee rozuml prvni den nasledujici po dni předáni Služby připadne nasledujici den po dni

ukonceni zkušebnl doby, byla-il tato sjednána v Zviáštnim ujednánl nebo Technické specifikaci.

220 „Rámcovou smlouvou“ se rozumi rámcová smlouva o poskytovánt Služeb, uzavřená mezi Poskytovatelem a

učastnlkem. Rámoovou smlouvou se rozuml vlastni rámcová smlouva včetne priloh, která jsou jeji nedtlnou

součásti. Poskytovatel a Učaslnlk, kteri spolu uzavreli Rámoovou smlouvu, se společná označuji tež jako

smkrvnl strany.
2 21 .Slt.l' se pro účely těchto Všeobecných podminek rozuml sil“ elektronických komunikaci zajišťovaná

Poskytovatelem.
2 22 „službou“ se pro účely těchto Všeobecných podminek rozunl službe nebo vice služeb speciňkovaných výše

v odst 1.2.

223 „Služba elektronických komunikaci" je služba obvykle poskytovaná za úplatu, ktera spociva zcela nebo

prevazne v prenosu signálů po sltlch elektronických komunikaci. včetne teiekommikačnloh služeb a

přenosových služeb v sltlctt používaných pro rozhlasové a televizni vysilani a v sltlch kabelová televize,

svýjlmknu služeb, která nabizeji obsah prostrednictvim sltl o služeb elektronických komunikaci nebo

vykonávali redekcnt dohled nad obsahem prenaeným silami a poskytovaným službami elektronických

komunikaci; nezehmuje služby Inlonnačni spolecnosti, která nespočlvajl zcela nebo prevazne v prenosu

signálů po stitch elektronických komunikaci.

2.24 ,5mtuvnim| dokumenty“ se rozuml veškerá dokumenty e ptsamná ujednánl mezi Poskytovatelem a

účastníkem, která upravuji poskytovánt Služeb. zejména Rámcová smlouva, Technická specifikace (Dllčl

smlouvy), tyto Všeobecná podmlnky, Cenik služby a Popis služby.
225 „Technická opaclňkace" je Diičl smlouvou, která obsahuje ujednánl stran o peskytovánl jednotlivých Služeb

v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou.

2.26 ,Telelonnl elti' sa rozuml sit', která slouži k poskytovánl verejne dostupných telelonnich služeb

Poskytovatelem.
2.27 ,Teehnologlcký celek" je Elektronické komunikečnl zarizeni včetne technického zebezpečeni (zejména

vedeni, operacni prostory a zarizeni pro napajeni).
2.28 Mčaetrtlkom" je pro účely techto Všeobecných podminek Uživatel, který s Poskytovatelem uzavrel

Rámoovou smlouvu na poskytován! Služeb a splňuje vsechny podminky stanovená příslušnými právnlmi

pledplsy e temito Všeobecnými podmlnkaml.
2.29 „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která je poskytována Služba nebo která o iejlyoskytnutl žádá.

Neni-ti Uživatel a Účastník tou samou osobou, odpovida za jednáni či opomenuti Uživatele Učastnik tak. jako

byiednel či opomenul Učastnlk sám

2 3D „Váeobeonýml podmlnkomť so rozuml tyto Všeobecné podminky poskytovánt Služeb společnosti

ČD —Telematika a.s.

ČD -Telorrutlk| o.o. | akciová společnost | Korespondence! adm: Pod Tiborem SB!/lo | lDo Dt: Praha v | tel +420 972 225 555

Sidle spolehnutí Pernerova zarnrza | 130 on Praha J | iC 81459445 | DIC CZ51455445 | vedená u maslem lomu v Prue spisová značka B IBD!
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2.32

233

2.34

2 35

2 35

2.37

2 38

„Vyáái mocl' se rozuml překážka popsaná v 5 2913 odst 2 obcanskeho zákonlku nebo jiná neodvratiteiná,

nepředvtdatelná a nepřekonatelná událost bránlcl dočasné nebo trvale spiriénl povinnosti stanovených

smluvntml dokumenty, pokud nastala nezávisle na vůli smluvnl strany postižené vyssi moci a jestliže

nemohla být tato okolnost nebo jeji následky danou smluvnl stranou odvracena ani pli vynaloženi veškerého

úsill, které lze rozumně v daná situaci požadovat Za zásah Vyššl moci jsou považovány zejmena pripady

nouze na celostatni nebo mistni úrovni. požáry. záplavy, extrémně nepllznivé počasi, války a živelné

katastrofy značného rozsahu majlcl přímé důsledky pro pinénl smluvnl strany.

„Vyúčtovánl“ (nebo „vyúčtovánrj je doklad o vyúčtovánl Služby, jehož prostrednictvim Poskytovatel účtuje

Učastnlloim ceny za poskytnuté služby. Vyůčtováni vystavuje Poskytovatel ve tormá daňového dokladu

ve smyslu ustanoveni 5 28 zákona c. 235l2004 Sb., o deni z pridane hodnoty, ve zneni pozdějších předpisů.

„Zákaznická cantnrm' je informačni středisko Poskytovaleie, jehož kontaktni údaje jsou uvedeny v Rámcová

smlouve. Prostřednlctvlm zákaznického centra Poskytovatel zajistuje Účastnlkům technickou e zákaznickou

podporu, servisntsltxžby, pňjlmá jejich reklamace a zveřejňuje informace o rozsahu poskytovaných služeb,

aktuálni seznam Učastnlků veřejné dostupné teletonnl služby a ceny za poskytované Služby.

„Zákon o elektronických komunlkacich“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickým komunikacictt a o

změně některých souvisejicich zákonů (zákon o elektronických komunlkaclch), ve zneni pozdějšlch předpisů.

„Zákon o ochrané osobnich údajů“ je zákon č. 101I2000 Sb., o ochraná osobnich údajů a o zmáné

nekterých zákonů, ve zneni pozdejálch předpisů. _

zarizeni poskytovatele" je Elektronické komunikace| zatizeni dodané Poskytovatelem Učastnlkovi za

účelem poskytovánl Služeb.

změna podminek“ je definována v odst 3.11 pism. a) nize.
zvláátnl ujednánl“ je ujednánl mezi Poskytovatelem a Učastnlkem, které deiinuje zmeny oproti standardnim

ujednánlm ve Smluvnlch dokumentech nebo speciiikuje zvlastni pravidla poskytováni Služeb.

3. smluvni dokumenty

3.1

3 2

33

34

35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Služby mohou být Uživateli poskytovány pouze na ukládá platné a účinná Rámcová smlouvy a Technických

specifikaci uzavřených s Učasmlkem.

Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obema smluvntml stranami. Je-ll Rámcová

smlouva uzavlráne ne dálku, nabývá účinnosti až dnem doruceni jednoho oboustranné podepsaného

vyhotovení Poskytovatell.
Technická specifikace nebývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvntml stranami, avsak pouze

zapledpokiadu. že mezi temito smluvntml stranami existuje platná a účinné Rámcová smlouva. Je-ii

Technická speoitikace uzavtrána na dálku, nabývá účinnosti až dnem domčenl jednoho oboustranné

podepsaného vyhotoven! Poskytovatell.
Strany mohou Rámcovou smlouvu alnebo Technickou specillkecl, včetne jejich priloh, menit pouze

pisemnýml člslovanými dodatky podepsenými oběma smluvntml stranami, nestanovi-ll Rámcová smlouva

jinak.
Každá smiuvnl strana je povinna bez zbytečného odkladu inlorrnovat dmhou smiuvnl suanu o zmene údajů

uvedených ve Smluvnlch dokumentech a o vsech skutečnostech, které jsou způsobilé ovlivnit plnénl závazků

vyplývajiclch ze Smluvnlch dokumentů. Obě strany se zavazuji k vyvinuli maidmálniho ůslll k odvrácent a

prekonani takových skutečnosti.
Rámcovou smlouvu alnebo Technickou speclňkacl je vždy možná ukončit plsemnou dohodou podepsanou

obema smluvntml stranami.

Rámcová smlouva alnebo Technická specltikace uzavřená na dobu určitou zaniká uplynutlm této doby.

Technická specllikem zaniká též v pripade, kdy v souladu se smluvntml dokumenty dojde k zániku Rámcové

smlouvy, a to ke stejnému okamžiku jako Rámcová smlouva.

Rámcovou smlouvu alnebo Technickou specllikeci uzavřenou na dobu neurčitou lze kdykoli ukončil plsemnou

výpovědi bez udáni důvodu, neni-I dále stanoveno jinak. Výpovédnl doba člnl di mesice. Výpovědni doba

plyne od prvniho dne kalendářního mesice následujlclho po domčeni výpovéďdruhé smluvnl strane. Pro

nekteré Služby může být v Popisu služby stanovena výpovědnl doba odlisn .—V takovém pripade pleti

výpovédni doba uvedená v Papisu služby. Pro každou Rémcovou smlouvu a/nebo Technickou specifikaci

může být omezena možnost podánl výpovédl stanovením minimalni doby trvánl služby. Byla-li smluvnlmi

stranami omezena možnost podánl výpovédl bez udánl důvodu stanovenlm minimalni doby trváni Služby, je

Ucastnik oprávněn ukončit Rémcovou smlouvu elnebe Technickou specifikaci ve vztahu k dané službe

nejdrive k datu upiynutl mlnlmálnl doby trvánl dané Služby. Pro vylouceni pochybnosti, byla-li smluvntml

stranami sjednána minimalni doba trváni Služby, má se po tuto dobu za to. že Rámcová smlouva alnebo

Technická specifikem je uzavřena na dobu určitou v trvénl minimalni doby trvanl Služby, s následnou

automatickou změnou doby trvánl na dobu neurůtou poté. co minimalni doba trvánl Sluzby uplyne.

Rámcovou smlouvu a/nebo Technickou specifikaci lze táž ukončit plsemnou výpovědi s výpovádnl dobou

jeden mesic. neni-ll stanoveno jinak, v nasledujicich případem:

a) Učastnlk je oprávněn vypovédét Rámcovou smlouvu nebo Technickou speclňkaoi behem dvaceti (ZD)

dnů ode dne. kdy mu Poskytovatel plsemně, ve smyslu odst 13.4 nlže, oznáml zmenu Podsiatných

podminek smlouvy nebo zmenu jiných ustanoveni které vedou ke zhoršeni postaveni Učasirllka. a to ke
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n nebyt účlnnostl t ko é změny jeslí že nově podmínky rfebude Učastn k akceptovat Právo uk

Rámcovou smlouvu nebo Technickou speciňkecl shora uvedeným zpusobem však nevzniká

dojde ke změně shora uvedenych ustanoven! z důvodu změny právní úpravy nebo pokud je

vynu na rozhodnutím Českáho telekomunlkečnlho úradu Během výpovědní doby se vztahy
smluvntml stranami řídí podle dosud platných ujednánl ve znění účlnněm píed provedením

V8eobecnýcí1 podmínek

b) Poskytovatel je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu nebo příslušnou Technickou spad
z důvodů opakovaného neplnění povinností Učastnílta hradlt ceny za poskytované Služby dle odst

písm a) níže. Za opakovaně neplnění povlnnosti Učastníka hradlt oeny za poskytovaná Služby se

účely těchto Všeobecných podmínek považuje prodlení s úhradou alespon tlí vyúčtování po te

splatností vyúčtování v posledních 24 měsících trvání Rámcově smlouvy ze předpokladu, že ales

jednom případě prodlení za uplynulých 24 měsíců doslo k upozomě Učastrííka na skutečnost prod
e poskytnut! termínu náhradního plnění dle odst 5 2 písm. e) níže

c) Poskytovatel je oprávněn vypovědět Ramcovou smlouvu nebo Tedrníckou speciňked z důvodu nepí

závazku Učasmlka k úhradě ceny za poskytované Služby Za neplnění závažím účastníka k_ úh

ceny za poskytovaná Sluzby se pro účely těchto Vseobecných podmínek považuje případ kdy Učas

neuhradí vyúčtování ve lhůtě splatností bud' vůbec, nebojej neuhradí v plne výší a to ení po upozo n

Učasmlka na prodlení a maměm uplynutí terrnlnu náhradního plnění, který mu byl poskytnut dle st.

5 2 písm a) níže

d) Poskytovatel je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu nebo Technickou specíňkacl během dvamtí

(za) dnů ode dne. kdy se dozví o skutečnostech popsaných v odst 5 2 písm í) níže

e) Poskytovatel je oprávněn vypovědět Rámoovou smlouvu nebo Technickou specifikací í v případě, kdy
teto byla uzavřena na dobu určltou v trvání píekračujíclm dobu 10 let. Výpovědní doba v takovem

případě činí 2 roky.
l) Poskytovatel je oprávněn vypovědět Rěmcovuu smlouvu alnebo Technlckou speclňkaci v případě, že

Uživatel opakovaně alnebo í přes upozornění poníší svě povinnosti stanovene v odst 52 písm h) níže

3.11 Výpovědní doba plyne ode dne následujícího po dnl doručení výpovědí druhé smluvní straně není-lt sjednáno

jínak. Pro vyloučení pochybno tí se predchozí věta nemahuje na plynutí výpovědní doby u výpovědi dle

odst.310. u něhož platí. že výpovědní dobe plyne od prvního dne kalendářního měsíce následujícího

po domčenl výpovědí dníhá smlurmí straně

3 12 Ktsrákoliv smluvní strana je oprávněna ukončit Rámcovou smlouvu nebo Techníckou specitlkscl písemným
odstoupením s okamžitou účlnnostl. pokud (l) dníhá smluvní strana po dobu delší než tlí (3) měsíce neplní
svě povinností podle Smluvních dokumentů nebo (ll) podstatně poruší jejích ustanovení. Za podstatně

porušení Smluvnlch dokumentů se pro účely odstoupení rozumí zejména:

e) v prípadě Poskytovatele. pokud je Poskytovatel v prodlení se zřízením služby po dobu více než

30 kalendářním dnů od marného uplynutí doby ke zřízení Služby uvedená v Technlcké speollíkaci

za předpokladu, že byly na straně učastníka splněny vsechny požadované podmlnky pro ztížení daně

Služby;
_

b) v prípadě llčastnlke, pokud opakovaně neplní svě povinnosti;

c) v případě Učaslníka, pokud Učastník opakovaně alnebo ples upozornění používá poskytovanou službu

nebo Zařízení Poekytovatele v rozpon: s podmlnkaml sjednanýml ve Smluvních dokumentech. zejmena
v rozpon: s odst. 5.2. písm b). c), g) a h) níže.

313 Byla-lí smluvntml strenaml v Technlckě speclňkecí nebo Rámcová smlouvě omezena možnost podaní

výpovědí stanovením mínímáíní doby trvání Služby a Učastrtlk v této dobe poruslí podmlnky Rámcově

smlouvy alnebo Technická specllíkece způsobem který zakládá oprávnění Poskytovalele ukončit Rámcovou

smlouvu alnebo Technickou apecíňkacl výpovědí čl odstoupením, vzniká Poskytovstelí nárok vyúčtovat

účastníkovi smluvní pokutu ve výší odpovídající součtu 70 % všech plateb za dotčená Služby. která by
Učastnlk byl povlnen podle Smluvních dokumentů uhradít ode dne nabytí účlnnostl ukončení Rámcově

smlouvy elnebo Tochnlckě speclílkace až do doby uplynutí stanovená mínírnální doby trvání Služby. Uplatnění

nároku na smluvní pokutu dle předchozí věty musí být provedeno spolu s příslušným úkonem Poskytovatele

smělujícím k ukončení Rámcová smlouvy a/nebo Teohnícke speoiíikeoe v souvislostí s daným ponrsením

podmínek. tj. s příslušnou výpovědí nebo oznámením o odstoupení. Nárok Poskytovatele na smluvní pokutu

zsnlkne v případě. že Poskytovatel noučíní příslušnou výpověďnebo odstoupení od Rámcově smlouvy elnebo

Technicke speclllkeca ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o porušení, která nárok na tuto smluvní

pokutu založíte; teto lhůta se počítá pro každe jednotlivá porušení podmínek dle první věty tohoto odst 3.13

samostatně.

3.14 Ukončením trvání Rámcová smlouvy alnebo Technická specllíkace nejsou dotčena práva Poskytovatele
na zaplacení ceny ze poskytnutá Služby, dlužných částek. úroků, smluvních pokut a náhrady škody jakož

íostatníclt pohledávek Poskytovetelo za Učastníkem dle Smluvních dokumentů. Nevypoládaně závaury e

povinností smluvních stran vyplývající z Rámcově smlouvy alnebo Technicka speclllltace uniklé píed

ukončením trvání Rámcově smlouvy elnebo Techníckě specltíkace se smluvní strany zavazují vypořádat

nejpozději do čtyřiceti pětí (45) kalendálnlch dní ode dne ukončení trvání Rámcově smlouvy elnebo Technicka

specllikaoe
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4. Prava a povinností Foskytovatele

Poskytovatel je povlnen:4.1

4.2

43

a)

b)

zřídit a poskytovat Účastn ovl požadovanou Službu v so ladu se Smluvními dokumenty a Parametry

služby;

zveřejňovat informace o měnách v rozsahu kvaí tě a cenach veřejně dostupných Služeb elektronických

komunikací, a to např. prostřednictvím webových (íníametových) stránek Poskytovatele tonnou

oznámení nebo informačních materiálů, která jsou k dispozicí v Zákaznickém centru V případě změny

cen kterákoli nebo vsech poskytovaných Služeb upozorní Poskytovatel účastníka i jiným vhodným

způsoxaám, například
zasláním íntonnace společně s vyúčtováním zpusobem dohodnutým pro zasílání

vyúčt ní;

zahájit práci na odstranění Poruch bez zbytečného prodlení po jejich oznámení Účáslntkem;

oznámit v předstihu učastnikoví Poruchy v poskytování Služby. která isou Poskytovatelí předem známy,

u ostatních Poruch provede Poskytovatel toto oznámení neprodleně potě, kdy se o výsa uvede

skutečnosti dozví.
oznamit Učastrílkovi plodem změnu Podstatných podmínek smlouvy e to ve lhůtě která nebude krats

než jeden lt) měsíc před nabytím účinností změny Podslalných podmínek smlouvy, a součas

informovat Učastníka o jeho právu vypověděl smluvní vztah bez sankce dle odst 310 plsrn. e) tácht

vseobecnýdr podmínek jestliže takovou změnu Podstatných podmínek smlouvy nebude akceptovat

Poskytovatel je oprávněn:
požadovat po účastníkovi doložení údaju nezbytných pro uzavření Rámcová smlouvy a Technick

spedlitace:
v pňměřeněm rozsahu změnit Podstatně podmínky smlouvy.

_

nepřijmout návrh ne změnu Rámcová smlouvy nebo Technická specitikaoe požadovanou Učastníkem,

přerušit poskytování Služby pokud jednání či opomenutí Učastnlka, úmyslně čí nedbalostní, ie zpúso

ovlivnit řádný provoz či bezpečnost Sítě nebo je v rozporu se smluvními dokumenty nabo píatn

právními předpisy;
_

omezit nebo přerušit poskytování Služby pokud je Učastnlk v prodlení se zaplacením ceny

plíslusnou Službu I pote, co mu byl poskytnut dodatečný terrnln náhradního plnění v souladu s odst

písm a) níže a těž v případě, poruší-lí Účastník povinnost stanovenou v odst 5.2 písm t) níže,

omezit poskytování SI

závažně důvody. Za ě

Všeobecných podmín

Služby mohlo způsobit

Rekapitulace povinných nál

=)

b)
cl
d)

B)

23

ldentiňtrečni udaje P

jiném Smluvnim dok
ldentíňkečrtí udaje U

popis poskytovaných 5

popis servisních stuze

článku 10 níže.

údaje o paušální (zpra
o jednotkových (tarifní

dostupný v Zákazníck

speclíikace stanoví

infomace o termínech

doba na kterou je smí

specíňkace čí z jin
dokumentu jinak. je u

podmlnky pro obno

v článku 3, odst. 4 2

minimálního využívá

v Technická specítlk

způsob uplatnění
smluvní pokuty a sa

těchto Všeobecných

dokumentu,

ujednání o náhradě ě_
způsob vyrozumění U

druhy opetfení. která

bezpečnosti Služby ne

vyse ceny ze přenos

v ceníku služby podm

bile

ýml

za

52

užby po nemytně nutnou dobu l bez předchozího upozomění. má-li k tomu

závažn důvody se považuje zejména situace popsaná v odst 4.5 těchto

ek, obecně ohroženi působení Vyšší mocí nebo případy, kdy by dalsí poskytování
škodu Poskytovalelí Učastníkovi nebo třetím osobám

ežitostl smluvního vztahu dle s 53 odst. 1 Zákona o elektronických kotnuníkaclch

oskytovatele jsou uvedeny v příslušná Rámcová smlouvě e Technická spociňkaci či

unentu;
častnlkajsou uvedeny v příslušně Rámcová smlouvě,

kržab je uveden v Popisu služby,
b a služeb zákaznická podpory, včetně způsobu jejich využití, jsou uveden v

vidle měsíční) ceně Služeb jsou uvedeny v příslušně Technická speclmaci ů je

ch) cenách Služeb jsou pak uvedeny v ceníku služby, aktuální Ceník služby o

ěm centru Poskytovatele a na jeho webových stránkách, V případě že Techn á

odchylnou výsí stejně položky ceny, použijí se ceny uvedená v Technická specifika
a způsobu vyúčtování e placení jsou uvedeny v článku 9 níže,

uvní vztah uzavřen e výpovědní dobe vyplývá z Rámcová smlouvy a Technic ě

ěho Smíuvního dokumentu: není-Ii výpovědní doba uvedena v jněm Smluvní

vedena v čí. 3 výěe;

venl e ukončení Služby jsou uvedeny v těchto Vseobemých podmínkách zejmá

písm. e), í) e g) a v odst. 5.2 písm. a) těchto Všeobecných podminek podmínk

nl Služby jsou uvedeny vedle odst 3.9 a odst. 3 13 těchto Všeobecných podmínek

act elnebo ve Zvláštním ujednání;
reklamace je popsán včlánku 11 níže,

nkce za nedodržení povinností smluvních stran jsou popsány zejmena v čt 3 a čl. tt

podmínek a dále mohou být součástí Technická speciíikaoe čí jtněho Smluvní

kody a související jsou uvedeny v článku 6 níže,

častníke o změně podmínek smluvního vztahu je popsán v odst. 4 1 výše

může Poskytovatel přijmout v případě narušení bezpečnosti e Integrity Sítě

bo při zjisteni jejích ohrožení nebo zranitelností jsou popsány v odst 4 6 níže.

ení telefonního čísla a popřípadě dalsích ldenltňkátorů Učastnlka je uvedena

lnky přenesení jsou uvedeny v Popisu služby,
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vyše úhrady v případě ukončení smluvního

je stanovena jako úhrada v případě nedodrže
minimální doba Služby byla sjednána, vzhlede

veřejně dostupných Služeb eíektronldtých k
ukončení smluvního vztahu pred uplynutím do
spojených s telekomunlkačrtím Koncovým z

poskytnuto:
_

p) romodnulí Učastrllka o uvedení jeho osobní

vpřípadě. že Učasmlk nesouhlasí s uvedení

žadný ze Smluvnlch dokumentů neobsahuje
Učestnlk souhlasí s uvedením údajů dle odst. 1

.

V případě. že některá z povinných náležitostí smíu
komunicecích je v techto Všeobecných podmínkách
v odst 4 3 výše, nemá to vllv na platnost takoveho uj
Poskytovatel je oprávněn odmítnout žádost Učastn
nebo v předcházejících pěti letech noplnll svě

předpokládat. že svě závazky nebude plnit.
V případě. že dojde k narušení bezpečnosti a lntegri
Služeb Poskytovatele. bezpečnosti Služeb nebo
Poskytovatel oprávněn příjmout následující opatření
a) přerušit poskytování Síuay po dobu nezbytně

a Integrity Sítě. ěl bezpečnosti Služeb; a zárove

b) písemně o tomto narušení bezpečností sítě cl
lníonnovat Učastníka

Práva a povlnností účastníka

51

52

Učastník je oprávněn:
a) užívat Sluaau v souladu se Smluvnímí dokumenty e plí
b) navrhnout změnu Rámcová smlouvy elnebo Technícke

c) obracet se se svými plipomínkaml a žádostmi na Zěkaznlckě
epecílikovanou ve Smluvních dokumentech.

q) uplatňovat reklamace protl rozsahu. kvelltě Služby a účtované ceně.
Ucastník je povlnen
e) řadně hradit ceny ze poskytovaná Služby stanovené ve Smluvních dokumentech a případně vplatněmgenlku služby (pro Služby u nichž jsou účtované jednotkové ceny dle platných tarlfů) V ptípadě, žeUčastník nezaplatí včas řadně vyůčtovaně ceny za poskytnutou Službu nebo neplní další smluvní

podmlnky. zašle Poskytovatel účastníkovi písemně upozornění na tuto skutečnost s uvedením temtlnu
náhradního plnění. který nebude kratší než 7 dnů. Pokud Učastnlk v uvedenem tonnlnu nezjednánapravu. má Poskytovatel pravo omezit poskytování Služby (zamezit aktivní přístup ke službě).Poskytovatel má právo na úhradu nákladů spojených s reaktívacl služby, které uplatňuje formou
reektivačnlho poplatku jehož výseje rovna 50 % měsíční ceny Služby (nezahmujícl část ceny účtované
na základě spotřeby e stanovených jednotkových cen). nejvíce však 50000; Kč Pří opakovaném
nesplnění smluvních podmínek mě Poskytovatel právo ukončlt poskytování Služby a vypovědětRámcovou smlouvu nebo Technickou specifikaci v souladu _s odst 3.10 výše;

b) zajístít, eby Koncová zařízení Uěestnlka, která phpojuje Učasmlk v Koncověm bodu k Slti, splňovalapodmlnky stanovené zvtáělníml právními předplsy nebo byla opatřena schvalovací značkou. Účastník
odpovídá za stav svých koncových zařízení. která pňpojuje k síti.

c) tržíval Sluůay způsobem. ktorý je v souladu se Smluvními dokumenty a platnýml právními předpisy.nezneužívat přípojení k síti zejmena využíváním tohoto plipojcní k jlnýnť než dohodnutým účelím a
neprovádět bez osobní účastí pověřených zástupců Poskytovatele nebo předchozího písemnémsouhlasu Poskytovalele nastavení zapojení, umístění a jakákoli manipulace se zařízením Poskytovatele
v Koncovóm bodě,

dj oznamovat neprodleně Poskytovalelí Poruchy (nejpozději následující pracovní den po výskytu Pomchy)a všechny jemu známě skutečností jež by mohly nepřízntvě ovllvnlt poskytovaní Sluzby nebo ltmkčnost
Sítě,

e) vytvořit v Místa účastníka všechny předpoklady. jež jsou potřebně pro řádné zřízení e poskytování
skržby. zejména:
l dat bezplatně k dlspozícl prostory ve svých budovách. v nlchz mají být za účelem splněníTechnlckě specifikace instalována a provozována Zařízení poskytovatele, a to po dobu trvání

Technicke spedllkece Učastnlk se zavazuje uvedená zařízení umístit pouze ve vhodných
prostorách:

Il. umožnit Poskytovateíl, případně Poskytovatelem pověřeným osobám. instalaci a následně přístupk Zařízení poskytovatele umlstěnéífu v prostorách Učestrllka za účelem oprav a údržby:

U

vztahu před uplynutím doby trvání, na kterou jo uzavřen,
nl mínlmální doby Služby dle odst. 3 13, pokud takováto
m k tomu že Poskytovatel zpravidla neposkytuje Uživateli

omunlkacl žádná Koncová zařízení, nevyžaduje v případě
by trvání, na kterou je uzavřen. žádnou úhradu nákladů

ařízenlm, které by bylo Uživetell k využívání Služby

ch, nebo ídentiňkačrtlch údajů v účastníckem seznamu je
m svých údajů obsaženo v Technická speciňkaci, pokud
nesouhlas Ucastníka v tomto smyslu, má se ze to. že
2 6 níže.

vnlho vztahu dle 5 63 odst. 1 Zákona o elektronických
upravena odírsně nebo na jinem místě, než je uvedeno
ednánl.

íka o poskytování Služeb v případě že Účastník neplní
závazky vůčl Poskytovateíl nebo pokud lze důvodně

ty Sítě elektronlclcých komunikací sloužící k poskytování
ke zjištění jejich jíných ohrožení či zranitelnosti, je

nutnou/než bude odstmněn důvod nanršení bezpečností
ň

poskytování Služby a o přerušení poskytování Sužby
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iií předávat pověřeným pracovníkům Poskytovatelé íntonnace a podklady nezbytné pro jejich činnost;

iv zajistit součinnost s Poskytovatelem při instalací úpravě nebo delnsíalaci Zařízení poskytovatele
souvisejícího s poskytovanou službou,

v. zajistit. aby po celou dobu poskytování Služby bylo Zařízení poskytovatele umístěné u_ účastníka

napájeno výrobcem předepsaným zdrojem energie. Veškeré výdaje s tím spojené hradí Utzsmík

vi učinit opatření zabraňující nepovoleným osobám v manipulací se zařízením Poskytovatele
v koncovém bodu Učastnika,

t) neprodleně písemné lntomtovat Poskylovatele, o vsech změnách ldeniiíikačních údajů účastníka

uvedených ve Smluvních dokumentech, a to nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne kdy
taková změna nastala. Ihned potom, co Poskytovatel zjistí. že vyúčtování Služeb. upomínky sdělení a

jiné zprávy zaslané na poslední oznámenou adresu Učastnlka se nepodaňlo účastníkovi doručit z

důvodu ne straně adresáta, je oprávněn ukončit poskytovaní služby s vypovědět Rárncovou smlouvu

elnebo Todtníckou specifikaci v souladu s odst 3.10 písmeno d) těchto Všeobecných podmínek. Tím

není dotčen nárok Poskytovatele na úhradu ceny za poskytnuté Služby;

g) \��q��|q����P� Elektronické komunikační zařízení Poskytovatelé (Zařízení poskytovatele) umístěná

u Učastnlka před jeho poškozením, odcizením nebo ztrátou,

h) respektovat a beze zbytku dodržovat bezpečnostní doporučení vydaná Poskytovatelem a zdržet se

takových zásahů nebo způsobů užívání Skržby elnebo Zařízení Poskytovatelé, které jsou způsobilé
omezil nebo ohrozit jejich řádně fungování, případně negativně ovlivnit jíné Účastníky čí Uživatele a

jejích používání Sítě, zejména je povinen zdržel. se rozesílání nevyžádané posty (spamů) a zdržet se

neoprávněných zásahů á útoků za svě sítě vůči Sítl čí sítím elektronických komunkací třetích stran:

í) dodržovat dalsí povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody

6 1 V případě omezení nebo neposkytnutí Služeb podle Smluvnlch dokumentů pro závadu technického nebo

provozního charakteru na straně Poskytovatele je odpovědnost Poskytovatele vůči Učastrtlkovi za škodu tím

způsobenou stanovena jako povinnost jistit odstranění uniklé závady a pňměřené snížit cenu nebo

po dohodě s Uastnlkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. Smluvní strany se dohodly,
že Poskytovatel není povlnen nahradit Uživatelům služby ani učaslnlkovl čkodu, která jím yzrtíkne v důsledku

přemsení, omezení, vadného poskytnutí nebo neposkytnutí Služby a Uživatelé Služby a Účastník prohlašují.

že takovou škodu nebudou po Poskytovetelí požadovat. Nemožnost využít službu pro závadu technického

nebo provozního charaktem zahrnuje rovněž nemožnost způsobenou překročením kapacity Sítě nebo její

části, opravou e údržbou sítě nebo její částí, apod
6.2 Nad rámec vyloučení nároku na náhledu škody dle odst 8.1 výše se smluvní strany dohodly, že odpovědnost

Poskytovateíe je vyloučena zejména za:

a) škodu, která vznikne jako důsledek oprávněného přeníšenl poskytování Služby;
b) ěkgduwkterá

vznikne jako důsledek pomoh nebo výpadku sítě íntemet a eítl ostatnich operátorů včetně

za ran čnlch.

c) kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty pli použití sítě,
d) jakýkoli neoprávněný zásah Učastnlka (včetně jeho zaměstnanců a dalších spolupracujících osob) čí

třetí strany do jakékoli částí Sítě.

6 3 Smluvní strany se dohodly, že v jíných případech než jsou uvedeny v odst 61 a odst 6 2 výše odpovídá

Poskytovatel pouze ze škodu, která unikla v důsledku porušení právních povinností Poskytovatelem.
Prokazanou škodu zaviněnou Poskytovatelem uhradí Poskytovatel bezplatným poskytnutím Služby ve výsl

prokázané škody. nejvýše však do částky odpovídající 10 % z pravidelné měsíční ceny předmětné Služby
Pouze v případech, že by náhrada škody měla být poskytnuta po ukončení platnosti Rámcové smlouvy, bude

náhrada vyplacena v penězích, a to nejvýěe do částky odpovídající 10 % z průmémé měsíční fakturace

Učastníkovi ze období nepřesahující posledních 12 měsíců, nebo do výše 10 0o0_- Kc, podle toho. která

z uvedených částek bude nižší í
_

84 Účastník se zavazuje nahradit škodu vzniklou na zařízeních poskytovatele txmístěnýcít u Učastníka Toto

ustanovení se nevztahuje na škody způsobené Vyšší mocí nebo Poskytovatelem —

Rozsah poskytované služby

71 Podmínky pro poskytování služby, stejně jako práva a povinností smluvních stran jsou stanoveny v těchto

dokumentech

a) Technická specllikace:
b) Zvláštní ujednání,

c) Ceník služby,

d) Popis služby:
e) Rámcová smlouva.
f) Všeobecné podmínky
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V prípadě rozporu mezi ustanoveními obsaženýml ve výše U.lledBí'lyCh d mentech mají přednost

ustanovení, která se nacházejí v dokumentech uvedených v tomto odstavci pod písmenem uvedeným

abecedního pořadí dříve, není-ln vyslovne stanoveno jínak.

2 Jestliže Vyšší moc znemožní některá smluvní straně plnit její závazky, prodlužuje se í uta pro poskytn

plnění o dobu po kterou da á Vyšší moc trvá. a o přiměřenou dobu na zahájení plnění Po dobu půso

Vyšší mo budou obě smluvní strany zprošlěny svých závazků.

3 Poskytovatel neodpovídá za vzník Poruch v případech, kdy k těmto Foruchěm došlo následkem neodbomé

nebo neoprávněného zacházení ze strany Učastníka (včetně jeho zaměstnanců a dalších spolupracující

osob) nebojíných osob. Jinou osobou se rozuml osoba, která nepatří mezí zaměstnance (další spolupracují

osoby) Učestníka ani Poskytovateía, ani není ve smluvním vztahu s Poskytovatelem jako tyzackě osoba

právnická osoba zajišťující servis čí opravu Elektroníckých komuníkačnídt zařízení.

7 4 Sjednané termíny a lhůty pro poskytnutí Služby platí pouze za předpokladu včasněho splnění všech

souvisejících povinností Učastníka v případě nesplnění některých povinností Učastníka ae lhůty pro

poskytnutí Služby prodlužují o délku prodlení na straně Učasíníka.

Zřizování a překládání Koncového bodu Služby

B 1 V sowíslosli s připojením k Slti zřídí Poskytovatel v Místě účastníka Koncový bod.

8 2 Za den zřlzení Služby je považován den uvedený v předávacím protokolu Služby. Pokud není Služba předána

předávacím protokolem, považuje se za den zřízení Služby den uvedený v Techníckě speclfkaci jak
Požadovaná datum zřízení Služby nebo pozdější den, od kterého byla Služba Uživatelem prokazateí

využívána.

ea Pokud Účastník neumožní Poskylovatelí nezbytně nutný přístup pro zřízení Služby ve smluveném čase.

je Poskytovatel oprávněn fakturovet Učastnlkotrl čas strávený pří čekání o přepravě.

B 4 Doba prodlení při pledání Služby z důvodu na straně Učeslrtíke (zejména neposkytnutí součlnností, nesplnění

podmínek specifikovaných odst. 5.2 písmeno e) výše nebo zapřtčínéná třetími osobami zajišťujícími činností. k

jejíchž provedení je dle Smluvních dokumentů zavázán Učestrtík) se nepočítá do doby zřízení Sluzby.
85 Pokud Učasmlk po podpisu Technícké specifrkace a před zřízením Sluzby požaduje posun data zřízení

Služby na pozdější datum nebo pokud neposkytne Poskytovateíi potřebnou součínnost ke zřízení Služby, je

povinen Poskytovaleíi nahradit cenu prací a výkonů, včetně objednaných výkonů od subdodavatelů

souvisejících e posunutím dala zřízení Služby.
_

8 B V případě přeložení Koncového bodu Služby na žádost Učastnlke se postupuje eneloglcky jako v případě

zřízení Služby dle tohoto článku 8 Všeobecných podmínek
_

81 Pokud Učestník nepřevezme Službu do třiceti dnů ode dne zřízení Služby Poskytovatelem, je Učastník

povlnen zaplatit Poskytovatell smluvní pokutu za každý den prodlení s převzetím služby ve výší odpovídající

ceně Služby za jeden den poskytování příslušná Služby násobená počtem dnů takoveho prodlení.

zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náh adu škody.

Cena Služeb. platební podmlnky

91 Pro sluzby, u níchž jsou účtované jednotková ceny dle platných tarifu stanovených Ceníkem služby. je

aktuální Ceník služby dostupný v Zákaznickém centru společnosti Aktuální íntonnace o všech platných
cenách veřejně dostupných Služeb elektronických komunikací nabízených Poskytovatelem je Učeslrílk

oprávněn získat prostřednictvím Iníemetových stránek Poskytoveteíe lníormaoe o ostatních cenách je

uvedena zpravidla v příslušně Technldrá specifikací Služby.

92 Učastník se zavazuje za poskytované Služby hradit Poskytovaíeíl ceny. jejíchž výše, nebo způsob jejích

výpočtu. jsou uvadeny ve Smluvnlch dokumentech nebo ceníku služby.

93 Jednorázový poplatek za zřízení, změnu nebo obnovení Služby se íektuvuje v měsíčním vyúčtování

za kalendářní měsíc, v němž byla Služba zřízena, měněna nebo obnovena ve smyslu odst. 8.2 výše Pokud

není mezí smluvntml stranaml ujednáno jínak, účtuje Poskytovatel po dobu prvního měsíce ode dne zřízení

Služby takto

a) pokud je První den prvním dnem v kalendářním měsící, je měsíčním p něnlm celý příslušný kalendářní

měsíc:

b) pokud je První den posledním dnem v kalendářním měsící, počíná měsíční plnění až následující

kalendářní měsíc,

c) pokud je První den dnem v průběhu kalendářního měsíce, je měsíčním plněním eítkvotnl částka

odpovídající počtu dní od Prvního dne (včetně) do konce příslušném kalendářního měsíce.

94 Poskytovatel je oprávněn bez souhlasu Učastníka měnit ceny uvedene v ceníku služby. je však povlnen
takovou změnu Učastníkovl oznámit v souladu s odst. 4.1 písm. b) těchto Všeobecných podmínek.

9 5 Cena, záloha _a další účtovaná poplatky. včetně případných úroků. smluvních pokut či vyůčtovaně náhrady

škody, bude Učastnlkem uhrazena na základě vyučtovánl vystaveného Poskytovatelem ve lhůtě splatnosti
uvedené na vyúčtování. Po dohodě s Učastnlkem může být vyúčtování vyhotoveno zvíáší“ pro jednotlivá druhy
Služeb.
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96

97

98

99

910
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Zúctovacl obdobi je jeden kalendářní měsíc, pokud není smluvními stranami ve Smluvnlch dokumen

výslovně dohodnutojlnaic

uttovaně_ částky musi být připsány na účet Poskytovateie uvedený ve vyúčtování nejpozději v den spiatn
j nek je Učasmlk v prodlenl. Splatnost je čtrnáct (td) dnl od data vystaveni vyúčtování, pokud nenl

Smluvnlch dokumentech B ve vyúčtování výslovně stanoveno jinak.
V pflpedě pmdlenl se zaplacenlm částky uvedené ve vyúctovánl je Poskytovatel oprávněn Účastnlko

účtovat zákonný úrok z prodlení.

Poskytovatel je oprávněn pověřit treti osobu vymáháním svých pohledávek za účastníkem. ktery je v prodlení.

Uěastnlk podpisem Rámcově smlouvy uděluje souhlas s předáním svých osobnich údajů treti osobě za

účelem vyrněhěnl pohledávek. Správa e zpracováni osobnich údajů bude probíhat v rouahu nezbytném pro

naplnění účelu a po dobu nezbytně nutnou Učastník je povlnen jednat s touto osobou jako s fádně

pověřeným zmocněncem Poskylovateie
_

Poskytovatel je oprávněn v případě pmdlenl Učastníka účtovat mu náklady spojeno se zasláním upomínek.
Učastník je povinen bez zbytečného odkladu potě, co jej o to Poskytovatel požádá, uhradil Poskytovatelí
mimořádnou vratnou zálohu. jejiz výše se vypočte jako úhrn až tti (3) poslednich mesicnich plateb za

sjednanou Službu (a není-ll jich. potom jako trojnásobek průměrné měslčnl platby za poskytovánl konkrětnlho

druhu Služby). v nasledujicich ptlpadech:
a) aldio nebo bydliste uoastnlka se nacházi mimo územi Ceske republiky:
b) Rámcová smlouva byla sa souhlasem Poskytovateie převedena na treti stranu, aniz byty uhrazeny

vsechny pohledavky Poskytovateie vůči Učastnlkovi,

c) Učastnlk opakovaně nedodržuje platebni podmlnky stanovene ve Smluvnlch dokumentech:
bude podán navrh na zahájení insolvenčnlho rizeni ohledne Učestnlka.

bude vydáno rozhodnutí o úpadku Učasmlka,

l) Učastrtlk mě vůči Poskytovatoll splatný dluh nebo jinou povinnost;
pokud dojde k netiměmému či neobvyklému navýšení objemu Služby odebrané účastníkem.

Poskytovatel je oprávněn použit zálohu vždy na úhradu již splatných neuhrazených pohledávek Poskytovatele
za Učastnlkem.

Pokud nedojde k vycerpanl zálohy, vrati Poskytovatel Účastnlkovi zálohu po ukončení poskytování Sluzby, e

to do 15 pracovnich dnl ode dne řádného uhrazení posledniho vyúčtování.

Poruchy a servisni zásahy

10.1

10.2

10.3

10.4

10 5

10.6

107

10.6

109

10.10

10.11

Poskytovatel odpovida za provoz kontrolu a údržbu svého Elektronického komunikačního zatizeni určeného

k poskytovaní Služby.

Poskytovatel se zavazuje zajišťovat soustavný dohled nad kvalitou poskytovánl Služby po dobu 24 hodin

denně, 7 dnl v týdnu. po celý kalenděřnl rok.

Poskytovatel odstrani na vlastni náklady Pomohu v poskytovánl sluzby která vznikne v ramci Sítě

Poskytovatele, za předpokladu že tato Porucha nebyla způsobena ani zaviněna, a to a_i-ii z nedbalosti,

Uězatníkam; Poskytovatel odstranl l Poruchu způsobenou nebo zaviněnou zcela nebo obasti Ucastnlkem. a to

na náklady Učestnlka e za podminek dohodnutých mezi smluvními stranami zvlast pro kazdý případ.

V ptlpadě._ze Porucha v rámci Sítě Poskytovatela bude způsobena jednánlm lřetl osoby, která je ve smluvním

vztahu s Učestnlkam, je Učastnlk povinen dat Poskytovatel! k dispozici vsechny potřebně dokumenty pro

uplatnění jeho nároků vůči této třetí osoba.

Poruchu Služby elektronických komunikaci Poskytovatel odstraní nejpozdeji do 12 hodin od nahlášení.

Poruchu v poskytování Sluzby je Učestnlk povlnen ohlásit bez zbytečného pmdienl Zakaznlckěmu centru

Poskytovatel:) a v ohlásenl uvest.

e) idenlitikaci Učaslnlka,

b) identitikad každe dotčeně Sluzby
c) popls Poruchy, včetně údajů o Konoovém zatizeni na kterem se Pomcha projevuje;
d) cas, kdy ee Porucha projevila
e) kdo činí ohlášení Poruchy,

t) bas ohlášenl Pomchy.
Učasinlk je povinen ověňt, zda Pontcha neni najeho strane.

Pokud bude zjlětěno pň odstraňování Poruchy. že tato Porucha neni na Stti ale je lokalizována na Koncověm

zarizeni Ucasínika. ma Poskytovatel právo na úhradu vzniklých nákladů

Přeměenl napajeni jakéhokoli Zořlzenl poskytovatele. umístěného v objektu Učastnlka neni považovám

za Poruchu ve smyslu těchto Všeobecných podmínek
Pokud Učastnlk nezajistí pro účely servisního zásahu na zarizeni poskytovatele zpristupneni vsech prostor a

mistnosti objektu Uěastnlke, kde se toto zatizeni nadrazi čas který servisni pracovnic Poskytovatele ztratl

čekánlm na zpristupneni těchto prostor se nezapočítává do doby trvání Poruchy a Učestnlk je povinen čas

strávený čekáním uhradit.

Pokud z důvodu neptlstupnostl objektu Uěastnlka pro servisní zásah vznimou Poskytovatali dalsí výdeje
(naplikiad nutnosti opakovánl výjezdu k opravě dodatečnými náklady na opravu spojenými s basovou

ČD -Telern|llkl a.s. | okciovl společnostj Korespondence! alten Pod Tiborem :ano: j tw oo Praha i | tel 0420 E72 225 555
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11.

12.

prodlevou apod.). Poskytovatel mě právo pozadovat náhradu výdajů od účastníka. Nárok Poskytovalele
požadovat náhradu vmikíé škody, nenl tímto ustanovením dotčen.

Reklamace

11 1 Předmětem reklamace ze strany Účastníka múza být poskytovaná sluzba nebo vyúčtování ceny. Reklamace

se podává prostřednictvím zákaznického centra.

Reklamaci na vyúčtování ceny je Učastník oprávněn uplatnit do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny
za poskytnutou sluzbu. jinak právo zanikne. Uplatnění Reklamace na vyúčtování ceny za Služby poskytované
na základě Smluvnlch dokumentů nemá odkladný účinek a Učaslnlk je povlnen zaplatit cenu v plně výši
do dala splatnosti

_

Reklamacl na poskytovanou sluzbu je Učasutlk oprávněn uplatnit do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí

sluaay. jinak právo zanikne.

V případě. ze sluzba nebyla poskytnuta vkvalitě nebo rozsahu stanoveném Smluvními dokumenty a/nebo dle

Paramelrú sluzby, nebo nebyla poskytnuta vůbec, bude odpovídající čast zaplacené cony za vadně

poskytnutou sluzbu započítána na úhradu jiných závazků Učastníka vůči Poskytovateii. Pouze v případě, za

by náhrada měla být poskytnuta po ukončení platnosti Rámcová smlouvy a za předpokladu. ze vzájemně

závazky smluvních stran jsou vyrovnány. bude náhrada vyplacena v penězích.

Poskytovatel je povinen vyřídit reklamací na vyúčtování ceny nebo na poskytování Sluzby bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doruceni reklamace. vyzaduje-lí vyrizeni reklamace projednání se

zahraničním provozovatelem, je Poskytovatel povinen reklamaci vyřídil nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího
doručení.

Pokud dojde k vyúčtování cany za sluzbu v neprospěch účastníka, je Poskytovatel povlnen vrátit mu rozdíl

ceny do tňcetl (30) dnů od vyřízení reklamace.

Poskytovatel má právo Učesinlkovi vyúčtovat náklady spojená s vyřizováním reklamace poskytnuta Sluzby,
pokud se zjistí. ze vadně plnění nastalo v důsledku poruseni Smluvnlch dokumentů učastníkem, z jiných
důvodů na straně Učastnlke, nebo nenastala vůbec. Stejně se postupuje í v případě, kdy byla Porucha

způsobená třetí osobou z důvodů nedodržení podmínek Smluvnlch dokumentů ze strany Učastníka.

Stlznostl a připomínky Učastrtlků vztahující se k poskytování sluzeb na základě Smluvnlch dokumentů se

přijímají v Zákaznickém centru Poskytovatele a jsou vyřizovány v souladu s obecně závaznými právními

předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami.

112

113

114

115

116

117

11.8

Ochrana Osobnich údajů, Provozních údajů a Lokaiizačních údajů

121 Poskytovatel je povinen zajistit technicky a organizačně bezpecnost poskytovaných sluzeb s ohledem

na ochranu osobních údajů Učastníka v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, a dále ochranu

Provoznlch údajů a Lokelizečních údajů a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování

$luzab v souladu se Zákonem o elektronických komun'kaclch.

učestník bere na vědomí, ze Poskytovatel zpracovává osobní ůdaje pro účely dle Smluvní dokumentace,
tady pro účely poskytování Sluzby. zajištění dostupnosti Sluzby. vyúčtování Sluzby. identifikace zneužítí

Sluzby apod.
Účastník bere na vědomí. ze Poskytovatel shromažďujeOsobní údaje dále k vydáni tištěného l elektronického

seznamu účastníků. jehoz účelem je vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména nebo

případná dalsích ídentiíikačnlch prvků. a Osobní ůdaje Učastnlka jsou zpracovávány rovnez za tímto účelem.

Poskytovatel se zavazuje zpracovával Osobní ůdaje Účastníků v souladu se Zákonem o ochrané osobnich

údajů, za účelem řádného plneni povinnosti plynoucích ze Smluvních dokumentů, a to po dobu nezbytně
nutnou í po ukončení plaínosu Rámcově smlouvy s osobními údaji dle tohoto zákona maji oprávnění
nakládat výhradně zaměstnanci Foskytovateie a jiná osoby na základě zákona nebo smlouvy
s Poskytovatelem, a to zejména

a) provozovatelé veřejných komunikačních sítí a poskytovatelé veřejných komunikačních sluzeb. je—ll to

nezbytně pro zajíětěnl propojení a přístupu k Síti e ke vzájemnému vyúčtování. popřípadě ldentiiikaci

zneuzivani Sítě;

b) provozovatele veřejně dostupná informačni sluzby nebo poskytovatelé seznamů účastníků;

o) třetí subjekty ze účelem vymáhání dluhů Učastníke,

d) jině subjekty v případě, kdy povinnost zpřístupnit Osobni ůdaje vyplývá z platných obecně závazných

právních předpisů.
_ _

Nedohodnou-ii se Poskytovatel s Uťzstníkem jinak. Učastník souhlasí a uvedením svého jména a příjmení
anebo hrmy v referenčním listu Poskytovatele
Účastník dále Poskytovateíl uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů, Provoznlch údajů a

Lokollzačních údajů v roucho, ve kterem byly poskytnuty. po dobu trvání Rámcová smlouvy k následujícím
účelům vydáni seznamu účastníků, veškeré marketingově a obchodní účely. včetně zasilání obchodnich

sdělení, telemarketingu a průzkumů trhu

Učastnlk je oprávněn vyslovit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku 12

Věeobecných podmínek, a to v příslušně Technická specílikacl

122

123

124

125

126

127
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128

12.9

13.

131

132

133

1 3.4

13.5

13.6

13.7

138

13.9

13.10

13.11

13.12

Účastnlk má právo na lnlonnace o osobních údajích, ktere Poskytovatel zpracovává, a právo na jejich opravu,
a to v rozsahu a za podmínek stanovených v príslušných uslenovontch Zákona o ochrane osobních údajů.
Zjlstl-lí Učastník. že Poskytovatel zpracovává Osobní ůdaje v rozporu se zákonem, má Učastník právo
požádat Foskytnvatele o vysvětlení, přlpadné o odstranénl takového stavu. zejmena o blokovánl, provedenl
opravy, doplněn! nebo líkvldaci, a to tak, že kontaktuje Zákaznické centrum Poskytovatele. Nevyhovl-ll
Poskytovatel žádost) Učastníka o vysvetlenl čl odslraněnl závadného stavu dle predchozich vět, má Učastnlk

právo obratit se na Urad pro ochranu osobních údajů, a to I pllmo.
Učastnlk bere na vědornl, že Poskytovatel má právo zpracovávat Provoznl ůdaje nezbytne pro vyúčtování
ceny za Službu poskytnutou do konce doby, během níž může být úhrada vymáhána. Učasmlk bere
na vQdoml, a provozovatele sltl a poskytovatelé Služeb elektronických komunikací sl mohou vzájemné
předávat v nezbytném rozsahu data související s poskytováním Služby, zejména údaje o účastnlclch spojení,
pro zajisteni propojenl a pllstupu k Sltj, ke vzájemnému vyúčtovánl a k zabránenl zneužívání Sítě e Služeb

elektronlckých kornunlkacl. Vznlkla-ll Učastnllcovl v důsledku vadného zpracování osobních údajů jine než
majetková újma, je oprávněn se domáhat náhrady této újmy v souladu s 5 2951 odst 2 Občanského zákoníku.

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Smluvnl vztah mezi Účastnlkem a Poskytovatelem se řldl právními předplsy Česke republiky.
Smluvnl strany se dohodly, ze spory týkajlcl se predmetu Rámcové smlouvy o poskytovánl služeb elnebo
Dllčlch smluv o poskytování jednottlvých Služeb budou řešeny v soudnlm řízení před obecnými soudy Česke
republlky nebo ve sprevnlm llzenl.
Plsemnostl Poskytovatele jsou Učestnlkovl doručovány na adresu uvedenou v Rámcové smlouvě, popřípadě
jinou adresu oznámenou oprávněnou osobou Ucestnllca. Plsemností odeslané prostlednlctvlm provozovatele
poštovnlch služeb se považují za doručené ttetl pracovnl den po jejich odeslání; v pflpede odesíenl
plsemnostl na adresu jíného státu, pak patnáctý pracovnl den po odeslanl.
Za plsemne se považujl úkony doručené dmhé smluvní straně prostfedníotvlm poskytovatele postovnlch nebo
kurýmlch služeb, faxem, do datove schránky Učastnlka a elektronlckou poštou za předpokladu. že jsou
podepsány zaručeným elektroníckým podplsem dle zákona č. 227/2000 sb., o elektronickém podplsu,
a o zmene některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podplsu). ve znění pozdějších předpísů.
To neplatí pro výpoveď nebo odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Technické specillkece, ktere must být
zaslány doponrčenč prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýmlch služeb nebo předány osobne
oprávněnému zástupci dmhe strany.
V pochybnostech o tom, zde byla Služba poskytnuta čt zde byl úkon učiněn, je rozhodrjlcl výpis z provozu
systemu Foskytovotete nebo přlslušneho operátora.
Poskytovatel je oprávněn plnlt sve povinnosti podle Smluvnlch dokumentů prosttedntctvlm dodavatelů, přitom
vsak nese stejnou odpovednost, jako kdyby plnil sám.
Učastnlk nesmi postoupit nebo prevest na tietl osobu jakákoli práva e povinností vyptývajlol z Rámcové

smlouvy nebo Technických specltlkacl bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Práva e

povlnnostl z Rámcové smlouvy a Technlckých spectlikacl ptecházejl na právni nástupce smluvnlch stran.
Obě strany budou vykládat Všeobecné podmlnky i jlne Smluvní dokumenty v dobré víře. V přlpade, že jedno
nebo vice ustanovonl Všeobecných podminek cl jiných Smluvnlch dokumentů bude považováno za
nezákonné, neplatná nebo nevynutltelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude
dotýkat ostatních ustanoveni Všeobecných podminek, resp. jlnýr-Jr Smluvnlch dokumentů, která budou
vykládána tak,. jako kdyby teto nezákonná, neplatná anebo nevyhnutelná ustanoveni neexlstovala.
Poskytovatel a Učaslnlk souhlasl s tlm, že veškerá nezákonná. neplatná nebo nevynutltelná ustanovení budou
nahrazena ustanovenlml zákonnými. platnými e vynutitelnýml, která se nejvice bllžl smyslu a účelu těchto

nehrazovaných ustenovenl

Ukončení platnosti a ůčlnnostl Rámcové smlouvy se nedotýká nároků srntuvntch stron ne plnénl. jež dle svojí
povahy mejl existovat l po skončení platností a účinnosti Rámcové smlouvy, zejmena prava na zaplaceni ceny
ze Služby, úroků z prodlent, smluvních pokut, nahled škody.
Tyto Všeobecné podmínky nabývají ůčlnnosti dno t. srpna 2015 Pro Rámcďve smlouvy uzavřené pred 1.
srpnem 2015 jsou tyto Všeobecné podmlnky ůčlnné od 1 tljne 2015 Tyto Všeobecné podmlnky nahrezujl
Všeobecné podmlnky poskytování služeb společnosti ČD - Telematika a.s. platné od 1. září 2014.
Smluvnl dokumenty podepsané prede dnem účinnosti těchto Všeobecných podmínek zůstávají l nadále platné
a účlnne.

Všeobecné podmínky jsou vydány Poskytovatelem v českém a angllckem jazyce, pflčemž v případe
lnterpretečnlch rozponír je česká verze Všeobecných podmínek rozhodujlcl.

V Praze, dno 22 6 2015

CD - Ttlunnmu l.l. | akduvi společnost | Kafnpundončnl ndnu Pod Tůbomm 369/5: | 190 00 Prim i | lei +420 912 225 555
skála npahtnntu Famnrwl manu | 1:0 oo Prahu 3 IC 61459445 | DIC CZ81455445 ] vedená u Mčsulxšfm soudu vPmza cpímvb značka B HD:!



čor - SER\_IERHOUSlNG
POPIS SLUZBY

_

sdpolečnostl
ČD - Telematika a.s.

l : 614 59 445, se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B, vložka 8938

1. Úvodni ustanovení
1.1. Popis služby upravuje bližší podrobností technické. provozní a organizační povahy pro poskytovaní

služby elektronických komunikací ČDT - SERVERHOUSING (dale jen .Služba"), která sloužik umístění technologií Uživatele sloužících pro zpracování dat.

12. Poskytovatelem této Služby je společnost ČD - Telematika as.. se sídlem Praha 3. Pernerova
2519/2a. IČ E14 59 445. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddílB, vložka 8938 (dále jen .Poskytovate|"), která vsouíadu s platnými právními předpisy zajišťujeposkytování služeb třetím osobám - účastníkům.

1.3. Tento Popis služby doplňuje a rozvedl ustanovení Všeobecných podmínek poskytovaní služeb

1.4. Zařlzením účastníka se rozuml elektronické komunikační zařízení nebo jiné zařízení. které Uživatel
požaduje umístit do prostor Poskytovatele.

2. Fředmětslužby
_

2.1. Poskytovatel poskytuje Učastnlkovl na základě uzavřené Smlouvy a v rozsahu v ní uvedeném
službu serverhousíng.

2.2.
Slluuábe elektronických komunikací ČDT - SERVERHDUSING zahrnuje obvykle následující dílčí
s y:

a) umístění Zařízení účastníka v prostorách Poskytovatele;
b) přístup k Zařízení účastníka na základě režimu uvedeného v bodě 3.2
c) zajištění napájení pro Zařízení účastníka dle parametrů uvedených v Technické specifikací
d) zajištění bezpečnostní služby;

e) zajištění vhodných klimatických podmínek pro provoz elektronických zarízení;
í) technické podpory.

g) dalšich doplňkových služeb.

2.3. Služba je poskytována 24 hodín denně. 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce vyjma doby oprávněného
přerušení poskytování služby a Doby provádění plánované údržby.

2.4. Služba je poskytována na území České republiky.
2.5. Služba zahrnuje kromě samotného provozu Služby a servisu také projektové a instalační práce ke

zřízení Služby.

26. údaje o každé službě, především specifikace prostor. jsou uvedeny vpříslušne Technické
speciňkací.

2.7. Poskytovatel garantuje účastníkovi právo instalovat. provozovat a udržovat Zařízení účastníka
vprostorách Poskytovateíe dle podmínek stanovených vPoplsu služby a Provoznlm řádu
datacentra.

2.8. Poskytovatel provádí měření odebrané elektrické energie odečtem stavu elektroměru nebo jiného
ekvivalentního technického zařízení a účtuje v pravidelných měsíčních intervalech. pokud není ve
Smlouvě nebo Technické specifikaci sjednanojlnek.

2.9 Poskytovatel prohlašuje, že prostory určené k umístění Zařízení účastníka vyhovují nomrě ČSN
ETS300_019_1-3 (Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení — Část
1—3)

210. účastník se zavazuje používat prostory Poskytovatele jen pro účely Instalace. provozování a
údržby Zařízení Učastnlka.

2.11. Poskytovatel umožní přístup do prostor datacentra jen Autorizovaným pracovníkům účastníka a
třetím osobám v doprovodu Autorizovaných pracovníků účastníka
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ČDT — SERVERHOUSING
POPIS SLUZBY

_

sgoiečnosti
ČD - Telematika a.s.

I : 614 59 445, se sídlem Pernerova 2819l2e. 130 00 Praha 3

zapsané v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil B. vložka 8938

1. Úvodní ustanovení
1.1. Popis služby upravuje bližší podrobnosti technické. provozní a organizační povahy pro poskytování

služby elektronických komunikací ČDT - SERVERHOUSING (dále jen .služba"). která slouží
k umístěni technologií Uživatele sloužících pro zpracování dat.

1.2. Poskytovatelem této Služby je společnost ČD - Telematika a.s.. se sídlem Praha 3, Pernerova
2819/23, IČ 614 59 445, zapsaná v obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B. vložka 8938 (dále jen .Poskytovatel"), která vsouladu s platnými právními předpisy zajišt'uje
poskytování služeb třetím osobám - účastníkům.

1.3. Tento Popis služby doplňuje a rozvádí ustanovení Všeobecných podminek poskytování služeb
vydaných Poskytovatelem (dále jen Všeobecné podmínky) a při výkladu tohoto Popisu služby a
pojmů. které použivá. je třeba vycházet z ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

1.4. zařízením účastníka se rozumí elektronické komunikační zařízení nebo jiné zařízení. které uživatel
požaduje umistit do prostor Poskytovateíe.

2. Předmět služby
_

2.1. Poskytovatel poskytuje Učastníkoví na základě uzavřené Smíowy a v rozsahu v ní uvedeném
službu serverhousing.

2.2.
Sllušba elektronických komunikaci ČDT - SERVERHOUSING zahrnuje obvykle následující dílčí
s u y:

umístěni Zařízení účastníka v prostorách Poskytovatele;
přístup k Zařízení účastníka na základě režimu uvedeného v bodě 3.2

zajištění napájení pro Zařízení účastníka dia parametrů uvedených v Technické speciiikaci
zajištění bezpečnostní služby;

zajištění vhodných klimatických podmínek pro provoz elektronických zařízení;
technické podpory;
dalšich doplňkových služeb.

2.3. Služba je poskytována 24 hodín denně. 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce vyjma doby oprávněného
přerušeni poskytování služby a Doby provádění plánované údržby.

2.4. Služba je poskytována na územi České republiky.

2.5. Služba zahrnuje kromě samotného provozu Služby a servisu také projektové a instalační práce ke
zřízení Služby.

2.6. údaje o každé službě, předevšim specifikace prostor, jsou uvederšy vpřislušné Technické
speclíikaci.

—

2.7. Poskytovatel garantuje účastníkovi právo instalovat, provozovat a udržovat Zařízení účastníka
vprostorách Poskytovateie dle podmínek stanovených vPopisu služby a Provoznim řádu
dalacentra.

2.8. Poskytovatel provádí měření odebrané elektrické energie odečtem stavu elektroměru nebo jiného
ekvivalentního technického zařizení a účtuje v pravidelných měsíčních intervalech. pokud není ve
Smlouvě nebo Technické specifikaci sjednáno jinak.

2.9. Poskytovatel prohlašuje, že prostory určené kumístění Zařízení účastníka vyhovuji normě ČSN
ETS300_019__1-3 (Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařizení - Část
1-3).

2.10. účastník se zavazuje používat prostory Poskytovateíe jen pro účely instalace, provozování a

údržby Zařízení Učastníka.

2.11. Poskytovatel umožní přistup do prostor datacentra jen Autorizovaným pracovníkům účastníka a
třetím osobám v doprovodu Autorizovaných pracovníků Učastníka
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2.12.AutorizovanI pracovníci účastníka, kteří mají oprávnění pro přístup do prostor Poskytovaieie
mohou vstupovat do těchto prostor 24hodin denně, 7dní v týdnu.

2.13. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se Autorizovaní pracovnici účastníka seznámili s Provoznim
řádem Hostingového centra. Autorizovaní pracovnici Učastníka jsou povinni vždy dodržovat pokyny
v Provoznim řádu stanovené a zajistit, aby se s nimi seznámiiy a dodržovaly je i třetí osoby v jejich
doprovodu.

2.14. účastník nesmí poskytnout přístup do jakékoliv částí prostor Poskytovaieie třetí osobě bez

předchozího souhlasu Poskytovaieie.

2.15. Po ukončení Technické speciiikace je účastník povinen zajistit demontáž zařizení účastníka.
umístěného v prostorách Poskytovaieie do deseti (10) dnl od ukončení Technické specifikace a

vrátit předmětné prostory Poskytovateli ve stejném stavu. v jakém byly předtím. než zde Uživatel

instaloval svá zařízení s píihíédnutlm k běžnému opotřebení. účastník je plně odpovědný za

zajištění demontáže svého zařizení (např. zajištění vhodných obalových materiálů, transportních

prostředků apod.). Poskytovatel nanese odpovědnost za případné škody vzniklé při demontáží
zařízení Učastníka.

2.16. Pokud účastník nedemontuje svá zařizení v obdobi deseti (1_0) dnl od ukončení Technické

specifikace. je Poskytovatel oprávněn přesunout veškerý majetek Učastníka do skladu a fakturovat
účastníkovi náklady s tím spojené, aniž by byl odpovědný za způsobené škody.

3. Režim přístupu do prostorů
3.1. O každém vstupu do technologických prostor bude sepsán „Záznam o proběhlém vstupui který

podepíší osoby. které se účastnily vstupu za Učastníka a zástupce Poskytovaieie.

3.2. Plánovaný přistup:

Požadavek na plánovaný přístup, tj. instalace a servis zařízení musí účastník uplatnit minimálně
3dny před požadovaným termínem. Požadavek na přístup musi být zaslán e-mailem na

elektronickou adresu dohledového centra (NOC) NOC následně potvrdí přijeli žádosti
a po konzultaci se zodpovědnou osobou vyda, rovněž plsemnou elektronickou formou, souhlas

s přístupem. případně žádá Uživatele o upřesnění.
Žádost o přistup musí obsahoval:

obchodní jméno žádajicího

jméno a kontakt na zodpovědnou osobu

počet osob účastnících se pobytu/prací v konkrétním objektu/prostou:
datum a čas požadovaného vstupu
účel vstupu
předpokládanou dobu pobytu

3.3. Nepíánovaný přistup:
„

Požadavek na přístup. který nelze předem naplánovat. tj. servis, mimořádná událost mající vliv na

funkčnost instalovaného zařízení atp.. musí účastník učinit neprodleně po zjištění potřeby přístupu.
Požadavek na přistup musí být zaslán e-mailem na adresu dohledového centra (NOC)
současně s telefonním kontaktem operátora NOC na teieíonnim čísle 210 021 668, se kterým je
dohodnut následný postup. Ve výjimečných případech lze operátora kontaktovat pouze telefonicky.
Další postup je identický jako v případě přístupu plánovaného.

4. Ostatní ujednání
4.1. účastník je povinen při využívání Služby dodržovat Smluvnl dokumenty. technické normy, instalační

předpisy a obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a

všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. účastník zejména nesmí porušovat
zákonem chráněná prava Poskytovaieie a třetích osob
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4.2. účastník smí používat pouze takové technické a programové prostředky, které nenamšují provoz

Služby a nejsou v rozpon: se zákonem chráněnými právy Poskytovaieie a třetích osob.

4.3. V případě, že účastník ponršil své povinnosti vyplývající ze Smluvních dokumentů obzvlášt

závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn ukončit poskytování Služby s okamžitou účinnosti

ihned. když takové porušení zjistil Za porušení Smluvnlch dokumentů obzvlášt závažným

způsobem se považuje zejména

a) rozesílání nevyžádané pošty (spam) libovolným způsobem. šíření virů, spyware. dialerů a

jiného software škodicího třetím osobám, dále útoky na cizí servery a vyvíjet-tl aktivit, které
nadměrně zatěžují datovou sít' Poskytovaieie a omezují tím provoz ostatnich účastníků;

b) pokud účastník využívá Zařízení zákazníka umístěná v Hostingovém centru k šíření obsahu.

který je v rozpom se zákony České republiky. zejména díla ve kterých se projevuje neúcta

k člověku a podpora násilí. nebo která zobrazují sexuální styk s dítětem. zvířetem nebo jiné

praktiky v rozporu se všeobecně uznávanými etickými a morálními nonnami;

4.4. Poskytovatel je povinen umožňovat účastníkovi přistup ke Siužbě za podmínek uvedených v tomto

Popisu služby a Všeobecných podmínkách. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecné závazné

právni předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujícich odpovědnost.

4.5. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která účastník šíří v rozporu se Smluvními dokumenty,
obecně závaznými právními předpisy České republiky a všeobecně uznávanými morálními a

etickými nomtaml.

4.6. Poruchy Služby je Zákazník oprávněn oznámit na telefonním čísle NOC 210 021 656.

4.7. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

4.8. Nemůže-ii účastník využívat Službu pro poruchu Služby. je oprávněn požadovat vráceni poměrná
části měsíčního ceny, trvala-lí porucha nepřetržitě více než 24 hodín.

4.9. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za obsah dat umístěných na zařízení účastníka. v

případě, že Poskytovatel zjisti, že na zařízení Učastníka jsou umístěna data. která odporují obecně

závazným právním předpisům, je Poskytovatel oprávněn takovéto zařízení neprodleně odstavit z

provozu a lníonnovat o této skutečností Učastníka.

4.10.Poskytovalei odpovídá za škody způsobené výpadky napájení pouze vznikne-ll škoda na

instalovaném zařizení a to nejvýše do celkové ceny poškozeného zařizení.

5. Ustanovení společná a závěrečná
_

5.1.Tento Popis služby a práva a ovínností Poskytovaieie a Učastníka z tohoto Popisu služby

vyplývající se řídí právním řádem eské republiky.

5.2. V případě. že jedno nebo více ustanovení Rámcové smlouvy, Popisu služby nebo Všeobecných

podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutííeíné, taková nezákonnost,

neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení. která budou vykládána

tak. jako kdyby tato nezákonná, neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní

strany souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutítelna ustanovení budou

nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutiteinými. která se nejvíce blíží smyslu a účelu

tohoto Popisu služby.

5.3. Popis služby nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Technické specítikace.
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2 Definice parametrů SLA

Tato kapitola detinuje a blíže speciňkuje parametry SLA. používané pro garanci kvality služeb Poskytovaieie.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Dostupnost Služby

Dostupnost se sleduje v měsíčním intervalu.

Pro určení dostupnosti Služby v kalendářním měsíci se DOUŽÍÍG nasledující vzorec:

dostupnost služby =QŠLVŽ * 100%

.kde P značí období, po které má být služba podle smlouvy v daném měsící účastníkovi poskytována.
s výjimkou doby oprávněného přerušení poskytování služby a Doby plánovaně údržby, odsouhiasené
Uživatelem

,N mačl období. po které úastnlk nemohl Službu řádně užívat z důvodů na straně Poskytovaieie.
Doby a období se počítají na celé. byt' jen započaté minuty a dostupnost se vyjádří v procentech
zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

Doba provádění plánované údržby

Plánovaná údržba je prováděna ve všední dny vmímopracovnl dobu od 18.00 do 6.00 hodin nebo
osobotách a nedělích. Poskytovatel se zavazuje každou plánovanou servisní činnost oznámit

účastníkovi vpředsiíhu, dle počtu pracovních dnů odpovídající dohodnuté třídě SLA. Nevznese-li
účastník do 2 pracovních dnů námitky, považuje se provádění plánované servisní činnosti
zaodsouhíasené.

Maximální počet a doba twání servisních prací

Servisní práci se rozumí jakékoliv plánovaná činnost. během jejíhož vykonávání můžďdojítke zhoršení
technických parametrů Služby, nebo k poruše Služby —

Maximální počet poruch (integrita Služby). maximální doba obnovy Služby po poruše

Poruchou se rozumí jakákoliv událost. která není součástí standardního chování Služby. a která

způsobuje přerušení dodávky nebo snížení kvality služby z příčiny na straně Poskytovaieie.

Pro třídy SLA—A a SLA-M je odstranění poruchy rozlišeno na dočasné e deíinliivní
.

Deíinltívním odstraněním poruchy se rozumi trvale obnovení Služby po poruše. Peramelrem SLA je
doba. do kdy je Poskytovatel povinen oznámit účastníkovi ten-hin deíinliivní opravy.

Dočasným odstraněním poruchy se rozumí obnovení Služby po pomše, s tím že po určité době může

Poskytovatel informovat Učastníka o plánovaném výpadku Služby z důvodu deíinliivní opravy.

Parametry uvedené vodst 23, 2.4 jsou vyhodnocovány vlntervalu jednoho kalendářního měsíce a

v intervalu jednoho roku. který je dailnován jako období po sobě následujícím) 12 měsíců. které začíná
prvnim dnem měsíce následujícího po měsící, ve kterém byla služby předána Učastníkovi.

SLA - Se

společnosti Č

rč: 61 45 94

1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Všeobecně

Servlce Level Agreement (dále SLA) je oboustranné odsouhlasena dohoda mazl Poskytovatelem
e Učastnlkem o úrovni kvality poskytovaných Služeb.

SLA umožňuje deňnovat kvalitu a garance Služeb pomoc! vybraných parametrů Těmito parametry
mohou být napřlklad dostupnost. maxlmálnl počet poruch. nebo doba obnovy sluzby po poruše

SLA dohoda je poskytována samostatně ke službám elektronických komunikaci Poskylovalele. V poplsu
každá Službyje uvedeno zda k nl lze poskytovat SLA

SLA dellnule vlce tříd. rozdělených dle parametrů a hodnot těchto parametrů.

Tildy SLA, poskytované k vybrané službě, jsou vzdy uvedeny v odpovldajlclm Poplsu sluiby Kllčové

parametry pro monltomvanl a reporting kvallty Sluzby jsou vždy definovány v odpovldajlclm Poplsu
Služby

ČD Factum » : Panama zmm. 110 M Praha J, tel.. na 011 655, In. 572 115 556, anal: alma. Mod/umana
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Poskytnull kvalllatlvnlch tfld SLA-C, SLA-D a SLA-E ke službám elektronických komunmacl vyžaduje
vždy lndlvlduelnl řešenl a projednán! požadavků zakaznika s technickým úsekem Poskytovalele. Takove
fešenl je vždy specifické pro konkretni lokalitu

ÉHIH
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4

4.1

4.2

Postup řeceni poruchy Služby

Definice poruchy Služby

o oznameni pomchy Služby je urcena okamžikem, kdy pověřený pracavnlk jedna smluvnl strany
sdělí pověřenému pracovnlkovi druhé smluvnl strany, že byly zjištěny nesprávně provozni
parametry nebo přerušeni provozu Služby Poskytovatelem Tento okamžik je označen Tu.

- okamžik To je označen za vznik poruchy. došlo-li kprokazatelnému přerušeni Služby. nebo ke

snlženl kvality slum.
- Okamžik opětovného zprovozněnl nastává. když Poskytovatel sděll Uživateli (nejastějl telefonicky),

že byla Poskytovatelem dokončena obnova služby po poruše Tento okamžit je omecen T„.„.
V případě, že spojeni na pověřeného placovnlka Uživatele je nedostupné, okamžik T„.„ nastává

prokazatelným odeslénlm oznámeni (hlasová schránka, tax. a-mall nebo SMS).
n Pokud během S0 minut po T.„..„ oznámi Uživatel Poskytovateli a Poskytovatel poté objektivně

zjisti. že se Služba Poskytovaieie stále nesplňuje dohodnuté provozni parametry, má se za lo,

že T„..„ dosud nenastal Pokud se ponršenl dohodnutých provoznich parametrů Služby

Poskytovaieie projevi později, považuje se za poruchu novou

o obdobi mezi okamžikem Ta a TWM je považováno za dobu nedostupnosti Služby vpřlpadé, že

porucha má přlcinu na straně Poskytovaieie.
o Porucha. o niž Poskytovatel objektivně jistit. že nemá pllctnu na straně Poskytovaieie,

se nezanechává do doby nedostupnosti Služby.

Postup reseni poruchy Služby

o Neprodleně po oznámeni vzniku poruchy Tu zacne Poskytovatel s jejim odatraitovánlm.

- Poskytovatel od okamžiku vzniku poruchy nejpozději do 60 minut inlonmie Uživatele o stavu řešení

pomdry Služby a o předpokládaném terminu ukonceni opravy. resp. obnovenl Služby po poměe.

V pripade nove zjištěným zásadnlch skutecnosti, vztahujiclch se k poruše. informuje Poskytovatel
Uživatele bezprostředně.

o V případě že Uživatel neni připraven na odstranovani ponichy spolupracovat. leseni pomchy je
odloženo a za To je pak označen okamžik. kdy je Uživatel připraven.

o Po obnovenl služby po poruše bude Poskytovatel neprodleně inionnovat Uživatele, že porucha
služby byla odstraněna. V ptipadě. ža spojeni na pověřeného pracovnlka Uživatele je nedostupné.

Poskytovatel informuje Uživatele prokazatelným odesláním oznámeni (hlasové schránka. tax. e-meil

nebo SMS).
o Uživatel po obnovenl Služby po poruěe neprodleně prověří funkcnost Služby. připadne nejpozději

do 50 minut po TWM oznáml Poskytovateli, že Služba stéla nesplňuje dohodnuté provozni
parametry.

o Po obnovenl Služby po pomse doručil Poskytovatel Uživateli emailem, nebo faxem. tonnulář

odhlaseni incidentu,

- Nesouhlasi-li Uživatel súdajl, zaslanými na formuláři Odhlášení incidentu. může tyto údaje do

následujiclho pracovniho dne rozporovat přes pracoviště HelpDesk.

5 Poskytnutí alev za nedodrženl amtuvnlch parametrů.

51

5.2

53

Dostupnost Služby

Za cast obdobi. ve kterem nebyla Služba dostupná, se odpovidajici podil pravidelných méslůrlch

poplatků neplati. V přlpadě. že v zůctovaclm obdobi nenl zdúvodu vlny na straně Poskytovatele
dodržena smluvnl mesicni dostupnost Služby. náleži Ucastnlkovl delši smluvnl slava.

Servisni práce

V přlpadě, že došlo kponrseni postupu pň plánovanl servisni práce z důvodu zaviněni na straně

Poskytovaieie, nalezl Ucaslnlkovi smluvnl sleva. V pripade, že počal. nebo doba trvánl sanrisnlch praci
přesáhnou maximalni smluvnl pocet v daném kalendářním obdobi, náleži Ucaslntkovi smluvnl sleva.

Pomchy Služby

V případě. že pocet pomoh Služby. která maji přiclnu na straně Poskytovaieie. přesáhne maximalni

smluvnl pocet poruch v daném kalendářnlm obdobi. náleži Ucastnikovl smluvnl sleva.

V připadě, že doba obnovy Služby po poruse, která má pficinu na straně Poskytovaieie, přesáhne

smluvenou maximalni dobu od o “ku prokazatelného zilštěnl nebo řádného ohtášeni vzniku poruchy,
náleži U&stnlkovl smluvnl sleva.

ů) Telenliřiu l $. Pernerova 1519/11 IM Mřnhi J, (EL. 210 021 E55, fu: 971 125 556, una-i. mama. mov/mm::
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5.4

5.5

Postup leseni poruchy Služby

vpřípadě. že doslo_kporušenl postupu řesenl pomchy Služby zdůvodu zaviněni na straně

Poskytovaieie, náleži Ucastnikovl smluvnl sleva.

Výpočet stavy za stuzbu

Smluvnl slevy se pocitaji procentni sazbou z pravidelného měslcnlho poplatku za Službu podle SLA

kvalitativní tridy Služby

Slevy za nedodrženl SLA se vztahujl vždy k měsicni cené služby u niž nebylo SLA dodrženo Pokud

nebyta služba použivána a ůctovéna Ucaatnlkovi za celé zrictovaci obdobi, ale jen za jeho ast. vztahuje
se sleva za nedodržanl SLA k ceně skutecne vyůctované za toto zúctovaci obdobi.

Slevy za nedodrženl SLA do vyse 5lJ0,— Kc za vyhodnooované obdobi nejsou poskytovány.

ČD rucne: l.: Penam Ilit/h 11006 Hilla J let. 210 011 655.131“ 971 215556 umi: cdloatLa btw:/human
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