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SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KlVS - KTS

mezi

Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu

a

Českou republikou - Ministerstvem vnitra

na straně jedné

a

společností T-Mobile Czech Republic a.s.

na straně druhé
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Niže uvedeného dne, měsíce a roku nás|edujÍcÍ smluvní strany:l

Česká republika--Ministerstvo průmyslu a obchodu, se sídlem Na Franti*u-1039/32, PSČ 110 15
Praha 1, Staré" Město, lČ: 47609109, zastoupená

— -—

Č. j.: MPO 92553/2018

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

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem 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 ,,Centrální
zadavatel")

Č. j.: MV-142277-1765/KAP-2017

na straně jedné

a

společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, lČ:
64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B,
vložka 3787, zastoupená: na základě pověření ze dne 30. 11. 2017
(dále jen ,,Poskytovatel")

na straně druhé

{jednotHvI 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 zUní 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
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č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"),
centralizované zadávání spočívajÍcÍ v tom, že Centrální zadavatel zavedl dynamický nákupní
systém (dále- jen ,,DNS") za účelem zadáváni veřejných zakázek na p«kytován1 datových a
hlasových;služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen_:;K|vs"), vymezených
Usnesením a Centrálním zadavatelem, a to na účet jednotlivých ústředních orgánů státní
správy, organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizaci Hiný€h subjektů veřejné
správy; Centrálni zadavatel je oprávněn pořizovat v rámci centralizovaného zadávání
předmětné služby KlVS i pro sebe;

C) Centrální zadavatel zavedl DNS v zadávacím řízení 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 řízenI a centrálně
zadávat veřejné zakázky na poskytování služeb KlVS na účet těchto pověřujÍcÍch zadavatelů;

E) V návaznosti na uzavření Dohody o centralizovaném zadáváni a vymezeni konkrétních služeb
kivs poptávaných Pověřujícimi zadavateli zahájíl Centrální zadavatel dne 25. 10. 2018 zadávací
řizenI na veřejnou zakázku (dále jen ,,veřejná zakázka") na služby KlVS, jejichž bližší specifikace
je obsažena v PřIloze č.1a Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen Služby"), a následně v tomto zadávacím
řízeni (dále jen ,,Zadávací řízenř') 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, povážuji 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 TRVÁNÍ A 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 KlVS,
příslušné Služby.

1.2. Účel Smlouvy
Účelem Smlouvy je dosažení cílů stanovených v Usneseni a zajištění řádného poskytování
Služeb Ministerstvu ,a/nebo pověřujÍcÍm zadavatelům.

n -
1.3. Doba trvání Smlouvy

Smlouva je pro Sml6vní strany závazná od okamžiku její účinnosti dle ČI. 12.2. STnlouvy a po """_
celou dobu jejího trvání, tj. po Dobu zavedení Služby (ČI. 5.5. Smlouvy) a po Dobu poskytování.
Služby (ČI. 12.1. Smlôúvy).

1.4. Místo plnění Smlouvy
Místem p|něnjsm|ouvy je území České republiky.
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2. JEDNÁNÍ MINISTERSTVA PŘI UZAVÍRÁNĹSMLOUVY

2.1. Jednání Miriisterstva při uzavíráni Smlouvy

MinisterstV9-při uzavíránI Smlouvy jedná:
.-(i) vlastním jménem a na vlastni účet; a/nebo

{ii) viastnim 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 Ministerstva 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 informačnia 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 oprávněni 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 poskVtované 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 OQbu 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 předcházejÍcÍmu zavedení Služby poskytována ' "
Poskytovatelem stejná služba (přičemž není rozhodné, zda Poskytovatel -poskytoval
Koncovému uživateli stejnou službu na základě dřÍvější smlouvy uzavřené v zadávacím řIzenI
v rámci DNS nebo na základě jiné smlouvy), není Poskytovatel oprávněn účtovat za zavedení
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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l 3.3. Zúčtovací období

S ohledem na potřebu jednotného systému placení a kontroly se pro účely Smlouvy stanovuje
zúčtovac' obdob: za něž Poskytovatel vyúčtuje ceny za poskytnuté SĹŮŽby, jež odpov'dá
kalendářnIrm měsíci, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

3.4. Daně a popLatky

Pokud nenivýslovně stanoveno jinak, nezahrnuje žádné ujednánio 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. Nestanoví-li
pro konkrétní 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 uzavřeni 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:

{i) jednotlivé odebrané Služby daným Koncovým uživatelem definovat podle místa
poskytnuti Služby; a

(ii) u Služby sdílené vÍce Koncovými uživateli rozdělit fakturované Služby podle jednotlivých
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. Požadavky na za jištění sledováni vlastních nákladů Koncových uživatelů

PověřujÍcÍ zadavatel nebo Ministerstvo jsou oprávněni Poskytovateli písemně sdělit požadavky
na sledování 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 Konc6¶ému uživateli""v příslušném kalendářním měsíci. Takový podřčibný rozpis
Služeb m uší odpovídat PověřujÍc.Ím zadavatelem nebo Ministerstvem oznámeným

:"- požadavkům na sIedWání v|"ástňÍarň"ák|adů daného Koncového uživatele." pokud"pověřujÍcÍ
zadavatel nebo Ministerstvo nesdělí Poskytovateli své požadavky na sledování vlastních .
nákladů, platí, že rozpis poskytnutých Služeb bude respektovat členěni dle 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 doručeni daňového dokladu.
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3.9. Obsah daňového dokladu

jakýkoliv daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené přávnimi předpisy a
bude výstaväi a"doručen Koncovému už'vatel' nejpozděj' do sedmÚctého (17.) dne
ka|endářnjho:měsÍce bezprostředně nás|edujÍcÍho po skončení přIslušného kalendářního
měsíce a bude obsahovat podrobný rozpis Služeb poskytnutých ze strany Poskytovatele
Koncovému "" uživateli v příslušném kalendářním měsíci, včetně "označení Smlouvy,
identifikátoru Služby, paušální platby, instalačnIho poplatku, případného hovorného, jakož
i případně dalších náležitostí 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 přIslušnou fakturu
(daňový doklad) bez zaplaceni, 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 vrácení. Poskytovatel je povinen po vrácení faktury vyhotovit fakturu
novou, a to do patnácti {15) dnů ode dne doručenivráceného daňového dokladu nebo výhrad
k němu. Důvodným vrácením přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury (daňového
dokladu). Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručeni opravené nebo nově vystavené faktury
(daňového dokladu).

3.11. VYpořádá ni vadné fakturace

V případě, že Koncový uživatel uhradí částku, která však byla Poskytovatelem nesprávně
vyúčtována, je Poskytovatel povinen provést vypořádání vadné fakturace formou daňového
dokladu, obsahujÍcÍho mj. i vymezení 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 konstatuji, 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 Kacovemu uzivateĽ

t- 3.13. Prodlenis úhradou céňý:. - — u-—
Jestliže Koncový uživatel neu.hradí 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 řIdí příslušnými 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 ukončeni přIslušného
zúčtovacího období podklad pro vyúčtováni ceny za Služby poskytnuté tomuto' Koncovému

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

Strana 6 z celkového počtu 35



l,l
,l

)

Centrálni zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

uživateli v uplynulém zúčtovacím období. Koncový uživatel je po doručeni podkladů oprávněn
nejpozději do tří {3) pracovních dnů doručit Poskytovateli připomínky k doručeným
podkladům. Na=-základě těchto připomínek může Poskytovatel ve vztahu k příslušnému
Koncovému užjvateh upravit dané vyúčtováni ceny za příslušné zúčtovací okdobÍ, pokud uzná
tyto připomínky jako oprávněné. Tímto není dotčena povinnost Poskytovatele vystavit daňový
doklad v řádném termínu v souladu s přIslušnými 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 plněni Poskytovatele, včetně případných práv na poskytnuti
slevy z ceny, uplatnění sankcí apod. Případné reklamační řIzenI se řídí přIslušnými
ustanoveními ZEK. '

3.15. Elektronické doručení daňového dokladu

jakýkoliv řádný nebo opravný daňový doklad, vC. případného vypořádání fakturace daňovým
dokladem dle ČI. 3.11Smlouvy, doručený dle Smlouvy příslušnému 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

Koncoví uživatelé neposkytují 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 opatřeni {např. opatření
vyplývajÍcÍ ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti či opatřeni v souvislosti se
správou prvků kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů) a v případech vyvolaných
v důsledku úprav"a optMalizaCě infřäštruktury státu v odvětví komunikačních a info"TrňačníCh ' ""'
systémů (zejm. stěhování, rušeni koncových bodů Služeb, navyšování kapacit Služeb při
rozšiřová ní personálnIch"Tapacit atd.):Póskytovate| je povinen Vyhrazenou změnu uplä'tněnou "" =""
Koncovým uživatelem provést, neznamená-li její provedeni mimořádné technické nároky. .
Mimořádnými technickými nároky na zavedení příslušné služby se rozumí okolnosti, pro které
Poskytovatel postupujÍcÍ s vynaložením odborné péče není schopen z důvodů, za něž není
Poskytovatel odpovědný, dodržet maximální Dobu zavedeni Služby dle Smlouvy. Uplatnění
Vyhrazené změny je Koncový uživatel oprávněn učinit v souladu a v rozsahu upraveném ZZVZ,
Smlouvou a zadávacími podmínkami Zadávacího řIzenI.
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j 4.2. Maximální rozsah Vyhrazené změny

Na základě Vyhrazené změny může být celková cena Služeb dle Poptávkového listu
spec'f'kovaných"C'é vztahu k urč'tému Koncovému už'vatel' navýšena č' sn'ženáňejvýše o 30 %
výchozí hodnoty. výchozí hodnotou je cena Služeb, jež byla nabídnuta Poskytovatelem
v nabídce v Zadávacím řízení na Veřejnou zakázku v rámci DNS, o níž Ministerstvo rozhodlo
jako o ekonorňicky nejvýhodnější; uplatnění Vyhrazené změny nemá n"a určeni výchozí
hodnoty vliv. Cena za Služby poskytované po uplatnění Vyhrazené změny bude stanovena
způsobem dle Smlouvy, resp. bude vycházet z výchozí hodnoty Služeb nabídnuté
Poskytovatelem v nabídce podané v Zadávacím řízenI.

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 poskytováni
Služeb, převedení práv na poskytováni Služeb {či jen některých z nich) na jiného Koncového
uživatele apod. Uplatnění Organizační vyhrazené změny musí být doloženo řádným
odůvodněním Koncového uživatele. Předpokládá-li realizace Organizační vyhrazené změny
změnu poštovni adresy poskytováni Služby, provede Poskytovatel s příslušným Koncovým
uživatelem technické šetření. Cena za Služby poskytované po uplatněni 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 odpovídajÍcÍ 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 být sjednányv rozsahu odpovidajÍcÍmu výši
předpokládané hodnoty nových služeb a poskytovány po dobu, která se odvIjI od sjednaného
rozsahu nových služeb a předpokládané hodnoty nových služeb, to vše s přihlédnutím ke
stanovené hranici ceny za nové služby dle věty čtvrté tohoto Článku. Koncový uživatel je
oprávněn zahájit jednací řIzení bez uveřejnění do 3 let ode dne uzavření Smlouvy.

Nás|edujÍcÍ ustanoveni Smlouvy o Vyhrazených změnách se použiji též pro poskytováni nových
služeb, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

4.5. Centrálni registr vyhrazených změn KIVS

Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny Vyhrazené změny musí být uplatněny
""" prostřednictvím Ministerstva, á' to z'ásláním písemného požadavku Koncového ůŽivatele""

Ministerstvu. Ministerstvo zaznamená požadavek do své evidence (dále jen ,,Centrálni registr
' "" vyhrazených změň k1vs'T a po""jeho-vyhodnocen1 jej uplatni vůči Poskytovateli. Ceňtrální

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 týkaji příslušného Koncového uživatele,
jsou tomuto Koncovému uživateli zpřístupněny v portálu KIVS.

4.6. Účinnost Vyhrazené změny

Pokud není v rámci Vyhrazené změny uplatněné Koncovým uživatelem požadováno pozdějsi
provedeni změny Služby nebo nové služby, je Poskytovatel povinen zavést požadovanou
změnu Služby nebo novou službu nejpozději ve lhůtě odpovídajÍcÍ příslušné Době zavedení
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Služby, která běží od okamžiku doručení požadavku na uplatnění Vyhrazené změny
Poskytovateli. Dojde-li uplatněním Vyhrazené změny k rušení Služby, je Poskytovatel povinen
poskytování Služby-z-rušit nejpozději ke konci měSíce, pokud mu byl požadavek na zrušeni
Služby doručen d9 patnáctého (15.) dne předmětného měsíce, jinak od patnámého (15.) dne
měsíce nás|edujÍcÍho po doručení požadavku na zrušení Služby.

4.7. Zřizovací poplatek při uplatnění VYhrazené změny

Poskytovatel je oprávněn účtovat zřizovací poplatek při uplatněni 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 původnISlužbě.

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 uplatněnIVyhrazené změny a Koncový uživatel
tento požadavek schválí; uvedené platí i pro případ, že změněná nebo nová služba bude
odpovídat svými technologickými parametry původní Službě.

4.8. Postoupeni 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 postoupí své právo
na uplatnění 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 postoupeni zprostředkovat. O čerpání Vyhrazených
změn jednotlivými Koncovými uživateli a rozsahu postoupení práva na uplatněnIVyhrazených
změn vede Ministerstvo evidenci v Centrálním registru vyhrazených změn KlVS.

4.9. Poskytováni Služeb dle vy'hrazených změn

Sdělením Ministerstva Poskytovateli o uplatnění Vyhrazené změny vzniká povinnost
Poskytovatele k poskytováni Služeb Koncovému uživateli v požadovaném rozsahu. Koncový
uživatel a Poskytovatel jsou povinni potvrdit den realizace Vyhrazených změn, od nějž
Poskytovatel zahájí či zahájíl 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 .Llžiyatele.-k uplatnění Vyhrazené změny dle Smlouvy není datčeno ,. ....
právo Koncového uživatele a Poskytovatele dohodnout se o změně Služeb poskytovaných dle
Smlouvy za podmínek stan0Mených v zzVz,--zejména v § 222 zzvz. = . .--.-

4.11. Specifické požadavky Koncových uživatelů

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

5.1. Kvalitativní ukazatele Služby'
_-r

Poskytovatel je pyinen poskytovat Služby s přIsIušnou odbornou péčí a s využitm poslednIho
·stavu techniky. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v souladu s požadavky zadávací
dokumentace (pkdevším v souladu s Katalogovými listy Služeb). Služba musí být předána
v souladu s techriickými podmínkami zadávací dokumentace. Za správnost poskytovaných
Služeb odpovídá v plném rozsahu Poskytovatel. Poskytovatel rovněž zajistí dodržování
kvalitativních ukazatelů Služby dle Poptávkového listu (dále jen ,,Kvalitativní ukazatele").
KvalitativnImi ukazateli, které jsou měřeny a jejichž porušení je sankcionováno, jsou
dostupnost (ŠLA) a Doba zavedeni Služby (jak je tento pojem dále definován), pokud není
sjednáno jinak. Při zjišťováni, 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 ji 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.

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

5.2. Měřeni Kvalitativních 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 KvalitativnIch ukazatelů (v
podobě přesných hodnot výsledků měření Kvalitativních ukazatelů), a to za období každého
kalendářního měsíce poskytováni Služeb. Poskytovatel zajistí 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
uchování.
V případě nesplněni 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. Vykazováni Kva|itativnÍch.uka.zate|ů.. . .-,.
Poskytovatel je povinen k žádosti pověřujÍcÍho zadavatele a/nebo Ministerstva, popř. osoby

' ±:"" pověřené ze strany Ministěrstva"' neboT"póvěřujÍcÍho zadavatele sledováním "dodržôVáni
KvalitativnIch ukazatelů, sdě!it bez zbytečného odkladu, nejpozději do jed noho (l) pracovního . _
dne, aktuálni hodnoty Kvalitativních ukazatelů. Do sedmi {7) dnů od konce každého
kalendářního měsíce Poskytovatel zpřÍstupní příslušnému pověřujícknu zadavateli a/nebo
Ministerstvu, popř. osobě pověřené ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele
sledováním dodržování Kvalitativnlch 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 KvalitativnIch ukazatelů. V případě, že má pověřujIcí zadavatel nebo Ministerstvo,
popř. osoba pověřená ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním
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dodržováni Kvalitativnlch ukazatelů, oprávněné pochybnosti o úplnosti, správnosti či
pravdivosti takovýchto výkazů či přehledů, je Poskytovatel povinen doložit zde uvedené Udaje
dodatečnými Udaji tak, aby umožnil jejich ověření z těchto hledisek. - - -
y případě nesp|něnŕ"povinností Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy, je ý'oskytovatel
povinen uhradit Koncovému uživateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek blíže určených v ČI.
11.3. Smlouvy, a tčřza každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

5.4. Vlastni měřeni Ministerstva
Žádné ustanovení ve Smlouvě neomezuje možnost Ministerstva, pověřujÍcÍho zadavatele,
popř. osoby pověřené ze strany Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele sledováním
dodržování KvalitativnIch ukazatelů, provádět vlastni nezávislé měření KvalitativnIch
ukazatelů, k čemuž je Poskytovatel povinen poskytnout nezbytnou součinnost. V případě
rozdílných hodnot měření a vykazováni KvalitativnIch ukazatelů ze strany Poskytovatele je
rozhodný výsledek měření Ministerstva nebo pověřujÍcÍho zadavatele.

5.5. Doba zavedeni Služby
Poskytovatel je vždy povinen postupovat tak, aby zahájení poskytování Služby Koncovému
uživateli plynule a bezproblémově navázalo na dosavadní poskytování Služby Koncovému
uživateli. Poskytovatel je povinen zahájít řádné poskytováni Služby nejpozději na konci lhůty
k tomu stanovené (dále jen ,,Doba zavedení 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 zavedeni Služby v rámci individuálního
harmonogramu (viz. výše bod iii) bude aplikováno přednostně před stanovením Doby zavedeni
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 poskytováni 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
poskytování Služby dle ČI. 12.1. Smlouvy.

Zavedeni 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 Poskyt"Óv"ate|e"ä KoňČového uživatele nebo uplynutím Doby zavedeni "
Služby začíná běžet Doba poskytováni Služby dle ČI. 12.1. této Smlouvy. Poskytovatel je

" "-m-- povinen alespoň patnáct (15)Tracovních dňů přede dnem plánovaného zavedeniSlužby, teďý
podepsání Předávacího protQko|u dle věty první, zaslat Koncovému uživateli harmonogram
postupu při zavedení Služby tak, aby mohla být zajištěna maximálni součinnost při zavedení
Služby a podepsání Předávacího protokolu ze strany Koncového uživatele.

PověřujÍcÍ zadavatel je povinen předat Předávací protokol podepsaný PověřujÍcÍm 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. Stavení Doby zavedení Služby
Po dobu, kdy Koncový uživatel neposkytnul potřebnou součinnost pro zahájení poskytování
Služby v Době zaved.ěnj Služby a Poskytovatel na neposkytnutí této součinnosti "6ěz.odk|adně
Koncového uživatelea Ministerstvo písemně upozornil, včetně uvedení důsledků neposkytnutÍ
vymezené součinnosti (tj. staveni běhu Doby zavedeni Služby), neběží Doba zavedení Služby.
Po odpadnutí prodlěnrKoncového uživatele běh Doby zavedení Služby pokračuje (tj. od
skončeni prodlení Koncového uživatele neběží nová Doba zavedeni 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
KIVS 2017-2021 (především v souladu s technickými parametry Služby uvedenými v tzv.
Katalogovém listu Služby a v Poptávkovém listu Služby). Po vyhotoveni daného měřÍcÍho
protokolu, na základě provedeného měření a kontroly u konkrétni zřízené Služby, bude tento
měřIcI protokol zaslán v elektronické formě na určené kontaktní osoby ke kontrole a schválení.
MěřIcI protokol bude vždy součásti Předávacího protokolu, který tvoří Přílohu č. 5 této
Smlouvy, k dané zřízené a předávané Službě.

V případě nesplněni 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 porušeni uvedené povinnosti.

6. CENTRÁLNÍ DOHLEDOVÉ MÍSTO A SERVICEDESK

6.1. Centrální 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 umožní
centrálnímu dohledovému místu, resp. Ministerstvu nebo pověřujíchnu zadavateli přímý
přístup do systému Poskytovatele obsahujÍcÍho aktuální (on-line) informace o Službách
poskytovaných Poskytovatelem dle Smlouvy Koncovým uživatelům. Pokud nebude sjednáno
jinak, bude mít centrální dohledové místo přímý přistup do systému Poskytovatele
obsahujÍcÍho aktuálni (on-line) informace o Službách poskytovaných Poskytovatelem dle
Smlouvy minimálně v rozsahu umožňujÍcÍm: {i) ověřování fakturace za Služby poskytované
Poskytovatelem dle Sm|ouvg:'(ii) ověrovaní informace o poskytovaných Službách dané"řňú "'
Koncovému uživateli, a to minimálně vymezením KlVS ID, lokalizace Služby a parametriky
Služby a dni zahájení Doby p6škyto¶ánrsmy, {iii) sledování změn Služeb poskytovanyaŤ "
Poskytovatelem dle Smlouvy, a to vC.. Udajů,p doručení požadavku na změnu, stavu změny,á_
datu provedení změny a {iv) ověřováni incidentů a závad ve vztahu ke Službám poskytovaným
Poskytovatelem dle Smlouvy a sledování jejich řešení (servicedesk). Bez ohledu na existenci
centrálního dohledového místa a jeho činnost při sledování závad a incidentů bude
Poskytovatel po dobu trvání Smlouvy průběžně prostřednictvím svých dohledových systémů
preventivně kontrolovat a monitorovat poskytování a zajištěni Služeb dle Smlouvy, a to za
účelem prevence incidentů a závad a jejich případného odstraněni 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
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systému zpřístupnit alespoň informace uvedené v tomto článku Smlouvy. Poskytovatel je
povinen zřídit přistup pro dohledový systém centrálního dohledového místa Ministerstva na
CPE zařIzenIch Poskyt«řatele umístěných u Koncových uživatelů. — ---

6.2. Povinnosti Koncového"uživatele
.

Ministerstvo, případně EověřujícI zadavatel poskytne Poskytovateli v nezbytném rozsahu
{a v závislosti na charaktéru incidentu či závady) rozumnou součinnost, jež je potřebná
k dodrženi závazků Poskytovatele ohledně dodrženi 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 poskytováni 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 řešení incidentů
V případě, že bude ze strany centrálního dohledového místa nahlášen Poskytovateli incident
či závada, které se nepotvrdí být incidentem či závadou, nebude centrálni 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 vyhodnocení incidentu či závady a veškeré ostatní aktivity s tím souvĹsejÍcÍ).

6.4. Řešení incidentů a závad Služeb
Evidence incidentů a závad Služeb a jejich řešeni a sledování se řIdí dle následujÍcÍch
ustanovení:

{i) Poskytovatel je bezodkladně po nabyti 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 zjisti závadu poskytované Služby, již se rozumí nesoulad
(zhoršení) poskytovaných parametrů Služeb se sjednanými parametry Služby, bez
zbytečného odkladu ji nahlásí Poskytovateli na jeho kontaktní údaje;

(iii) Poskytovatel je povinen po nahlášeni 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
zjištění jej vyzve k realizaqi, kroků, které závadu odstraní, jsou-li mu známy nebo mě|y:!i. .. .
by mu být známy s přihlédnutím k jeho odborným schopnostem a znalostem;

(v) incident nebo závada Služby se. pQvaµÁjj za vyřešené okamžikem, kdy dané řešeú— -- —=
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 KIVS 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 Smku-vy. Koordinace Služeb poskytovaných na základě Smlouvy je
prováděna z hlediska 'luájemného souladu služeb poskytovaných v rámci KlVS a®áie též
z hlediska vzájemného souladu těchto služeb v rámci jednotlivých komunikačních infrastruktur
Koncových uživatelů. Zvláštni 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. lnteRrace 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 KlVS. Smluvní strany se zavazujivyvinout úsilí nezbytné k tomu, aby veškeré
komunikační infrastruktury Koncových uživatelů byly plně integrovány do KlVS. 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 sÍtÍ) 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 KIVS 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. SděK-Ii Koncový
uživatel takový požadavek Poskytovateli, jsou Poskytovatel a nový poskytovatel povinni
bezodkladně po uzavření 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 čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu dvakrát, a to z důvodu dvoji
fakturace stávajIcIch a nově zřízených a předaných služeb.

7.4. Migrace, změna Služeb stávaiÍcĹm Poskytovatelem
" " """ Poskytovatel zajistí, aby kontinuita siužeb poskytovaných Koncovému uživateli při změně nebo""" "" "

migraci nebyla narušena. Sděli4i Koncový uživatel takový požadavek Poskytovateli, je ,==
. -_Poskytovatel povinen bezodkladně po uzavreňi příslušné nové smlouvy nebo při uplatněni ""

změny zpracovat zdarma návrh migrace nebo změny Služeb a předat jej Koncovému uživateli. --
Koncový uživatel a Poskytovatel dohodnou organizaci ukončeni stávajÍcÍch a zahájení
poskytováni nových nebo měněných Služeb tak, aby nedocházelo k čerpání finančních
prostředků ze státního rozpočtu dvakrát a to z důvodu dvoji fakturace stávajÍcÍch a nově
zřízených a předaných služeb.

7.5. Součinnost Poskytovatele před migraci Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb
Na výzvu pověřeného zástupce přIslušného Koncového uživatele je Poskytovatel povinen
zajistit účast svého zástupce na osobní schůzce s osobou nebo osobami pověřenými Koncovým
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uživatelem, za účelem dohodnutí konkrétních podmínek migrace Služeb. Zástupce
Poskytovatele je povinen poskytnout součinnost při vyhotoveni zápisu z uvedeného osobního
jednání, který bude obsahevat závazně dohodnuté podmínky migrace Služeb, a opatřit jej svým
podpisem (dále jen ,,Zápis"). Nezávazný vzor Zápisu je PřIlohou č. 6 této Sm|ouVy. výše
uvedenou povinnost Poskytovatel nemá, dohodne-li se s příslušnými Koncovými uživateli, že
splnění uvedené povinn€)sti 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 příjmenŕ

Telefonní číslo:

E-mail:

Poskytovatel:

jméno a příjmenh

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 splnění jejich závazků dle
Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Koncovému uživateli součinnost při prováděni
bezpečnostních opatřeni a hlášení 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 opatřeni a/nebo
opatření vydaných Národním bézpečnostnÍm%Ťadem do poskytování Služeb a umožnit " ""
Koncovému uživateli (po dosaženi dohody o p!něnÍ a příslušné ceně) navýšit bezpečnostní
parametry Služeb způsobem dle či 4 Smlouvy nebo provést jiná souvÍsejÍcÍ plněni; 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 poskytovánISlužeb 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 netjÍ jakkoli dotčena odpovědnost Poskytovatele za případné ne©nění
či vadné plněni příslušných závazků.

l v případě, že Poskytovatel použije k poskytováni Služeb a plnění svých závazků dle Smlouvy
poddodavatele, jakákoli oznámení, žádosti Či jiné sdělení činí vůči Koncovému uživateli a
Ministerstvu Poskytovatel.

8.3. Využiti poskytovaných Služeb
Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že Služby poskytované ze strany Poskytovatele na
základě Smlouvy budou určeny k využiti v rámci zákonem stanovené činnosti příslušných
Koncových uživatelů, zejména pak k výkonu a zajištěnivýkonu 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. ŘIdId výbor
Komplexní hodnocení Smlouvy provádí na nejvyšší úrovni ŘjdÍcÍ výbor (složený z nejméně
jednoho zástupce Ministerstva, jednoho zástupce Poskytovatele a jednoho zástupce
příslušného 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 oznámi totožnost a kontaktní údaje
(např. telefonní číslo, faxové číslo, emailovou adresu a poštovní adresu) svých zástupců
v řIdIckn výboru. jakékoliv oznámení vztahujícľ se k jednání řjdÍcÍho výboru, popř. k osobám
zástupců v řIdIchn výboru, bude učiněno v souladu se Smlouvou. jakékoliv závěry takového
hodnocení budou ze strany Ministerstva zpracovány v písemné podobě a předloženy
Poskytovateli a dotčeným pověřujíckn zadavatelům s tím, že jim bude v každém případě
poskytnuta přiměřená doba na vyjádření k přľslušnému hodnocení. V návaznosti na vyjádřeni
Poskytovatele a dotčených pověřujÍcÍch zadavatelů vydá ŘídÍcÍ výbor 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 údaje {např.
telefonní číslo, faxové číslo, emailovou adresu a poštovní adresu) si Poskytovatel a Koncový
uživatel vzájemně bez zbytečného odkladu písemně oznámí (totéž platí i pro jakékoli změny
Kontaktních osob, popř. jejich kontaktních-údajů). ---"- ---" .

8.6. Interní předpisy Koncových uživatelů
Poskytovatel se zavazuje při poskytování Siuže6 dle Smlouvy postupovat s odbornou péčí

" "^" a dodržovat též existujÍcÍ interní předpisy 'přIslušného Koncového uživatele (např.
bezpečnostního, technického a provozního charakteru), které mají vliv na poskytování Služeb
dle 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 prohlašuji, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemsEví-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 pověřujichnu 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 KlVS, 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 vytvoření 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.

Í

10. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE

10.1. Prohlášeni Poskytovatele

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

(i) Poskytovatel je společnosti řádně založenou a platně exĹstujÍcÍ 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 op'rávněny; " "_"" """" "
(iii) Poskytovatel splňuje kvalifikační předpoklady a ostatní podmínky stanovené v zadávací

' -dokumentaci v Zadávacím řízení;

"'" (iv) Poskytovatel není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Poskytovatele
neprobjhajÍ žádná řízení 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 ,,insolvenční
zákon"), včetně srMrčiho řIzenI, inso|venčnÍho řIzenI nebo ujednáni s věřiteli ve vztahu
k likvidaci, exekuci, prodeji podniku nebo části podniku nebo jiné řIzení o úpadku ve
vztahu k Poskytovateli. Podle nejlepšího vědomí Poskytovatele nebyly podniknuty žádné
kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění majetku Poskytovatele a nedošlo k žádné události,
která by zakládala právo takové zajištění vynucovat; výrazem ,,nejlepší vědomi
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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 péči 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 pÔkud
Smlouva výslovně něstáňovÍ jinak, nebude za tímto účelem nutný žádný souhlaš,"
zproštění, schváleni, licence, jmenování ani oprávnění či jakékoli prohlášeni, oznámení
o učinění 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 nejlepšího vědomi Poskytovatele udržuje Poskytovatel v platnosti ve všech zásadních
ohledech licence, souhlasy, povoIenI a další oprávněni požadovaná právními předpisy
platnými pro poskytování Služeb dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence,
souhlasu, povolení a oprávněni byla ukončena.

10.2. Nepravdivost prohlášeni 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 PověřujÍcÍmu zadavateli a/nebo Ministerstvu veškerou škodu nebo
újmu, která pověřujícknu zadavateli a/nebo Ministerstvu vznikne v důsledku takového stavu.

10.3. Závazek na zajištění pravdivosti a platnosti prohlášeni Poskytovatele
Poskytovatel se zavazuje vyvinout dostatečné úSiII pro to, aby prohlášení 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 pověřujíchnu 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 zavedení 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 nás|edujÍcÍ tabulky:

'".- ._.."" Tabulka č. 1
5% z měsIčnI cenv dané Službv -- při prodlenido 3 pracovních dnů včetně5% z měsIčnI ceny dané Služby -- při prodlenido 3 pracovních dnů včetně
10% z měsičnÍceny dané Služby při prodlení 4-10 pracovních dnů včetně
20% z měsÍčniceny 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
pracovni 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 zavedeníSlužby" u jednotlivé Služby se vždy použije jen jedna ze stanovenýcÁ——
sazeb smluvní pokuty. ::""

.11.2. Smluvní pokuta pro nedodržení dostupnosti
.

Pokud Poskytovatel ve vztahu k Službě poskytované dle Smlouvy Koncovému uživateli nes"plní
KvalitativnI 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)x100

kde:

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

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

Stanovení výše smluvní pokuty:

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

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

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

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

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

6. 80% z měsíční ceny 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 povinností 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""5'tanovené ů'čľ 5.3. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhra.dit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé
porušeni takové povinnosti.

(iii) V případě nesplnění povinnosti stanovené v ČI. 5.8. této Smlouvy je Poskytovatel
povinen Koncovému uživateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- KČ za každé jednotlivé
porušeni 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 nahlášení závady, nedohodnou-li se
Koncový uživatel a Poskytovatel jinak. Pokud Poskytovatel ve lhůtách pro odstranění vady
příslušnou závadu Služby neodstraní, ztrácí nárok na zaplacení poměrné části měsíčnÍh0—-
poplatku (ceny) za tuto s|užbu;pdpovÍdajÍcÍ ceně Služby za dobu, po niž byla překročena |hůt@-"
pro odstraněni závady Služby. "

11.5. Sleva z ceny S|užbY
Nesděli4i 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 uhrazeni 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 poskytováni Služby
Služby dle Smlouvy jsou poskytovány po dobu 36 měsíců.

Doba poskytování Služby počíná běžet od okamžiku, kdy Poskytovatel zahájil řádné
poskytování 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 zaháji řádné poskytování Služby

_, ,_ _,,,,.. _ Koncovému uživateli a aniž je Koncový uŽivatel schop,m.a oprávněn Službu v plném rozsahu"" " odebírat, Poskytovatel není oprávněn pOžadovat uKřäz"en1 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 poskytování
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.

"4
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12.3. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv
Ministerstvo je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti {30) dnů od uzavření"

r Smlouvy, zaslat Smlouvu správcíWgistru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Pokud Ministerstvo v této |hůtě3m|ouvu správci registru smluv nezašle, je povinen Smlouvtr

' bez zbytečného odkladu zaslat správci registru smluv k uveřejnění Poskytovatel.
Smlouva bude v registru smluv uveřejněna pod číslem jednacím Ministerstva uvedeným

l v záhlaví této Smlouvy.
12.4. Zánik Smlouvy před uplynutIm doby jejího trvání

Před sjednaným ukončením účinnosti Smlouvy lze Smlouvu ukončit:

(i) na základě písemné dohody Smluvních stran,
(ii) výpovědi 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) výpovědi ze strany Koncového uživatele 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
následujÍcÍho 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 provedení bezpečnostních

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

C) provedení bezpečnostních opatření a/nebo opatřeni 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 uplatnění Organizačních vyhrazených změn Koncovým uživatelem dle
Smlouvy a který má za následek, že odpadl důvod odebÍránj Služeb tímto Koncovým
uživatelem.

12.5. Podstatné porušeni Smlouvy
Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že pro účely Smlouvy je porušení podstatné zejména, .

,=_jestliže

_
a) Poskytovatel nezaháji řádné po9ytování Služby v Době zavedeni Služby,

b) Poskytovatel neposkytne maximálni součinnost novém u 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 plněni povinnosti při takovém porušení Smlouvy;
uvedené se týká i případů poskytnutí vadného plněnía plnění, které je v rozporu se -
zadávací dokumentaci-kWS 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 řešení 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 podání nabídky pro danou Službu, uvedené pro zařazení do DNS,
v němž byla veřejná zakázka zadávána, a ve výzvě pro podání nabídek na Veřejnou
zakázku;

zavazuje se Poskytovatel do patnácti (IS) kalendářních dnů od písemného upozorněni
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 příslušného Koncového uživatele.
Pokud Poskytovatel, po předchozím projednání příslušného 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
poskytováni Služeb dle Smlouvy tak, aby svoji výhodností pro Koncového uživatele odpovídaly
podmínkám jejich poskytováni jiného poskytovatele veřejných telekomunikačnIch 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
,,výhodnějsi cena"), a uzavření smlouvy za výhodnějsi cenu je pro potenciálnľ uživatele služby
de facto nárokové, 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 i)řÍs|ušňých slúžeb,'"žáhájit s Ministerstvem a Koncovým ' "'""'"
uživatelem jednání o možnosti úprav p.o,dmínek pro poskytováni Služeb dle Smlouvy

·" "" ="" výhodnějšlch pro příslušného Koncového uZíůatele. ""'

"""" Pokud Poskytovatel, po předchozím projednání přIslušného upozorněni Ministerstva a/nebo
Koncového uživatele, písemně neakceptuje do patnácti (15) kalendářních dnů od doručení
upozorněni 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 výhodnosti pro Koncového uživatele odpovídaly
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 výhodnějsi 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 Koncovéňi=i uživateli, výpověd'Smlouvy ze strany tohoto Koncového " " "" "
uživatele nezpůsobuje zánik Smlouvy mezi Poskytovatelem a ostatními Koncovými uživateli; .: "
stejné účinky nastávají v přÍpade ukončeni Smlouvy na základě písemné dohody mezi

_ _konkrétním Koncovým uživatelem a Poskytovatelem dle ČI. 12.4. odst. (i) Smlouvy.

7

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Zastoupeni 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 kZadávacímu řIzenI, svýjimkou úkonů uvedených
v § 43 odst. 2 ZZVZ, tj. aby Administrátor zejména:

(i) zajistil veškeré úkony, jež má Ministerstvo provést ve smyslu přIslušných ustanovení
ZZVZ ve vztahu k Zadávacímu řÍzení; a

{ii) vedl komunikaci s Poskytovatelem zejména za účelem (i) zjištěni požadavků na pořízenÍ
datových a hlasových služeb KIVS, (ii) zIskáni verifikace požadavků pověřujÍcÍch
zadavatelů a {iii) zajištění podpisu Smlouvy ze strany PověřujIcIch zadavatelů.

13.2. Interpretace
Odkazy na odstavce a články objevujÍcÍ se v textu Smlouvy {včetně jejich Příloh) jsou odkazy na
odstavce a články Smlouvy, není-li uvedeno něco jiného. Definice uvedené v textu Smlouvy
(včetně jejich 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 následujÍcÍ představují demonstrativní a nikoliv taxativnivýčet položek daného druhu.
Nadpisy článků jsou do Smlouvy vloženy výlučně z důvodu usnadnění orientace v jejím textu a
tyto nemohou ovlivnit význam a smysl smluvních ujednáni obsažených ve Smlouvě.

13.3. Doručování
jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno SmluvnI straně dle
Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně; uvedeřjé se nevztahuje na oznámení, žádost či jiné
sdělení činěné v souvislosti s prováděním migracISlužeb dle ČI. 7 Smlouvy. NeoznámI-li Smluvní
strana přIsIušnou 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 stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDš"), je-li
oznámení zasíláno 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 doručení potvrzeným oznámením o doručeni v čitelné a úplné podobě

v případech, kdy oznámení bylo doručováno faxem.
výše uvedené adresy a telekomunikačnI spojeni mohou být měněna jednostranným písemným
oznámením doručeným přIslušnou Smluvní stranou ostatním Smluvním stranám s tím, že

"" takováto změna se stane účinnou doručením'"takového"ozn"ámenÍ. Smluvní strany se dohodly,
že Ministerstvu či pověřujícímu zadavateli může být jakékoli oznámeni, žádost či jiné sděleni

' =dje Smlouvy doručeno vedle doručení do datové schránkrtéž elektronickou poštou. Takové
,. oznámení, žádost či jiné sdělení bude považováno za řádně doručené pouze, pokud (j) 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
(nebo jeho doručení) rovněž jiné Smluvní strany, vznikne právo teprve provedením takového
právního jednání posledním účastníkem {doručením poslednímu účastníkovi).

_
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13.5. DoplněnI a změny Smlouvy

Pokud není ve Smlouvě výslovně staňoveno něco jiného, může být Smlouva (včetně jejích "
Příloh) doplňována nebo měněna po"uze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi
dotčenými Smluvními stranami. Přípravu a koordinaci písemného dodatku zajišt'uje :
Ministerstvo. Jakákoliv Smluvní strana bude oprávněna iniciovat jednání směřujÍcÍ k doplnění
či změně Smlouvy prostřednictvIWpBemného oznámeni 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 vyplývajÍcÍ
ze Smlouvy přejdou na ten subjekt, kterému budou zákonem svěřeny kompetence
PověřujÍcÍho zadavatele nebo Ministerstva vyp|ývajÍcÍ mu z právních předpisů.

13.8. Oddělitelnost

je-li nebo stane-li se některé ustanoveni 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 sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
pověřujÍcÍ zadavatel obdrží dva (2) stejnopisy, Ministerstvo obdrží tři (3) stejnopisy
a Poskytovatel obdrží dva (2) stejnopisy Smlouvy. ÚČinné znění Smlouvy (včetně všech jejich
případných dodatků) bude Poskytovateli a jednotlivým pověřujíchn zadavatelům zpřístupněno
k nahlédnutí, případně ke zhotovení kopií u Ministerstva a současně zpřístupněno
Ministerstvem na jeho www stránkách vždy nejpozději do třiceti (30) dnů.

13.10. Finanční kontrola

Každý Poskytovatel bere na vědomi a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona

._ ,== ,, _ č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejng.správě a, o,Lněně některých zákonů (zákon"o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, proved1ý""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 součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy dle nás|edujÍcÍho seznamu:
Příloha č. 1 - poptávkový list: PI poptávkový_ list_4547-DATA_INTERNET-SYM_64949681
Příloha č. 2 - Aktuální Katalogový list Služby
Příloha č. 3 - Seznam zkratek a definicí
Příloha č. 4 - Obchodní podmínky

___y

_
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Příloha č. 5 - Vzor Předávacího protokolu
Příloha č. 6 - Vzor zápisu z jednánis Poskytovatelem
Příloha č. 7 - Pověření k uzavření Smkuvy

13.12. jazyk
-

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. Řešení sporů
7
l

Smlouva se řídI právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními NOZ, ZZVZ
a ZEK. NestanovI-li 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 ústni ujednání, smlouva či řIzení některé
Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinnosti dle Smlouvy.
Zároveň Smluvnístrany potvrzuji svým podpisem, že veškerá ujištěnía dokumenty dle Smlouvy
jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. ' :::':'h.

íl .

'y""
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plněni,
připojují své podpisy a prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté
tísně, zejména tísně finanční.

r

4
b
Ť

l

í
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PŘÍLOHA Č. 1SMLOUVY

poptávkový list
"Ĺ

p1_poptávkový_ 1ist_4547-mTA_internet-sym_64949681

_ _
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ID listu: DATA_INTERNET-SYM_003.01 (posledn/dvojčlsh'označuje verzi listu)
Označeni služby Symetrický internet
Stručný popis služby Fixní připojeni lokality koncového uživatele k síti Internet prostřednictvím symetrického přístupu.
Popis vlastností služby Trvalé připojeni lokality koncového uživatele s využitím symetrického přístupového okruhu. Jednotlivé individuálnI parametry služby jsou

definovány tímto KL.
· Služba nesmí filtrovat zákaznický provoz, není-li zvolena služba ve variantě se zvýšenou bezpečností.
· Nedílnou součástí služby je operátorem spravované koncové zařIzenI (CPE).
· Služba musí být chráněna proti DDoS útokům (Distributed Denial of service), tzn., že Poskytovatel služby informuje koncového

uživatele bezodkladně o každém jednotlivém zahájeni režimu ochrany, i o jeho ukončeni (prostřednictvím SMS, e-mailu, telefonu).
· Služba musí obsahovat možnost poskytnutí reportů ŠLA a výkonnostních charakteristik.
· Předávacím rozhraním služby je port koncového zařIzenI.
· Součásti služby je poskytnutí minimálně jedné veřejné ip adresy (do 4 veřejných ip adres je cena, již započítána v ceně služby).
· Služba garantuje přenos dat jak protokolem lPv4, tak lPv6 a je provozována v ,,Dual-stack" módu.
· Podpora šifrované komunikace AES 128, 256, 3DES , apod.

Použitelné technologie Pro realizaci služeb INTERNET-SYM je požadováno použiti výhradně těchto přenosových technologiI:

- metalická vedeni
- optická vedení
- radiové spoje

o pro služby s parametrem ŠLA 99,5 % a vyšším musí být použita technologie pracujÍcÍ na kmitočtech s individuálnIm 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

Podmíněno službami N/A
Maximálni doba zřIzeni služby 90 kalendářních dní

. . . Kód parametru .Nazev skupiny parametru lř) Parametr,. Popis

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

:: Symetrické neagregované připojeni|oka|ity koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 2 Mbit/s

4M Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 4 Mbit/s
K";'
6M Symetrické neagregované připojenÍ|oka|ity koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 6 Mbit/s
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KB
8M Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 8 Mbit/s
Kc'
10M Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 10 Mbit/s
K-lO
16M Symetr'cké neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 16 Mbit/s
K13
20M Symetrické neagregované připojeni|oka|ity koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 20 Mbit/s
KIS
25M Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 25 Mbit/s
K16
::: Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 30 Mbit/s

40M Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 40 Mbit/s
K19
50M Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu přenosovou s kapacitou 50 Mbit/s
!(21
BOM Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 80 Mbit/s
K2ä.
100M Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 100 Mbit/s
K26
150M Symetrické neagregované připojení|oka|ity koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 150 Mbit/s
K2E'
200M Symetrické neagregované připojeni|oka|ity koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 200 Mbit/s

250M Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 250 Mbit/s
K3!
:::M Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 300 Mbit/s

4OOM Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 400 Mbit/s
K32
500M Symetrické neagregované připojení lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 500 Mbit/s
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1G
Symetrické neagregované připojeni lokality koncového uživatele k internetu s přenosovou kapacitou 1 Gbit/s

1(40
Garantovaná dostupnost za SLA-99,0 . ,

P Služba ma garantovanou dostupnost minimálně 99,0%kalendarni mesic poskytovani šLa,:
služby SLA-99,5 . .

SLA3 Služba ma garantovanou dostupnost minimálně 99,5%
SLA-99,9
SLA4 Služba ma garantovanou dostupnost minimálně 99,9%

Záloha služby - kapacita ZAL-O

ZALKO Služba bez zálohy

Služba se zálohou o kapacitě 25% primárnilinky

ZAL-50 V
ZALK2 Sluzba se zálohou o kapacitě 50% primárnIlinky
=5 Služba se zálohou o kapac"tě 75% pr"márnílinky

ZAL-100 ,
ZALK4 Služba se zalohou o kapacitě 100% primárnilinky
ZALK-ASYM4 . ,
ZA'_K5 Služba se zalohou o kapacitě 4Mbps/256kbps s agregaci maximálně 1:50
ZALK-ASYM8 . .
ZALK6 Služba se zalohou o kapacitě 8Mbps/512kbps s agregaci maximálně 1:50
ZALK-ASYM16
ZALK7 Služba se zalohou o kapacitě 16Mbps/1Mbps s agregací maximálně 1:50

Záloha služby - technické ZALT-NE .
provedení ZALTO Pouzití pro službu bez zálohy (ZALKO). Služba je realizována jednou trasou.

ZALT-BASIC Použití pro službu se zálohou {není dostupné pro variantu ZALKO). Služba je realizována s použitím dvou nezávislých
ZAt"ř: přenosových tras (technologická nezávislost). Zakončena je jedním koncovým zařIzením. V páteřní síti poskytovatele je

zakončena na dvou páteřních routerech (není vyžadováno zakončení na dvou páteřních routerech).

ZALT-ENH Použiti pro službu se zálohou {není dostupné pro variantu ZALKO). Služba je realizována s použitím dvou nezávislých
zalt2 přenosových (technologická nezávislost) tras. Zakončena je dvěma koncovými zařizenÍmi. V páteřní sÍti poskytovatele je

zakončena na dvou páteřních routerech (je vyžadováno zakončeni na dvou páteřních routerech).
Bezpečnost SECURITY-O

SEČI', Služba neposkytuje žádnou formu zabezpečení.
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SEC-ACL Bezpečnost služby je rozšířena nasazením access- control listů

- poskytovatel garantuje provedení úpravy access- control listů do 2pracovních dniSEC-ľ v ceně služby je úprava access control listů maximálně 4x za kalendářní měsíc

Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu, spravovaného poskytovatelem
SEC-FW - součástí služby je iniciálnI konfigurace firewallu a jeho následná správa
SEC3 - pravidla pro nastavení firewallu specifikuje koncový uživatel

- součásti poskytované služby jsou pravidelné měsíčnI reporty
Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu a lPS (Intrusion Prevention System), spravovaného
poskytovatelem

SEC-FW+1PS součásti služby je iniciální konfigurace firewallu a IPS a jejich následná správa
šfč4 ,

- pravidla pro nastavení specifikuje koncový uživatel
- součásti poskytovan é služby jsou pravidelné měsIčnI reporty

Bezpečnost služby je zajištěna nasazením stavového firewallu a IPS (Intrusion Prevention System), spravovaného
poskytovatelem

SEC-FW+IPS-FM - součástí služby je iniciálni konfigurace firewallu a lPS a jejich následná správa
secs - pravidla pro nastavení specifikuje poskytovatel služby na základě provedené analýzy provozu koncového

uživatele a konzultacís koncovým uživatelem (poskytovatel je garantem bezpečnosti na perimetru)

- součástí poskytované služby jsou pravidelné měsIčnI reporty
Podpora IP SEC Bez IP Sec , ,, , W . . ,, , ,

PISO Koncove zar|zen| neumoznuje vytvareni IP Sec tunelu
Včetně IP Sec , V, , . ,. , . ,

Koncově zarlzenl podporuje vytvareni IP Sec tunelu (pomocí 3DES nebo AES 128)
PIšl

Předávací rozhraní RJ-45
Konektor RJ-45

PROZi
OPT-MM připojeni multimódovým vláknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
PROZ2
OPT-SM ,připojeni single-módovým vlaknem (dostupné pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
PROZ3

Doplňkové služby

, . . Kód parametruNazev skupiny parametru n m Popis
ara

tavoveno nrewanu, 5pravovar1er][j pc»KyLovdLelern

race firewallu a jeho následná správa
)ecifikuje koncový uživatel
pravidelné měsíčnI reporty
n stavového firewallu a lPS (Intrusion Prevention System), spravovaného

race firewallu a IPS a jejich následná správa
koncový uživatel
pravidelné měsIčnI reporty
n stavového firewallu a IPS (Intrusion Prevention System), spravovaného

race firewallu a lPS a jejich následná správa
je poskytovatel služby na základě provedené analýzy provozu koncového
uživatelem (poskytovatel je garantem bezpečnosti na perimetru)

pravidelné měsIčnI reporty

Sec tunelů

ic tunelů (pomocí 3DES nebo AES 128)

)né pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC

pně pro kapacity nad 100 Mbit/s) - konektor LC, SC nebo E2000/APC
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Performance monitoring PERF-NE , , ,
PERC Monitorovani vykonnostnich charakteristik není požadováno

PERF-ANO Součástí služby je monitorování výkonnostních charakteristik v rozsahu
"ěŕĺ - Provoz na službě ve směrech downstream a upstream (v procentech)

- Provoz na službě ve směrech downstream a upstream (v Mbit/s)
Proaktivní dohled PROAKT-NE Konektivitní služba není proaktivně dohledována

PROD - operátor negarantuje proaktivní zahájení odstraňování závady
Konektivitní služba je proaktivně dohledována operátorem

PROAKT-ANO - služba je za nedostupnou považována při zjištěni stavu 80% Frame Loss
PROl - operátor zahajuje řešeni incidentu i bez nahlášeni ze strany uživatele služby

- operátor informuje zástupce uživatele o incidentu na službě do 10 minut od vzniku incidentu
Antivir/Antispam ANT-NE .

ANTC Soucástí služby není zajištění antivirové a antispamové kontroly.
ANT-ANO Součástí služby je zajištění antivirové a antispamové kontroly.
ANT:! - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3, SEC4, SEC5

WEB filtering WEBF-NE
1NEFC, Soucasti služby není zajištění inspekce a řizenI webového provozu.

WEBF-ANO Součástí služby je zajištěni inspekce a řIzení webového provozu.
\něf1 " Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 SEC4, SEC5Pravidla

povolených/zakázaných webových stránek definuje vždy koncový uživatel
Ochrana úniku dat DLP-NE . .

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

DLP-ANO - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 SEC4, SEC5
DI PI - Definici zakázaných slov v odesIlaných přílohách (dokumenty v plain-textu) definuje vždy koncový uživatel

- Kontrola probíhá nad protokoly SMTP, FTP, http
Aplikačnía P2P kontrola ::::,NE Součásti služby není zajištěni kontroly využiti služby jednotl'vými apl'kačními protokoly an' jej'ch ř'zen'.

P2P-ANO Součásti služby je zajištěni kontroly využití služby jednotlivými aplikačními protokoly a jejich řízenI.
p:'p - Doplňková služba je dostupná pouze s objednáním služby ve variantě SEC3 SEC4, SEC5.

- Služba řÍdí/zamezuje určité aplikační protokoly a to dle definice, stanovené koncovým uživatelem.

_~1

lňothvýml aplikačními protokoly ani jejich řizenI.

)tlivými aplikačními protokoly a jejich řízenI.
ánim služby ve variantě SEC3 SEC4, SEC5.
y a to dle definice, stanovené koncovým uživatelem.
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PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY

Seznam zkratek a definicí
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Termin

ADSL
ADSL2+

agregační
poměr

ATM
bezstavový
paketový filtr
BGP
centrální
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
IPSec
ISP
Leased Line
|oká|nÍ
Internet

Definice

Asymetrická digitální uživatelská přípojka
Asymetrická digitální uživatelská přípojka (26Mbit)
Agregační poměr se vypočte jako podíl mezi teoreticky maximální
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

Centrální připojení do internetu

Common Gateway Interface
Smluvená datová propustnost CIR (Commited Information Rate)
Centrální místo Služeb KlVS
Koncové zařízeni - směrovač
Model diferencovaných Služeb {RFC2475)
Differentiated Service Code Point
Elektronický požární systém
Protokol ESMTP
NejrozšÍřenějšj technologie používaná pro komunikaci v lokálnIch sItích.
Základní rychlost 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
Mezisít'ový (internet) protokol
Virtuálni privátni sItě IP
Kvalita Služby
Bezpečný mezisíťový protokol
Poskytovatel internetu
Pevné okruhy

MIstní připojení do internetu

Cola Vr ř\,ji ' j; á"! }
,,Poskytováni služeb KlVS - 2017 - 2021"
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Centrálni zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra

manažovaný
CPE
MPLS
NIXCZ
PERL
PHP
skriptování
POP3
POPS3
QOS
RJ-45 port

l"" SHDSL

SIP
ŠLA

SMTP

SQL
TCP
UPS
User to
Network
Interface
VPN
WAN
OPS

Spravovaný koncový prvek

Multi Protocol Label Switching
Neutrální výměnný uzel Internetu
Programovací jazyk perl

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'

SOP

SDIC

CMAS

CE

NOC

TTR

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

7e,clá\'ecl dol vA'ejné z"!' v'
,,Poskytování služeb KlVS - 2017 - 2021"
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Centrálni zadavatel

Česká republika - Ministerstvo vnitra
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PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY

Obchodní podmínky
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ŤÍ.:'1, Úvodní ustanoveni
|jyto všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o poskytování služeb

.. e|ektronických komunikací a služeb souvisejÍcÍch (dále jen ,,Smlouva"),
' jcterou jste Vy (dále též jen ,,Účastník") uzavřel(a) se spdečností T-Mobile

, Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, lČ 64949681

. (dálé jen ,,Operátor").
' Všeobecné podmínky upravuji Vaše práva a povinnosti i práva a povinnosti

Operátora při užÍvání a poskytování služeb elektronických komunikací a
,' souvisejÍcÍch služeb (dále vše jen ,,Služby") prostřednictvím mobilní SItě (dále

" jen ,,mobilní Služby") či pevné sItě (dále jen ,,pevné Služby"), které jsou
poskytovány pod obchodní značkou T-Mobile.

Účastnická Smlouva
l' Uzavření Smlouvy

Í Smlouvu můžete dle aktuálních podmínek uzaúlh:
a) osobně prostřednictvím formuláře Operátora označeného jako

,,Účastnická smlouva" (dále jen ,,Formulář"),
b) na iMemetových stránkách Operátora prostřednictvím Formuláře,
C) vúkaznické aplikaci (dále jen ,,Aplikace") prostřednictvím

Formuláře nebo
d) prostkdnicNľm zákaznického centra Operátora.

V případě uzavření Smlouvy osobně prostřednictvím Formuláře tento řádně
vyplňte, podepište a předložte jej Operátorovi společně s dokumenty
potřebnými k ověřeni Vašítotožnosti.
V případě uzavřeni Smlouvy na internetových stránkách Operátora nebo
v Aplikaci postupujte dle instrukcí na internetových stránkách Operátora,
resp. v Aplikaci a vyplňte do Formuláře všechny požadované údaje.
Prostřednictvím zákaznického centra Operátora můžete uzavřít Smlouvu
pouze v případě, uzavřel-li jste již s Operátorem dřive jinou Smlouvu
prostřednictvím Formuláře.

Jsou-li splněny podmínky nutné pro uzavření Smlouvy (např, souhlasí4i Vaše
totožnost s údaji na Formuláři či složil(a) jste zálohu, je-li požadována),
OperátorVámi předložený návrh přijme a Smlouvu s Vámi uzavře.
S ohledem na počet zákazníků Vás Operátor výslovně upozorňuje, že
jakékoliv Vámi provedené (byť nepodstatné) změny ve Smlouvě (s výjimkou
údajů, jejichž vyplnění z Vaší strany se předpokládá) tímto prohlášením
Operátor automaticky odmítá.
O uzavření či změně Smlouvy Vás bude Operátor informovat rovněž
prostřednictvím schránky T-BOX, kterou naleznete na Vašem zákaznickém
účtu na portálu Můj T-Mobile (dále jen ,,schránka T-Box"). Toto potvrzení
nemá charakter potv|zujÍcÍho obchodního dopisu a Operátor Vás současně
upozorňuje, že nebude přihlížet k žádnému Vašemu potvrzení o uzavřeni
Smlouvy, které byste mu zaslal(-a), tj. takové potvrzení nemá vliv na obsah
Smlouvy.
Kvůli případnému pozdějšknu prokázání Vaší identifikace při uzavření
Smlouvy udělujete Operátorovi souhlas s tím, aby si z Vašich předložených
dokumentů kopírova[ nebo opisoval údaje nutné k Vaší identifikaci a tyto
údaje archivoval. Obdobné platí v případě, že dokládáte změnu těchto
údajů.

Obsah Smlouvy
Obsah Smlouvy tvoří ustanovení uvedená v:
(i) oboustranně akceptovaném Formuláři, přičemž v případě uzavření
Smlouvy prostřednictvím internetových stránek Operátora nebo v Aplikaci jej
máte uložen ve Vašem zákaznickém účtu na portálu Můj T-Mobile, nebo
obsah hovoru při telefonickém uzavření Smlouvy,
(ii) podmínkách zvláštních nabídek nebo podmínkách sjednaných v
samostatné smlouvě,
(iii) podmínkách Vámi zvolených konkrétních Služeb,
(iv} platném ceníku služeb (dále jen ,,Ceník"),

(V) Podmínkách zpracováváni osobních, identifikačních, provozních a
|oka|izačních údajů Účastníků,
(vi) platných Všeobecných podmínkách a
(vii) dalších dokumentech, na které budete upozorněn(a).
V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost ten dokument,
který je uveden v předchozím odstavci dříve v pořadí než ten, se kterým je
dokument v rozporu.

Aktivace Služby
Operátor Vám aktivuje Službu v co nejkratší lhůtě, ve které je to s
přihlédnutIm k technickým, obchodním a procesním podmínkám možné, a
to, pokud se s Vámi nedohodne Operátor jinak, v případě mobilnI Služby
maximálně do 7 dnů a v případě pevné Služby maximálně do 30 dnů.
Dnem aktNace Služby se stává Smlouva účinnou. Vyžaduje-li však zákon pro
nabytí účinnosti Smlouvy splněni další podmínky, nabývá Smlouva účinnosti
dnem, kdy je Služba aktivní a zákonem vyžadovaná podmínka je splněna.

· Doba trvání Smlouvy
Smlouva se umvírá na dobu určitou nebo neurčitou. Doba trvání Smlouvy je
zpravidla uvedena ve Formuláři, případně v dodatku, kterým Smlouvu
prodloužíte. Nedáte-li Operátorovi vědět 20 dnů předem, že chcete ukončit
Smlouvu k datu, kdy uplyne sjednaná doba ieiího trvání, automaticky se
změnfna Smlouvu na dobu neurčitou.

Doba určitá Vaší Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou Vám
bylo poskytování Služeb přerušeno nebo omezeno s převodem na
předplacené Služby (dále též společně jen ,,suspendace"). Suspendace, v
souvislosti s kterou Vám Operátor vyúčtoval smluvní pokutu, kterou jste si
s Operátorem sjednali ve Smlouvě za neuhrazení tři po sobě idoucích
VYúčtování nebo za prodlení s úhradou Vašeho peněžitého dluhu vůči
Operátorovi trvajĹcĹ déle než 90 dnů, však sjednanou dobu určitou
neprod|užuie.

Změna Smlouvy
Návrh na měnu Smlouvy jste oprávněn(a) předložit prostřednicMm
kteíéhokoN kontaktního místa Operátora Budou-li splněny všechny
podmínky pro provedení změny, Operátor změnu provede, bude-li to
technicky a procesně možné, nejpozději od počátku zúčtovacího období
nejblíže následujÍcÍho po okamžiku, kdy obdržel Váš návrh na změnu.
Nebudou-li splněny všechny podmínky pro provedení změny, informuje Vás
Operátor o podmínkách, za kterých návrh na změnu může přijmout, nebo
Váš návrh na provedení změny odmítne (například z důvodu Vašeho dluhu
vůči Operátorovi, při suspendaci, v průběhu výpovědní doby apodj.
O změně Vašich údajů uvedených ve Smlouvě musíte informovat Operátora
vždy do 7 dnů ode dne, kdy taková změna nastala, a doložit doklad, který ji
osvědčuje.

Ukončeni Smlouvy
Smlouva zaniká dohodou, výpovědí, odstoupením, smrti nebo zánikem
některé ze stran Smlouvy bez právního nástupce.

Ukončení ze strany Operátora
Operátor může ukončit kteroukoliv Vaši Smlouvu písemnou výpovědí s
výpovědní dobou 30 dnů ode dne jejího doručení na Vaši adresu nebo
doručení do schránky T-Box (podle toho, co nastane později) v následujÍcÍch
případech:
(i) pokud jste ve lhůtě splatnosti nezaplatil{a) tři po sobě jdoucí Vyúčtování,
(ii) pokud jste v prodlenI s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého dluhu vůči
Operátorovi po dobu delší než 90 dnů,
(iii) nastane-li některá skutečnost uvedená v ČI. 3.4, bod (i) až {iv) niže,
(iv) pokud je vůči Vám vedeno inso|venční řízenÍ nebo



Všeobecné podmínky
(v) jdi vůči Vašiosobě nařízena exekuce,
Operátor může odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde k pravomocnému
prohlášenI konkursu na Váš majetek, či porušíte4i podstatným způsobem
Smlouvu,

"í Ukončení z Vaši strany
Smlouvu můžete ukonä't pÍsemnou výpovědís výpovědnídobou 30 dnů ode
dne doručení výpovědi Operátorovi. V případě výpovědi Smlouvy na dobu
určitou jste povinen(na) zaplatit úhradu, kterou si s Vámi ve Smlouvě
Operátor sjednal (finanční vypořádání); bez sankce můžete ukončit
Smlouvu, vyplývá-li Vám takové právo ze zákona, v takovém případě musíte
doručit žádost o ukončení Smlouvy Operátorovi neipozděii 10 dnů přede
dnem účinnosti změny, která zakládá Vaše zákonné právo ukončit Smlouvu.
výpovědi a žádosti o ukončení posňejte na adresu T-Mobile Czech Republic
as., Tom(čkova 2144/1, 148 00 Praha 4 nebo na adresu imc)@t-mobile.cz či
se dostavte do jakékoNmačkové pmejrNTTMobi|e

. ŕ .: Přenesení čísla
V případě, že v souladu s Obchodními podmínkami přeneseni čísla
požádáte Operátora o přenesení svého čísla do jiné odpovidajÍcÍ sítě, končí
Smlouva dnem přeneseni telefonního čísla, nestanoví4i zákon jiný den. V
případě ukončení Smlouvy sjednané na dobu určitou jste povinen(na)
zaplatit úhradu, kterou si s Vámi ve Smlouvě Operátor sjednal.

. ' - Společná ustanoveni
t po ukončení Smlouvy nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichž je
zřejmé, že nemají ukončením Smlouvy zaniknout, např. povinnost zaplatit
dlužné částky, smluvní pokuty a úhrady.
Ukončením Smlouvy zaniká i smlouva o poskytování Platebních služeb.
V případě, že iste si v průběhu omezení Služeb s převodem na
předplacenou Službu dobil kredit, převede Operátor Vaši SIM kartu do
režimu předplacených Služeb, pokud se s Operátorem nedohodnete při
ukončení Smlouvy jinak.
Při ukončeni Smlouvy jste povinen(-na) vrátit bez zbytečného prodlení
Operátorovi vše, co je jeho vlastnictvím.

Služby

. Úvodní ustanoveníOperátor se zavazuje poskytovat Vám Služby v souladu s platnými právními
předpisy a Smlouvou a Vy se je takto zavazujete užívat. Jste povinen(na) se
vždy seznámit s aktuálními podmínkami Služeb, Ceníkem, Všeobecnými
podmínkami, Podmínkami zpracovávání osobních, identifikačních,
provozních a bkalizačních údajů Účastníků, o kterých vás Operátor v
souvislosti s nimi informuje.
Operátor Služby poskytuje zejména ve formě tarifů s měsíčním Vyúčtováním
nebo v režimu předplacených Služeb.
Služby jste oprávněn(a) užívat pouze prostřednictvím zařIzenI schválených
pro užiti v České republice, a k účelu, který je v souladu s platnými právními
předpisy a Smlouvou (bližší informace viz např.
http://www.ctu.cz/Wh|edavaci-databae/Whledavanř+seznamu-schva|enyc
h-zarizeni/vyhledavani).
Služby jsou určeny pro běžné aktivní vµžíváni, nejsou určeny pro
automaticky qenerovaný či jinak s\/stematickV nastavený provoz {např, stále
se opakuiÍcÍ odesňání SMS v pravidelných intervalech, odesÍlání
hromadných SMS apod.),
Vlastníkem práv k software na SIM kartě je Operátor. Bez předchozího
souhlasu Operátora nijak nezasahujte do softwaru SIM karty či jiných
zařIzenI Operátora. Bez speciální písemné dohody uzavřené s Operátorem
nejste oprávněn(a) umožnit užívání jakékoliv Služby za úplatu třetím osobám
ani poskytovat své sIužbytřetím osobám s využitím SItě či Služeb Operátora.
Operátor Vám poskytuje S|užbV v kvalitě, která je uvedena v podmínkách
jednotlivých Služeb nebo Ceníku Služeb,

spokčnosti T Mobile Czech Rep,,b,,, q>C
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' .' NěkterétypySlužeb
3 2 ' Zák|adniS|užby up
Operátor poskytuje na území České republiky nás|eduj|'ci základní SlúŽby;
{i) te|efonní hovory - běžné odchozí hovory a přijímánÍte|efonnÍch hovorů,
(ii) bezplatná tísňová vo|ánÍ(t|'sňová volánňze uskutečniti bez SIM karty,
včetně lokalizace),
(iii) služba přenosu dat,
(iv) služba krátkých textových zpráv (též jen ,,SMS"),
(V) služba mu|timediá|njch zpráv.

{ Da|šiS|užby adoplňkové Služby
Doplňkovými Službami se rozumí další Služby dle aktuální nabídky
Operátora, které jsou uvedeny v Ceníku.

Službytřetích stran a P|atebnís|užby
Některé služby, které lze užívat prostřednicNÍm SItě Operátora, Vám
nepo$kytuie Operátor, ale jiné subjekty, a to za podmínek, které s těmito
subjekty sjednáte, přičemž k úhradě ceny těchto služeb může docházet
s využitím Platební s|užbV ve smyslu níže uvedených podmínek O tom, že
jde o Službu třetí strany, Vás má třetístrana povinnost informovat nejpozději
v okamžiku užití služby. Seznam zprostředkovatelů Služeb třetích stran je
uveden na
hup://www.p|atmobi|em.cz/prrverejnost/zprostredkovate|e-mobi|nich-p|ate
b. Aktuální podmínky čerpání Služeb třetích stran jsou popsány v příslušném
Kodexu dané služby uvedeném na
http://www.p|atmobi|em.cz/kodexy-s|uzeb.
Operátor Vás tímto společně s poskytovateli a zprostředkovateli Služeb
třetích stran informuje, že veškeré pohledávky, které vzniknou třetí straně za
Vámi v případě, že vYůžijete Službu třetí strany, příslušná třetí strana
postupuje vždy Operátorovi, který Vám je může vYúčtovat a v případě, že je
neuhradíte, může je po Vás vlastním jménem a na vlastni účet vymáhat.
Sjednáte-li si s Operátorem poskytování Platebních služeb, uzavíráte
okamžikem prvního využití Platebních služeb s Operátorem smlouvu o
Platebních službách. Vedle Smlouvy se Platební služby řídí zákonem č.
284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, Obchodními
podmínkami Platebních služeb T-Mobile a speciálnImi podmínkami dané
Platební služby. Platební službou je rovněž Služba OMS, prostřednictvím
které můžete poskytnout peněžitý dar odeslánIm příslušné SMS na
stanovené přístupové číslo (dále jen ,,darovací SMS'). OdeslánIm darovací
SMS je mezi Vámi a subjektem identifikovaným přístupovým číslem a kódem
dané Služby uzavřena darovací smlouva a Vám vzniká povinnost uhradit
částku rovnajÍcÍ se ceně příslušné odeslané SMS, resp. stanovené měsíčnI
částky podpory.

' Předplacená Služba
Pro předplacenou Službu se neuplatní ustanoveni Všeobecných podmínek,
která nelze s ohledem na povahu předplacených Služeb použít, a
ustanoveni, která jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto článku.
Smlouvu na předplacenou Službu uzavřete okamžikem prvního úspěšně
uskutečněného hovoru, a to na dobu neurčitou. Anonymní předplacenou
Službu můžete převést na jinou osobu. Tuto osobu musíte seznámit se
Smlouvou a předat jíslM kartu s bezpečnostními kódy nebo SIM kartu a
originál dopisu obsahujícího bezpečnostní kódy, příp. nosič obsahujÍcÍ
bezpečnostní kódy (dále jen ,,průvodní dopis, příp. nosič'). Třetí osoba se
stane Účastníkem okamžikem převzetí předplacené SIM karty. Operátor je
oprávněn považovat za Účastníka osobu, která se prokáže průvodním
dopisem, příp. nosičem či obalem SIM karty s bezpečnostními kódy.
Chcete-li využít předplacené Služby, musíte nejprve složit finanční částku
určenou k čerpáni Služeb (dále jen nDObití"). Způsoby Dobití jsou uvedeny
na www.t-mobile.cz (navigace v menu: voláni - předplacené služby - dobijte
si kredit). Operátor po provedeni Dobiti navýší kredit vaší předplacené

l
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,;Ĺuzby o Vámi složenou finanční částku a následně z tohoto kreditu strhává
.,bástky za využité Služby (VC, Služeb třetích stran a Platebních služeb). Kredit
N'Íte využít ve lhůtě 12 měsíců od pos|edniho Dobití. Vykáže-li Vámi

' Užívaná předplacená Služba záporný kredit, jste povinen(-na) bezodkladně
provést Dobití a dluh vyrovnat. O proplacení nevyčerpaného kreditu můžete
požádat do 1 měsíce ode dne ukončení Smlouvy, jinak toto právo zaniká.
ProplacenI je zpoplatněno dle Ceníku. Operátor může odmítnout kredit
proplatit v případě podezření na zneužití tohoto procesu. Poskytne-li Vám
Operátor kredit převyšující vámi uhrazenou finanční částku (bonusový
kredit), můžete jej využit pouze k běžnému čerpání základních Služeb a
nemáte nárok na jeho proplaceni. Stejně se postupuje, pokud Vám Operátor

l umožnil převedeni nevyčerpaného tarifního kreditu ztarifu s Vyúčtováním na
l' předplacenou Službu. Smlouva na předplacenou Službu zaniká z důvodů

uvedených v ČI. 2.6 a rovněž v případě, že neprovedete Dobití ve lhůtě 12
měsíců od pos|ednÍho Dobiti.

Omezeni a přerušení poskytování Služeb
Operátor Vám je oprávněn okamžitě omezit {a v případě mobi|ní Služby ji
současně převést na předplacenou Službu) či přerušit poskytování Služeb v
nás|edujících případech:
(i) neuhradíte-li řádně a včas Vyúčtování, a to ani v náhradní lhůtě, kterou
Operátor stanovi;
(ii) vznikne-li podezření, že jste uzavřel(a) Smlouvu na základě nepravdivých
údajů nebo že zneužíváte Služby;
(iii) porušujete-ii podstatně podmínky Smlouvy (zejména užíváte-li
neschválená zařízenÍ či jinak ohrožujete provoz sítě, uskutečňujete-li
zlomyslná či obtěžujÍcÍ vdáni, rozesí|áte-|i nevyžádané či reklamní zprávy
atp.);
(iv) nejsou-li splněny podmínky nezbytné pro to, aby Vám mohl Operátor
poskytovat Služby či je-li vůči Vám vedeno insdvenční řízen¢
(v) dojde-li k neobvykle vysokému provozu, který přesáhne v průběhu
zúčtovacího období dvojnásobek průměrné výše VYúčtování, nebo k
neobvyklému typu provozu {např. hovory do exotických destinací nebo na
audiotextová čísla, ačkoliv k takovým hovorům v minulosti vtakovém objemu
nedocházelo); o této skutečnosti Vás Operátor informuje SMS zprávou či
jiným vhodným způsobem; tímto způsobem se Vás Operátor snaží chránit
před možným zneužitím Služby, a proto je oprávněn zvolené opatření
aplikovat i na jiné Služby a SIM karty než ty, u nichž se problém obievi|;
(vi) nastanou-li závažné technické nebo provozní důvody, zejména hrozŕli
nebo dojde-li k narušeni bezpečnosti a integrity SItě nebo dojde-li k narušeni
bezpečnosti Služeb;
(vii) nastane-li krizový stav, zejména branná pohotovost státu, živelní
pohroma nebo ohrožení bezpečnosti státu;
{viii) na základě zákona nebo rozhodnuti soudního či správního
orgánu.
Pokud složíte mimořádnou zálohu (viz důvody dle ČI. 4,4 (iv)), bude Vám
poskytování přerušených či omezených Služeb bez zbytečného odkladu
obnoveno,

Cena, zálohy a platební podmínky
Ceny, účtování Služeb

Ceny za poskytnuté Služby Vám Operátor účtuje dle platného Ceníku a Vy
jste je povinen(-na) řádně a včas hradit. Ceny za Služby Vám Operátor začne
účtovat dnem aktivace zvolené Služby. Ceny za Služby třetích stran Vám
Operátor účtuje dle podmínek stanovených pro přís|ušnou Službu třetí
strany. Ceny Služeb, jejichž účelem není jen zajištění elektronické
komunikace (tedy Služby s přidanou hodnotou), se liší od cen základních
Služeb.

Vyúčtováni Služeb a jeho úhrada
Vždy po skončení zúčtovacího období Vám Operátor vystaví Vyúčtováni s
náležitostmi daňového dokladu (v textu také jen ,,Vyúčtování" či ,,Faktura"),

které obsahuje cenu poskytnutých Služeb (VC. Služeb třetích stran a
Platebních služeb) a jiné částky, na které má Operátor nárok (např. zálohy,
splátky za zakoupené zařízení, nájemné za pronájem zařIzenI či smluvní
pokuty). Pokud jste Smlouvu uzavřel či prodloužil dodatkem po 30. 4. 2016,
je Vám Operátor oprávněn nastavit (a to i v průběhu trvání Smlouvy) způsob
účtování Služeb tak, že ve Vyúčtování bude účtována cena za pravidelný
MsIční paušál či paušály za nás|edujÍcÍ zúčtovací období, nikoliv za
zúčtovací období uplynulé; ostatní ceny za poskytnuté Služby se vyúčtují dle
předchozí věty.
Pokud se s Operátorem nedohodnete jinak, vystaví Vám Vyúčtováni v
elektronické podobě, Vystaveni tištěného Vyúčtování může být zpoplatněno
dle Ceníku.
Vyúčtování Vám Operátor doručí do 1 5 dnů ode dne ukončení zúčtovacího
období. V případě, že bude z data odeslání Vyúčtování zřejmé, že Vám
bude Vyúčtování doručeno během posledních 3 dnů uvedené lhůty,
prodlouží Vám Operátor přiměřeně lhůtu splatnosti Vyúčtování.
\/ýúčtované částky muške uhradit na bankovní účet Operátora uvedený na
výúčtwánľ, a to (nenŕli na vyúčtování jiná lhůta) do 14 dnů od vystavení
\/ýúaDvánľ. Pokud jste Smlouvu uzavřel či prod|ouži| dodatkem do 1. 9.
2017, musíte Vyúčtované částky uhradit na bankovní účet Operátora
uvedený na Vyúčtování, Vyúčtovaná částka je uhrazena okamžikem připsáni
platby označené číslem Vyúčtování uvedeným ve Vyúčtování na bankovní
účet Operátora. Neoznačíte4i platbu číslem Vyúčtování, které hradíte, ale
jednotným variabilním symbolem pro platby (který je vždy uveden ve
Vyúčtování) nebo platbu nijak neoznačíte (a Operátor ji i přesto identifikuje),
použijíse pravidla pro pořadí úhrady pohledávek dle ČI. 4.3 níže.
Operátor Vás upozorni, pokud neuhradíte Vyúčtování řádně a včas, a stanoví
Vám náhradní lhůtu k úhradě Vyúčtováni, přičemž za prokazatelné
upozornění je považována také SMS nebo e-mail,
Za dobu přerušení poskytováni Služeb a omezení poskytování Služeb s
převedením na předplacené Služby Vám nebudou Vyúčtování za služby
elektronických komunikaci vystavována.
Pokud některou z poskytnutých Služeb není možno vyúčtovat ve Vyúčtování
za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, vyúčtuje Vám ji
Operátorv nejbližšľm možném následujÍcÍm Vyúčtování.
Pokud jste nedostal{a) VYúčtování ani vÍce než po 40 dnech od dodání
poslednIho VYúčtováni nebo ode dne aktivace SIM karty či Služby, musíte
tuto skutečnost neprodleně ohlásit kontaktnímu místu Operátora.
Nedoručení Vyúčtování nemá vliv na Vaši povinnost řádně a včas uhradit
ceny za poskytnuté Služby, Podrobný výpis skutečně vyčerpaných Služeb
Vám na základě Vaší žádosti vyhotoví Operátor za úplatu, pokud jej má mít
dle zákona k dispozici.

Započtení a pořadí úhrady pohledávek
Operátor použije uhrazenou částku nejprve na úhradu nejstaršího splatného
dluhu, a to nejprve na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky,
následně na úhradu splátek poskytnutých úvěrů, poté na úhradu Služeb
třetích stran, dále na úhradu sjednaných splátek za zařIzení, následně
smluvních pokut a poté na úhradu zbytku Vašeho nejstaršího splatného
dluhu vůči Operátorovi, a to vždy nejprve na úhradu jistiny, pokud neurčíte
jinak. stejným způsobem je Operátor oprávněn použít Vámi složenou
zálohu, Váš přeplatek nebo jakoukoliv jinou finanční částku, Není-li třeba
tuto částku takto použít, vrátí Vám Operátor takovou finanční částku
snÍženÍm částky k úhradě v následujickn Vyúčtování.
Operátor je oprávněn požadovat po Vás náhradu nákladů spojených s
vymáháním pohledávky a zmocnit třetí osoby k vymáháni pohledávek po
splatnosti.

Zálohy
Operátor je oprávněn žádat sĹoženÍ zálohy pouze v případech hrozÍcÍho
finančního rizika nebo z jiného vážného důvodu, V případě neuhrazení
požadované zálohy je Operátor oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy,
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Všeobecné podmínky
odstoupit od Smlouvy, neprovést navrženou změnu Smlouvy či Vám omezit
nebo přerušit poskytováníS|užeb. Operátor může vybírat nás|edujÍcÍzálohy:
(i) na Služby;
(ii) při splátkovém prodeji;
(iii) na roaming;
(iv) mimořádnou zálohu, nastane-li některá ze skutečností uvedených v ČI.
3.4. bodech (i) až (v), přičemž maximálni výše mimořádné zálohy činí
zpravidla čtyřnásobek výše Vašeho obvyklého Vyúčtování;
(V) zálohu na minimálni měsíčnI p|nění/částku (MMP).
Pokud řádně a včas platíte Vyúčtování a nehrozí žádné finanční riziko,
Operátor Vám zálohy vrátí snížením částky k úhradě: do v pořadí čtvrtého
Vyúčtováni od data vybrání zálohy v případě zálohy ad (i) nebo (iii) do
sedmého vystaveného Vyúčtování od data vybráni zálohy v případě zálohy
ad (ii) nebo {v), do bezprostředně nás|edujÍcÍho Vyúčtování Služeb bez
zbytečného odkladu po zaplacení všech Vyúčtování, ve kterých se projevily
události, jež byly důvodem mimořádné zálohy v případě zálohy ad (iv).

SIta pokryti
Operátor se zavazuje provádět opravy a úpravy SItě a její údržbu tak, aby byly
provedeny rychle a efektivně, v co nejkratším čase s ohledem na technické a
procesní možnosti a druh závady, úpravy či údržby. Provádění těchto
činností se může výjimečně projevit dočasným snÍženÍm dostupnosti Služeb,
o čemž bude Operátor zákazníky přiměřeným způsobem a bez zbytečného
odkladu informovat.
Oblasti pokryté signálem pro poskytování mobilnIch Služeb jsou graficky
znázorněny v orientační aktualizované mapě na www.t-mobile.cz. Vzhledem
k charakteru šíření rádiových vln a k omezeným možnostem grafického
zobrazení mapy Operátor nezaručuje, že v oblastech dle mapy pokrytých
signálem budete mít vždy připojeni k síti. Nepokryti některých částí území
České repub|ikV signálem není vadou plněni na straně Qperátora a
nezakládá Vaše právo na odstoupení od Smlouvy.

' Odpovědnost a opatřeni proti zneužití Služeb

' Opatřeni proti zneužiti Služeb
Operátor je oprávněn provést změnu Vašeho nastavení SIM karty,
bezpečnostních prvků (zejména hesel či bezpečnostních kódů), e-mailové
adresy či jiných nastavení Služeb i bez Vašeho souhlasu v případě, že je toto
opatření ve Váš prospěch nebo je nutné k řádnému poskytování Služeb
{např. je-li to nutné k zajištěni funkčnosti Služeb či v případě důvodného
podezření na zneužití Služby). Přijměte prosím veškerá potřebná opatření k
ochraně svých bezpečnostních prvků (zejména hesla či bezpečnostní kódy).
V případě důvodného podezření na jejich prozrazení je neprodleně změňte.
V případě, že zjistíte ztrátu, odcizení či zneužití své SIM karty nebo kterékoliv
své Služby nebo svých bezpečnostních prvků, neprodleně o této skutečnosti
informujte Operátora prostřednictvím zákaznického centra, které nejpozději
do dvou hodin po přijetí Vašeho oznámení učiní opatření k zamezení
oznámeného zneužiti SIM karty, bezpečnostních prvků nebo Služby. Pokud
Operátor neučiní v dvouhodinové lhůtě opatření dle předchozí věty,
odpovídá za újmu, která Vám v důsledku nesplnění této povinnosti vznikla.
Za ostatní újmy vzniklé v důsledku ztráty, odcizení či zneužiti Vaší SIM karty
nebo kterékoliv Vaši Služby nebo Vašich bezpečnostních prvků však
odpovídáte Vy.
Bez smlouvy o propojení nesmíte směrovat provoz do sítě Operátora (např.
směrováni hovorů přes GSM brány). Pokud porušíte zákaz směrovat provoz
do SItě Operátora, bude to Operátor považovat za podstatné porušení
Smlouvy a Vy jste povinen(-na) zaplatit Operátorovi smluvní pokutu ve výši 1 O
000 KČ za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu (v pevné síti) či za
každou SIM kanu, kterou máte aktivnív den, kdy je takové směrování poprvé
prokázáno (v mobilní síti).

Odpovědnost za újmu

,pr

% " %

,,,,,,,,,,,,,M,,,,,,,. .

7'gj(>

" b,,

Mějte pros'm na paměť', že odpov'dáte za jednání jakýchkohv třet'ch 0,,\, 4i'\°e:::S,

kterým jste umožnil(a) užívat Služby. Odpovídáte rovněž za nedostatečno;
ochranu svých bezpečnostních prvků či zneužití Služeb v případě, že jste ' aj
nevyužil(a) možnosti jejich zabezpečení. ' :Š
Operátor neodpovídá za kvalitu hovorů uskutečněných Prostřednictvím
počítačové sItě Internet, za plnění třetích stran ani za Vaše data uložená na
SIM kartě či v jiných zařízenich, která užíváte při poskytování Služeb,
Pokud jste mohl(a) Službu využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít
vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně
Operátora nebo z důvodu nedodrženi kvality Služeb, je Operátor povinen
přiměřeně snížit cenu Služby nebo po dohodě s Vámi zajistit poskytnuti
Služby náhradním způsobem. V případě závad zajistí Operátor rovněž

,odstraněni závady. V těchto případech nemáte právo na náhradu újmy.
Úhrnná předvídate|ná újma, která by Vám mohla vzniknout jako následek
porušenÍpovinností Operátorem, může činit maximálně částku 120 000 Kč.
Právo na náhradu újmy Operátor ljspokojÍsnÍžením částky k úhradě v
nás|edujÍcÍch Vyúčtováních. jiným způsobem Operátor právo na náhradu
újmy uspokojí pouze na základě Vaší písemné výzvy. Nedohodne-li se s
Vámi Operátor jinak, nahrazuje se veškerá újma způsobená v souvislosti s
plněním dle Smlouvy v penězích. Vylučuje se povinnost Operátora nahradit
Vám újmu, kterou nebylo možno v době uzavřeni Smlouvy rozumně
předvídat. Jsou-li sjednány smluvní pokuty, právo Operátora domáhat se
náhrady úimY není zaplacením smluvních pokut dotčeno.

Reklamace
Reklamaci vymveného \/ýúčtavánľ můžete uplatnit do 2 měsíců od doručení
\/yúčtovánľ a reldamaci poskytnuté Služby (např. posMnutý rozsah a její
hditu) do 2 měsíců od posMnutf Skižby, a to písemně zákaznickému
centru, e-mailem na adrese nebo osobně v kterékoliv
značkové prodejně T-Mobile. l v případě, že podáte reklamaci, musíte řádně
uhradit reklamované Vyúčtováni. Operátor reklamaci vyřIdí bezodkladně,
nejpozději vás však informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručeni, V
případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem,
obdržíte vyřIzenI reklamace do 2 měsíců. Pokud s řešením reklamace
nebudete souhlasit, můžete do jednoho měsíce od vyřIzení reklamace
uplatnit námitky proti vyřIzenI reklamace u Českého te|ekomunikačního
úřadu.
Reklamaci poskytnutých Služeb třetích stran či Platebních služeb můžete
uplatnit u poskytovatele nebo zprostředkovatele dané služby.

- Komunikace stran, změny Smlouvy
- Kontaktní místa
Pro komunikaci s Operátorem využívejte prosím kontaktní formulář umístěný
nawwwM)obi|e.cNomak, kteroukoliv prodejnu T-Mobile a nebo v případě,
že jste Smlouvu uzavřel v postavení spotřebitele, infolinku na teĹefonnÍm
čísle , emailovou adresu a nebo v
případě, že jste Smlouvu uzavřel v postaveni podnikatele, využijte infolinku
na telefonnIm čísle e-mailovou adresu

nebo jiné způsoby dle aktuálních podmínek.
Písemnou komunikaci směřujte prosím na zákaznické centnum Praha,
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha4.
Není-li stanoveno jinak, jste prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního místa
oprávněn(a) předkládat návrhy, připomínky a žádosti, požadovat změnu
telefonního čísla, oznamovat závady v rámci sítě, získávat informace o
cenách a Službách a využívat možnosti servisních Služeb (např. základní
nastaveni telefonu či jiného zařízení pro využíváni Služeb, přenesení
kontaktů, výměny SIM karty) a zákaznické podpory či činit jakékoliv jiné
úkony souvÍsejÍcÍ se Smlouvou a Službami.

- Komunikace
Pro komunikaci s Operátorem si můžete zvolit heslo, které Vám umožni
získávat informace o Vašich Službách, výši Částek k úhradě, jednotlivých
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:!t%'no 'Áderých Služeb. Nezvdíte-li si heslo, nastaví Vám jej Operátor sám a jeho

Q;ěňi Vám oznámí V případě ztráty či zapomenutí hesla může Operátor
ýýUŽÍt alternativní způsob Vaší autorizace (např. dotazem na Vaše osobní

" Z) Údaje) k provedení některých úkonů po Vás může Operátor požadovat
ňq autorizaci prostřednictvím hesla či prokázáni totožnosti a je oprávněn v

případě, že nebude autorizace řádně provedena, odmítnout provedeni
úkonu. Operátor je rovněž oprávněn odmítnout provést požadovaný úkon v
případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití identifikačních
prostředků.
OperátorVás může kontaktovat prostřednictvím provozovatele poštovních či
přepravních služeb (dále jen ,,pošta"), faxem, elektronickou poštou,
telefonicky, zasi|án|'m zpráv do schránky T-BOx, SMS či MMS. Za písemné se
pro účely dodržení fořřňY vyžadované Smlouvou považuje i právni jednánI
Operátora učiněné faxem, elektronickou poštou, SMS, MMS, dodáním do
schránky T-Box či datovou zprávou do Vaší datové schránky. Za Vaše
písemná jednání se považuií Vámi vlastnoručně podepsané listiny či Vaše
elektronické dokumenty opatřené zaručeným elektronickým podpisem.
Písemně Vás primárně Operátor kontaktuje na korespondenční adrese
uvedené ve Smlouvě. V případě potřeby však Operátor může písemnost
zaslat i na Vaši jinou adresu, kterou zná, a to včetně Vaší e-mailové adresy.
Písemnost zasílaná Operátorem prostřednictvím pošty se považuje za
doručenou jejím dodáním na Vaši adresu, případně marným uplynutím lhůty
určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když jste se o jejím uložení
nedozvěděl(a), případně dnem, kdy se písemnost vrátila Operátorovi, podle
toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Doručeni na adresu uvedenou
ve Smlouvě je účinné itehdy, když se na této adrese nezdržujete.
S oznámeními zaslanými do schránky T-Box jste povinen se pravidelně
seznamovat, Zpráva zasílaná Operátorem prostřednictvím faxu, elektronické
pošty, SMS či MMS se považuje za doručenou nejpozději dnem
následujtím po odes|ánízprávy na vaše te|efonnÍčÍs|o nebo Vaši e-mailovou
adresu. Pokud hodláte používat SIM kartu v zařIzení, které neumožňuje
přijknání SMS či MMS, musíte tuto skutečnost předem oznámit Operátorovi
a dohodnout si s ním náhradní způsob komunikace, jinak Operátor
neodpovídá za případně vzniklou újmu.

Změny Smlouvy
Operátor se zavazuje zveřejňovat obecné informace o změnách či ukončení
Služeb zejména prostřednictvím internetových stránek, oznámení, tiskových
zpráv a informačních materiálů. Operátor je oprávněn měnit již uzavřenou
Smlouvu v části týkajici se
{i) ceny Služeb,
(ii) způsobu a podmínek účtování Služeb,
(iii) způsobu, rozsahu, parametrů a podmínek poskytování Služeb (VC.
ukončení poskytování Služby a zavádění nových Služeb),
(iv) rozsahu Vašich práv a povinnostíi práv a povinnostIOperátora;
(Yi způsobu a podmínek uplatnění a vyřIzenI reklamace;
{vi) odpovědnosti za újmu;
(vii) doby trvání Smlouvy;
(viii) podmínek a výše úhrad;
(ix) způsobu ukončení Smlouvy;
(x) způsobu doručování;
(xi) výhrad ve vztahu k právním předpisům;
{xii) platebních transakci;
(xiii) zpracování a uchovávání osobních, identifikačních, provozních a
|oka|izačních údajů;
(xiv) dále v části, které jsou upraveny právními předpisy či rozhodnutím
soudu či správního orgánu;
V uvedeném rozsahu je oprávněn Operátor měnit Smlouvu z důvodů
{i) inflace,
(ii) zavedení nových Služeb,
(iii) změny podmínek natrhu elektronických komunikací,

(iv) zkvalitněni sItě či
{v) vývoje nových techndogii.
Změnu Smlouvy Vám omámí Operátor zpraKdla jeden měsíc přede dnem
účinnosti měny Smlouvy také pŕostkdnicMm iMormačního textu na
výúčtovánľ služeb, avšak v případě, že Vám Operátor VYúčtování nezasílá
{např. z důvodu přerušení poskYtování služeb dle 3.4), zašle Vám Operátor
informační text prostřednictvím schránky T-BOX . V případě, že využíváte
předplacenou Službu či využíváte předplacené Služby v průběhu omezení
Služeb , informačnítext Vám Operátor zašle prostřednictvím SMS zprávy.

Závěrečná ustanovení, řešení sporů
Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s
vybučením kolizních norem. Smlouva je uzavřena podle občanského
zákoníku v platném znění.
O sporech mezi Vámi a Operátorem rozhoduje soud, přičemž v některých
pKpadech je dána i pravomoc Českému blekmunikačnľmu úřádu. Pokud
jste uzaůeli Smlouvu vpostavenľ spďřebitele, můžete vsouladu se úkonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spcRkbitele, řešh sporyvypNvajld ze Smlouvyi
mimosoudně, a to vpHpadě sporu týkaýfclho se služeb elekhonických
komunikací u Českého telekomunikačnlho úkdu (\%~'£tu.cz), vpKpadě
sporu Najľc(ho se poskytwánf Rnančních služeb u Hnančnlho arbitra

av případě ostatních sporů pak u Českéobchodnľinspekce
(mm.coi.cz)
Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2018,
pro Účastnické smlouvy uzavřené před tímto datem nabývají účinnosti dne
1. března 201 8. Tyto Všeobecné podmínky nahrazují předchozí Všeobecné
podmínky, vyjma ustanovení ČI. 8 Všeobecných podmínek účinných od 26.
1. 2014 do 29. 4. 2016 (Smluvní pokuty a jiné úhrady) a s ním souvisejÍcÍch
ustanovení, které zůstávají pro Smlouvy uzavřené před 30. 4. 201 6 i nadále
v platnosti a které ponechaly v platnosti i předchozí Všeobecné podmínky
v Závěrečných ustanoveních v jejich pos|ednÍm odstavci.
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Všeobecné podm
Obsah všeobecných podmínek

l Úvodní ustanovení
" Účastnická Smlouva

Uzavření Smlouvy
Obsah Smlouvy

· .. Aktivace Služby

· Doba trvání Smlouvy
: . Změna Smlouvy

Ukončeni Smlouvy
Služby

Úvodní ustanovení
' Některé typy Služeb

Předplacená Služba
Omezeni a přerušeni poskytování Služeb

Cena, zálohy a platební podmínky
Ceny, účtováni Služeb
Vyúčtování Služeb a jeho úhrada
Započteni a pořadí úhrady pohledávek
Zálohy

Sít'a pokrytí
Odpovědnost a opatření proti zneužiti Služeb

Opatřeni proti zneužiti Služeb
Odpovědnost za újmu

' Reklamace
Komunikace stran, změny Smlouvy

'. Kontaktní místa
Komunikace
Změny Smlouvy

Závěrečná ustanovení, řešení sporů
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Předávací protokol ke Smlouvě na poskytováni JE
služeb KIVS č [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen Zt:í'Z =',"=='""^

N: 7 g

,,Smlouva")
Předávané
služby (KIVS
ID): (dále jen ,,Služby")

Přítomni za
Koncového Termín
uživatele: předáni

W . Služeb:Prítomm 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 vyhovuji parametrům
sjednaným ve Smlouvě a jsou plně funkční. Koncový uživatel souhlasí se zahájením poskytování Služeb ke dni [BUDE
DOPLNĚNO]. K uvedenému dni se Služby považujíza řádně zřízené a předané.

Koncový uživatel potvrzuje, že Služby přebírané do provozu odpovÍdaií, včetně všech parametrů, vítěznému
Poptávkovému listu, který je nedílnou součásti 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 i kopii Individuálnlho oprávněnlk využ/ván/rádiových kmitočtů od ČTÚ pro všechny Služby uvedené v Příloze
č. 1 tohoto Předávacího protokolu.

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

l

V dne

Za Smluvní strany jméno Podpis

1/1



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ SLUŽEB
Poskytovateľ: povInné pole

Koncový uživatel: povInné pole

otnačen[skůby; povinné pole

Datum předání Služby: povinné pole

PoRt předaných Služeb v
povInně poleměsíci

Kód obchodního partnera nepov/nně pale

,%\ , , ,
'>4' c 51>2 It?

""~$'

. ,.

':ť

Kód . Doba trvání KÓD RUIAN KÓD RUIANl luiby P ky1t tel IČ užNatele äslo PL Kapacita Lokallta A LokaHQ Technotoglt Iokaltty A Techm!@e lokdity BD S os ova e KWS ID Prováděcí smlouva tňlvatele Služby lokality A bkallty éĺ

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 příjmení

Poskytovatel
jméno a př(jmeni

osoba odpovědná za technickou správnost
jméno a příjmení

k':"' "" "

" '
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Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem
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5%Zápis z jednání technické koordinační schŮzky á :í MfNISTERSTVO VNITRA

V ČESKE REPUBLIKYs Poskytovatelem sluzeb KIVS

Zapsal/a:

Přítomni za
Ministerstvo,
popř. osoba
určená Termín
Ministerstvem: jednánL"

Přítomni za
Poskytovatele:

Přílohy" 7 7 ŕakt'ií"ačni tklaje

T

Obsah jednání
C'enU"á/nl zada"aí"d a příp. píměřující zadaj"aie!é uzavřou s vítězným Poskytoí'ate/em

1 Příprava rrngrací S'm/owu na poskyí"ován/ sfúžpĎ k7VC,
vysoutěžených služeb a
následná realizace služeb pro
fBU3E bude
probíhat v následujÍcÍch krocích: Poskvtovatel í'e spolupráci s Mirústerstvem, popř. osobou určenc't,/ /'//n/st:erstv2rn MV

mhájí při"pravu migmčníhc plánu služeb

7de je ne7byĹné 'i"ést, kdo se 7áshjpce vlastníka c)bjektŕ} zúčacrnÍ konkréínÍho
Šc/ň»ní 7ä stranu zad%í'ařek nebo Po'iěřujiciho 7ac/a'/atele, vC.

odpovědné o»ohy za předá'vaM služby, a to především za
technickQu spráí'n'ost".

2. Technické šetření a realizace NaN 1<rom" 'JuYeb sc vEj/é vlasřníka UbjaÝ'ů (/"ji', pčr, g'/ž3s, z7/"1v)
služeb KIVS: je' i"éý nak71" -- Ťprhnický garan'" pro mv, kt"i'ý 7 h/pc/iska K"WS

odso'thlasuje oŕMávané s'/užb'i 7'j surávnost (NAKTT -- technický Gara/ľi' pro
MV, ?ajiš/'ujc přo"Cu' daŤo'/ých a sIu%b pno Míl a PČR a má místní mMost 7
hk'diska L/'ťOňČD7Í s//j>řt i po ŽMa"!<ň na umkd"ěn/" 7
Dlánoi/aných projeků}).
Poskytovai"d na zák/adá rechnjckýc""/ Šetření předkládá v případě 7áqahu do objektu
(/'/"/qi"a/are m/kro'//nné L"echnologie a propojovacího kabp/u 'i"nit'ř ohjdcŕu)

3. projektová dokumentace si'i'učnou prcyEktcvou dokumentaci (P-D) -- ke schválení zástupci 'i/asúňka objektu -
G,pd")' {eudf ňQpLNĚNC'] (v 'cc'pii na DOP9,NĚŇQ]) Ptc) udě/cni souhlasu 'ň'äsmÍka

s í"2alizacÍ bude Dřpdá»'ána předběžná 7D bs"z sperifikace mikrovlnná technologie, neboč'
ta búdr' zře jmá až' následně 7 ro ČTU l-í přidělení kmiioČřcn/ého pásma
7 h/e'gi£ka 7á jištění vstuptí dc' ob jek"t"ů ňQPL%ENQ i je tikba stranv

4. zajištěn" vstupů do objektů f'o s|(vŕc)vacek přeckm zasi'af jm ý ('xipř. praco vniků
µymE DOPě pocldoda'íat"ek±) z'ási:upci v]a5'tník|a objt:ktů vČeŕn ě čísla tj P,. popř. ŕyp '/c),7iciia SP7,

pnkucl je pnŽacloy'á'] vj"zd dc oĎi=ktL'
terhnickýd'"/? Šďř=ní a reali7'ar"í :'äšk Poskytovatel e? -mailem v

5. Harmonogram technických imtatečném předstihu, tedy [BLMJE před cianýrn' ten"n/'r/e/n na l(c/ntaki:n/
šetření a realizací" o"oôy ĹBUDE Dt?P8 NĚNQ 1. Př(o '" s na či

iggho pro přIpadn,mi kc·grd/nacl před výje7dem.
Zástupce NAKTT - technický garant pro MV, se podepisuje

6. Předáváni služby do nz pr'7'"ovní oi'é'dň'arI PrOtOkO/, ab mijuje nákžiůosii pp pijskvtovaŕde
testovacího provozu: p()u7," za t"ci"ľj]ic!uy1 (datum, pc'dpit Lvc"mlkn íiapř NAKTT -

hnickÝ řl'v', vřetnt Čiřdného jména a přům€n/" a Pcmtaktu),

Z? sĹ"rany '5u'?e ?äjiši"ěn pro ká ždou předávanou službu M.ěřící protokol ("
'/izjimkou služeb, H7"S' + internet" asyme(r/c,"ý) a následně pci7. Merlcl protokol: rá/izčri buck' e/.=j"ŕronid<y' zadán n osoby ĹBLSDE DDPLNĚH9] (napi'.
vedoucí prarc'"iŠřČ Al 'i '""TT p'"q m·' daného regiúnu)

groCokc·i shčzí" a [BUDE ¢XBPLNÉNQ7 např.
MV Dod?p/s'/j/" s'/r,h/' n/"sh""any (a z'a i"cchnic,'(oľ/ zástup'"e [BUDE

8. souhrnný předávací protokol DDPL NĚVO 7 'sä,ňř 1,/, ,T, i7 ý ní'j mv v 9n rře'iá'lAcÍ/7i
služeb: /7has/ hý( ze 5ÝTäňb' uyeáe'iú ,uoužú'á

soL/hmné prot'c'ko/y budou pří/ohc){./ pivních Lystavených
prč

Na zák/ac/e pcnegsanéh'7 7€? st'ranv a ['BUDE
9. Fakturace služeb' í?op9 j pc'jí f d mtháji d /Kyj!atnční Tm ali"ů '-,ĹŇ/Ý/ shi*v5 do smk/w"//"'"h

'Úp řl 1 'g' o,'j=d daňoyé/íc' Lioklac/ij doručí

i

i

i

i
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" Konc7y/ém'A TjZi!/ate!i pc'"iklaa pro yyúČrg|/ár/i' í"€řý" Službv pos,'"ytnuté Konc"'wém'j
uM'ai"rli 'l uplyň ulém 7'jČŤoq'acím období Kuncc"/'ý uživatM zaŠle P(m"ytr)vaŕř!i
ne jpo7dqii do Ťj'j pí'acomĹc'h dru¶ 7"pét připorn/"N"}' přÍDadné nápravě
Převedení p,"'ovgz'-/ na pŕedaríou službu (dle boa'u 5) provzck [-BUDE DOPLNĚN9] např.
nakt7' - LĹ?cŤínid"ý garant pro MV, dít' možnos/'í bE'7o"Madně, aby v obdohí" souběhu byl

úa ciořešení případných problémŮ DOPLNENO] např NA jU7" pří

" í eře'/edeni" Tvozu na nového předá inřôrmaci g této změně na ŕkipdeskze'::edPar:o':dse:ž:ur:vozu na Ĺ'BUME' DO "LNENQ] např. MV a S- !/ids'nci u jíl' reali:n")yaných službách NicmQně

jE dcmhjveijo,. že služby, které bt/'do'-/ zµ"ovoznČny v průběh' '/ýpov'ědniho období
původnic'h s'h/ž2b, budou placeny ze štram' [BUDE DOPLNĚNO] např, MV až po
{/p/)'n//n" ře/"mínu (hýl' 'jž nn nQ byl aby claná
ľz'i, ,,p/ace/")a dvakrát',

11. Upřesnění kontaktních osob [BUDE DQPLNĚ'NC3] nebo se zde odkázat na přílohu '7(bn?unikaČní rnatic'e"

1 Pro sp/nčnl požadované cic}srupno šTi 39, 5% (dle podľnÍnky' Ĺ/vcdené v Kí služby např.
služby Data rthernei) jµ 7'= sň"any ne7byŕ'né pro vš?cŕ)n'/' s/užbv žádat
Ctu g přlděknl pásrna, abíí neclcňb ke GporŮm
2 Po přechndu na novO služby a 7ajisti|- sen'isní okno na

12. Ostatní: posk'ičovanÓ' je ŕ'\"//t'o f'ře/za vyžádat' e·"maikm ne tk/pcksku
DOPLNĚNQL
3 Poskytovař"/ pš"avidelN každý měsíc 7äš/e r"porŕ dodrž^ní sĹžínovpného Si a, do
odsouhlasení případiN 7a rícdou'rž=ní 'J A budou /"akrur9'/anó vŽdy př/"s///šôérnu
Koncovému uživateli.

" ťekť j2 textem pomrcným, ke jej měM' die nebo smzzaí..

Seznam úkolů
# Úkol Zodpovědnost Termín splnění Stav

úktMš ie t'mĹcML mí'adim úkcka a i" ,. :i .d {jj 0'1lC'7 cmmí úkd z2 í ' ne 'i 2M6Z
' Pck Suw ňlô4ý,

V dne

Za Smluvní strany jméno Podpis
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PŘÍLOHA Č. 7 SMLOUVY

Pověřeni k uzavřeni Smlouvy

l

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

Strana 35 z celkového počtu 35



'

t. ;íiĹŤ::®i| Cz:*Re,ubjica.s.,ses=ova2144/1,PSČ14800nč64949681,,dá|e jen

"""Oj je ající prostřednictvím představenstva Společnosti tímto p o vě řu je níže uvedeného zaměstnance:

l

l aby za Společnost vykonával veškeré právní jednání:

· které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji komunikačního
zařízeni a jejich přislušensM firemním zákazníkům a se smlouvami o zprostředkování anebo spolupráci při uzavíráni
uvedených smluv; zejména se jedná o uzavÍrání, změny a ukončovánľtakových smluv,

· které souvisí se smlouvami, které upravují komplexnI řešení ProfiNet, prodej jakýchkoli nehlasových služeb a služeb
s přidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončovánítakových smluv,

· které souvisí se smlouvami o poskytováni ICT řešen1,· jež upravují podmínky pronájmu komunikačních zařízení a
souvisejIcfho vybavení vC. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavIránl, změny a ukončování
takových smluv,

· podle zákona o veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právni úkony ve veřejných
zakázkách a výběrových řizenlch, zejména svým čestným prohiášenlm prokazoval základni i další kvalifikační
předpoklady pro plnění veřejné zakázky.

· právně jednal ve správním řízenive smyslu § 30 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojenls § 21 odst. 1
písm. b) zák. č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při
zadávání veřejné zakázky vedeném u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. pověřený zaměstnanec je oprávněn
zejména podepsat a podat návrh na zahájení řIzenI a činit veškeré úkony v průběhu celého řízeni včetně podáni
opravných prostředků. pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve všech řízenfch ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadáváníveřejné zakázky.

Toto pověřeni je dále uděleno mj. i v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o veřejných
zakázkách, občanského soudního řádu, správního řádu, trestního zákona a dle všech předpisů týkajících se činností
Společnosti die jejího předmětu podnikáni zúžené na práva a povinnosti týkající se veřejných zakázek.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního poměru ve společnosti jedná jménem
společnosti samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti, pověřený zaměstnanec
není oprávněn zmocnit ani jinak pověňt jinou osobu, aby místo něho jednala za Společnost, s výjimkou oprávněni ke
zmocnění zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného zaměstnance zastupovali Společnost při otevíránÍ obálek,
prohlídce místa plnění, nebo pň ústním vysvětlení nabídky, při nahKžení do zprávy hodnotÍcÍ komise a pořizování její kopie
a při jednání o nabídce v zákonem umožněných případech v termínech stanovených zadavateli veřejných zakázek
v jednotlivých výběrových řízeních. pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společnosti převádět či
zatěžovat právytřetích osob.

Podepisování pověřeného zaměstnance se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti či otisku
razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.






