
S):;iouva o poskytování veřejných telekomunikačních služeb
Kmenový list smlouvy GTSKNovera

Nová é(a lelekomi

Evidenční číslo smlouvy: 2005/2524/0029
Smlouva je uzavřená mezi smluvními stranami;

Tato ruší a nahrazuje smlouvu event, č.

š

GTS NOVERA a.s. (akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 3988) se sídlem Sokolovská 86/131, 186 00 
Praha 8, IČ: 61058904, DIČ: CZ61058904, 

Zastoupená:
Osoba oprávněná k podpisu této smlouvy z titulu své funkce / na základě plné moci:  (dále jen poskytovatel)

v oddíle 
Číslo: 56a

vložka č.
PSČ: 621 00

Firma / Jméno: [ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPI^PARÁTŮ A LÉČIV 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v
Sídlo / Bytem město: Bmo Ulice: Hudcova
IČ / RČ / č. pasu (u cizinců): 00019453 DIČ; CZ00019453
Zastoupená:
Osoba oprávněná jednat za účastníka tímto zmocňuje k podpisování všech dodatků této smlouvy včetně předávacích protokolů či příloh smlouvy souvisejících se zřízením 
nové služby/ změnou či zrušením jednotlivých služeb, změnou cen či stanovením kontaktních osob pro jednotlivé služby zaměstnance firmy pana / paní:

Země vydání pasu:

Jméno: funkce: Telefon: (dále jen účastník)

Zasílací adresa (pro veškerou komunikaci kromě vyúčtování): 

X Zasílací adresa je stejná jako adresa sídla účastníka 
Zasílací adresa je stejná jako adresa připojení 
Jiná zasílací adresa - uvedte: Ulice:

Město:
Kontaktní osoba pro komunikaci; 
Telefon: Fax:

Číslo domu: 
PSČ:

Funkce:
Mobil  Email:

Fakturační adresa (pro zasílání vyúčtování):

[x Fakturační adresa je stejná jako adresa sídla účastníka 
^ Fakturační adresa je stejná jako zasílací adresa 
[m Jiná fakturační adresa - uvedte; Firma/Jméno: i 25

Ulice:
Město:

Zahrnutí účtu do již existujícího účtu : Ano
Jazyk pro komunikaci a fakturu: x Čeština

Číslo domu:
PSČ:

Ne
Angličtina

Zákaznické číslo z pravidelného měsíčního vyúčtování;

E

Fax:
Kontaktní osoba:
Telefon:
X Bankovní převod z běžného účtu č.ú.:

Bankovní převod ze sporožirového účt č.ú.: [ ! ;

Složenkou
Přímým inkasem* z účtu č.ú.-.

Funkce:
Email:

Specifický symbol: "TI

* Přiložte Potvrzení o povolení inkasa (včetně stanoveného limitu) z banky

1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat účastníkovi veřejné telekomunikační služby specifikované v přílohách k této smlouvě - Specifikace služeb 
za podmínek stanovených touto smlouvou. Účastník se zavazuje tyto služby užívat v souladu s touto smlouvou a za tyto služby platit ve prospěch poskytovatele ceny v 
souladu s Ceníkem služeb, resp. Specifikací služby, není~li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany se zavazují, nestanoví-li tato smlouva jinak, dodržovat všechny ustanovení Specifikace služeb. Všeobecných podmínek, Provozních podmínek 
poskytování veřejných telekomunikačních služeb, Reklamačního řádu, Popisu služby a Ceníku služeb, které jsou pro obě strany při plnění této smlouvy závazné.

Poskytovatel bude účastníkovi za poskytované služby účtovat ceny uvedené v Ceníku služeb, respektive Specifikaci služby, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vyúčtování poskytnutých veřejných telekomunikačních služeb, uvedené na daňovém dokladu doručeném účastníkovi vždy maximálně do 15. dne každého následujícího 
kalendářního měsíce, je účastník povinen uhradit do 14 dnů od data vystavení daňového dokladu, pokud není dohodou mezí účastníkem a poskytovatelem výslovně 
stanoveno jinak. Účastník se zavazuje při úhradě vyúčtovaných služeb bankovním převodem uvádět vždy číslo faktury - daňového dokladu jako variabilní symbol. Vyúčtování 
veřejných telekomunikačních služeb je splatné po ukončení zúčtovacího období, ve kterém byly tyto služby poskytnuty. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc. 
Poskytovatel má právo vymáhat nezaplacené úhrady s tím, že dlužné částky se zvyšují o náklady s tímto vymáháním spojené. Účastník se zavazuje, že na výzvu 
poskytovatele uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu).

1) Každá jednotlivá služba je popsána ve Specifikací služby jako samostatné příloze a tvoří nedílnou součást této smlouvy. Odchylná ustanovení Specifikace služby mají 
přednost před Všeobecnými podmínkami, Provozními podmínkami veřejných telekomunikačních služeb, Ceníkem služeb nebo tímto kmenovým listem.

2) Účastník podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s obsahem dokumentů uvedených v následujícím ustanovení seznámil před podpisem této smlouvy, že s jejich zněním 
souhlasí a zavazuje se dodržovat.

3) Obě strany se dohodly, že v případě rozporu jednotlivých částí smlouvy mají postupně přednost ustanovení jednotlivých dokumentů dle tohoto poradí: 1) Specifikace 
služeb; 2) číslované dodatky k této smlouvě v pořadí od nejnovějšího k nejstaršímu; 3) tento kmenový list; 4) Ceník služeb; 5) Popis služby; 6) Provozní podmínky 
poskytování veřejných telekomunikačních služeb; 7) Reklamační řád; 8) Všeobecné podmínky.

4) Účastník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy změnit své Všeobecné podmínky. Reklamační řád, Provozní podmínky 
poskytování veřejných telekomunikačních služeb, Popis služby a Ceník služby.

5) Oznámení o změně Provozních podmínek poskytování veřejných telekomunikačních služeb a Ceníku veřejné telefonní služby nebo Ceníku přídavných služeb musí 
poskytovatel účastníkovi oznámit elektronickou formou (e-mailem nebo zveřejněním na www stránkách poskytovatele www.gtsnovera.cz) alespoň 14 dní před dnem 
účinnosti změny, v případě Všeobecných podmínek alespoň 3 měsíce před dnem účinnosti změny. Nesouhlasí-lí účastník s novým zněním Všeobecných podmínek, protože 
poskytovatel změnil ve Všeobecných podmínkách práva a povinnosti v neprospěch účastníka, nebo nesouhlasí-li účastník s případným navýšením cen v příslušném 
Ceníku veřejné telefonní služby nebo Ceníku přídavných služeb, je oprávněn tuto smlouvu / příslušnou službu vypovědět do sedmi (7) dnů od okamžiku oznámení 
citovaných změn účastníkovi. Smlouva/služba je v takovém případě ukončena dnem pozbytí platnosti původních Všeobecných podmínek nebo Ceníku veřejné telefonní 
služby a Ceníku přídavných služeb, jejichž znění účastník odsouhlasil.

6) V případě, že účastník nedoručí poskytovateli do 7 dnů od oznámení změny Všeobecných podmínek. Ceníku veřejné telefonní služby nebo Ceníku přídavných služeb 
své rozhodnutí ukončit tuto smlouvu z důvodu jejich neakceptace, považuje se toto za souhlas účastníka s novým zněním Všeobecných podmínek. Ceníku veřejné telefonn 
služby nebo Ceníku přídavných služeb a tato smlouva/Specifikace služby zůstává v platnosti. Obě strany souhlasí, že ostatní změněné dokumenty nabývají platnosti dnem^ 
v nich uvedeným, a to bez ohledu na jakoukoliv nutnou akceptaci ze strany účastníka.



7) ’’ Účastník se zavazuje písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů do 7 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této 
povinnosti nese účastník odpovědnost za vzniklou škodu a poskytovatel je oprávněn v nejbližším vyúčtování vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 
den prodlení se splněním této povinnosti.

8) Účastník souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn pro obchodní účely podnikatelského seskupení, jehož je součástí, zpracovat data související s poskytováním 
veřejných telekomunikačních služeb, zejména údaje o účastnících telekomunikačního spojení dle zákona č. 101/2000 Sb a zákona č. 151/2000 sb.

9) Obě strany se dohodly, že písemná forma je zachována, je-li úkon učiněn poštou, kurýrem, faxem nebo elektronicky bez elektronického podpisu upraveného v zákonu č. 
227/2000 Sb. v platném znění, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Podpisy účastníka či poskytovatele mohou být nahrazeny mechanickým vyjádřením v síti internet, 
neboť je to s ohledem na charakter služby či ostatních služeb obvyklé.

|0} Obě strany se dohodly, že veškeré informace óHtiělii''v'iHb smibUÉňě pe¥až^jf'xa #ůvin^ ve smyslu ust. § 271 obchodníhii zěl^níku. Účastník není oprávněn bez 
^edchozího písemného souhlasu poskytovatele sdělit tyto informace třetí osobě. - — —

11) Obě strany se dohodly, že pro stanovení výše příslušných poplatků za provoz za poskytované služby jsou rozhodující údaje naměřené a vykázané příslušným zařízením 
poskytovatele, pokud poskytovatel nezjistí závadu ovlivňující vykázané údaje.

12) Obě strany se dohodly, že smlouva/služba uzavřená na dobu určitou nemůže být ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran v souladu s body 16.2.3, 16.5 
nebo 16.8 Všeobecných podmínek s tím, že obě strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy až do uplynutí dohodnuté doby. Účastník je zejména 
povinen, pokud nedodrží sjednanou dobu trvání smlouvy/služby (u smlouvy/Specífíkace služby uzavřené na dobu určitou) nebo nedodrží výpovědní lhůtu stanovenou ve 
Všeobecných podmínkách, uhradit poskytovateli veškeré poplatky v plné výši sjednané u všech ukončených služeb ve smlouvě, a to za období, o které byla 
smlouva/služba ukončena předčasně.

13) Obě strany se dohodly, že u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je u každé jednotlivé služby stanovena minimální doba užívání příslušné služby, kterou je povinen 
účastník dodržet, jinak je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi jednorázový poplatek upravený v bodu 16.2.3 Všeobecných podmínek, který je stanoven ve výši 
100% součtu pravidelných měsíčních poplatků a minimálních poplatků za provoz u veřejné telefonní služby nebo 100% součtu pravidelných měsíčních poplatků u ostatních
veřejných telekomunikačních služeb.

14) Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zřízením služby. Tato smlouva se řídí 
obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích v jejich platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že jakýkoli spor z této smlouvy vzešiý, nespadající do působnosti Českého telekomunikačního úřadu, bude s konečnou platností rozhodovat 
Rozhodčí soud při Agrární a Hospodářské komoře v Praze třemi rozhodci v souladu s pravidly Rozhodčího soudu. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva včetně jejích 
příloh odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují vlastnoručními podpisy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po jednom z nich.

Nedílnou součástí této smlouvy ve znění jejích dodatků jsou její přílohy, kterými jsou:
Specifikace služby (na každou jednotlivou službu zvlášť)
Všeobecné podmínky
Ceník veřejné telefonní služby nebo Ceník přídavné služby je přílohou jednotlivé Specifikace služby (pokud se obě strany nedohodly jinak)
Jiné: ^ .................. ■

Podepsáno v B’'"® j den \ňZ měsíc 5 rok 200^



T
kupní smlouva

SMLOUVA ČISLO (DÁLE JEN „SMLOUVA"): 40101141327 INTERNÍ ČÍSLO TMCZ: REVIZE: 1 VERZE: 1
Obchodní požadavek ID: 0327815

uzavřená dle §§ 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

smluvní STRANY:

T-Mobíle Czech Republic a.s.
SÍDLO:
ULICE: Tomíčkova 2144/1
MĚSTO: Praha 4
PSČ: 148 00
IČ: 64949681
DIČ: CZ64949681
SPISOVÁ ZNAČKA: B. vložka 3787, vedená u rejstříkového soudu v Praze
ZASTOUPENÁ:

(dále jen "prodávající") 

a

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
SÍDLO:
ULICE; Hudcova 232í56a
MĚSTO: Brno
PSČ: 621 00
IČ: 00019453
ZASTOUPENÁ

(dále jen „kupující")
(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany").

Smlouva Kupní a podlícenční
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1. PŘEDMET SMLOUVY

1.1. Prodávajíc! prodává kupujícímu za podmínek stanovených v této smíouvě předmět koupě bííže specifikovaný v čí.!!. této smíouvy (dáíe jen 

"předmět koupě") a za podmínek stanovených v této smlouvě na něj převádí vlastnické právo k předmětu koupě.

1.2. Kupující se zavazuje předmět koupě za podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou cenu, a to 

způsobem a v tennlnu stanoveném touto smlouvou. Kupující prohlašuje, že koupě se týká jeho podnikatelské činnosti.

2. PŘEDMĚT KOUPĚ

2.1. Předmětem koupě:

Položka počet ks

IP Digitální pobočková ústředna Panasonic NS1000 1

Konfigurace:

Karta legacy gateway Master NS1000 1

Karta legacy gateway Slave TDA/TDE 1

Karta DSP typ S 1

Licence SIP 16 vnějších kanálů 1

Karta rozhraní TDA 100DCP 1

Karty poboček 24x analogová s CLIP 5

Karty poboček 16x digitální 1

Licence CTI 1

Licence mobilního telefonu jako vnitřní linky - 20 licencí 1

ANTS CTI Client OEM - 80 uživatelských licencí 80

Telefony:

DT521 4

DT543 1

DT590 1

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za celý předmět koupě je sjednána dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a činí 1.000 Kč bez DPH

3.2. K ceně vždy přistupuje DPH v zákonné výši.

3.3. Kupující se zavazuje uhradit příslušnou cenu (včetně DPH) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě faktury 

prodávajícího, která bude vystavena po předání předmětu koupě. Den předání předmětu koupě je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

4. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ A PŘECHOD VLASTNICTVÍ

4.1. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.

4.2. O předáni předmětu koupě bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

4.3. Smluvní strany se dále dohodly, že vlastnictví k předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem připsáním kompletní ceny za plnění dle 

této smlouvy na účet prodávajícího.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž 

TMCZ obdrží 2 vyhotovení smlouvy a Smluvní partner obdrží 1 vyhotovení smlouvy

5.2. Veškeré spory podléhající věcné příslušnosti soudů, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně a 

místně příslušným soudem Českě republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny 

spory vyplývající z této smlouvy (včetně sporů o náhradu újmy a bezdůvodné obohaceno bude místně příslušným obecný soud prodávajícího.

5.3. Tato smlouva se řídí píatným právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, 

platí zejména úprava obsažená v občanském zákoníku. K tomu, co předcházelo uzavření smlouvy, se nepřihlíží.

Smlouva Kupní a podlícenční
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5.4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku podepsaněho oběma smluvními 

stranami.

5.5. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, 

vážně míněné a svobodné vůle, pň respektováni principů poctivosti, spravedlnosti a rovnosti stran. Na důkaz uvedených skutečností připojují 

své podpisy.

Smlouva Kupní a podlícenční
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Specifikace Dodávka ICT řešení

Specifikace Dodávka ICT řešení
Předmětem Smlouvy je poskytnutí dodávky a správy ICT řešení účastníkovi. Služba Dodávka ICT řešení (dále jen .Služba") spočívá zejména v dodání IT zařízení (zejména 
serverů, počítačů, notebooků) v rozsahu uvedeném níže, jejich instalaci a zprovozněni včetně vytvořeni a zajištění jejich vzájemného technického propojení do systému, v 
údržbě a servisu systému, v poskytnutí software včetně potřebných licenčních práv, a dále též v poskytnutí školení zaměstnancům účastníka. Detailní popis služby je v 
dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí.

Součástí smlouvy č.: 40071565655 (dále jen .smlouva"), 
původní smlouva č.: 2005/2524/0029

Specifikace služby č.: 40071566943 

Povinný subjekt pro registr smluv: ANO

Revize: 4, verze: 1 

Revize: 3, verze: 1 Požadavek na: změnu služby

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 
Prodejce: Obchodní požadavek ID: 0325243 ^ Partnerská smlouva:

Účastník ^
Obchodní firma/jméno: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv IČ/rodné číslo. 00019453 

Oprávněný zástupce: Funkce: Ředitel
Telefon: E-mail:

Webcare, administrátoři
Webcare: Zřídit, dosud není aktivován 
Admin 1:

□ Není požadován EJiž existuje 
j^E-mail: I Mobil:

Termíny
Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do 28 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci účastníka a poskytovatele a dodání 
souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny Služby (např. vyplněný a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka objektu atd.), není-li 
dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný.
Minimální doba užívání služby je stanovena na 24 měsíců.

Kontakt pro správu aktivní služby (ADSR - administrátor systémových řešení]
Administ

Telefon 1
E-mail 1:
Kontakt p

Lokality / Služby
Lokalita: ulice:
Kontaktní osoba v lokali

Cenová ujednání (v Kč bez DPH)
Cenová ujednáni - Jednorázové ceny (bez DPH)
Jednorázová cena za aktivaci dodávky a správy ICT řešení: (v ceně*)

Cenová ujednáni - Pravidelné měsíční ceny (bez DPH) 
Pravidelná měsíční cena za dodávku a správu ICT řešení: (v ceně*) 

Parametry služby:
Servisní podpora a prodloužení záruky na 24 měsíců pro telefonní ústřednu Panasonic NS1000, dodanou na základě původní Nájemní smlouvy číslo: 
2014/3145/00040, ze dne 30.6.2014.

Rozsah servisního zabezpečeni:

Poskytovatel prostřednictvím svého subdodavatele bude zajišťovat servisní zabezpečení předmětu služby.

Na předmět služby bude po celou dobu platnosti této smlouvy poskytnuto servisní zabezpečeni v následujícím rozsahu:

Poskytovatel, popř. subdodavatel zajisti spojení pobočkové telefonní ústředny Smluvního partnera s vlastní dohledovou centrálou pro provádění monitoringu 
systému a sběr informací o chybových stavech. Tyto informace budou vyhodnocovány automaticky systémem dohledové centrály a pracovníky Poskytovatel, 
popř. subdodavatele tak, aby Poskytovatel, popř. subdodavatel mohl reagovat na vzniklé nestandardní nebo chybově stavy a minimalizovat tak případné 
výpadky v provozu telefonní ústředny zhotovitele.

V případě hlášení závady ústředny Smluvním partnerem zahájí Poskytovatel, popř. subdodavatel činnost, směřujíc! k jejímu odstranění, nejpozději příští 
pracovní den po nahlášení závady objednatelem. Poskytovatel, popř. subdodavatel zahájí u havarijních závad, jejichž povaha zcela znemožňuje užívání 
telefonní ústředny, činnost směřující k jejímu odstranění nejpozději do 4 pracovních hodin od obdrženi hlášení závady, přičemž za pracovní hodiny se 
považuje čas od 8:00 do 16:00 hodin mimo víkendy, státní svátky a ostatní dny pracovního klidu. Havarijní závady bude objednatel hlásit na telefonním hotline 
čísle, předaném Poskytovatelem, popř. subdodavatelem.

V rámci součinnosti Smluvního partnera za účelem poskytování servisní podpory předmětu služby ve výše uvedeném místě služby ze strany Poskytovatele,
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Specifikace Dodávka ICT řešení

popř. subdodavatele je Smluvní partner povinen zajistit následující:

Smluvní partner poskytne Poskytovateli, popř. subdodavateii potřebnou součinnost, zejména zajištěni průchodnosti komunikace telefonní ústředny s 
dohledovou centrálou Poskytovatele, popř. subdodavatele na portu 514. Pro prováděni servisních zásahů u Smluvního partnera a tento dále zajistí přístup do 
všech potřebných prostor po dobu servisního zásahu. Vyžaduje-li to charakter servisního zásahu, zajistí Smluvní partner Poskytovateli, popř. subdodavateli 
přístup ke své výpočetní technice resp. počítačové síti v rozsahu, potřebném pro servisní zásah, včetně poskytnutí potřebných hesel a přístupových údajů 
nebo přítomnosti osob, které jsou schopny tyto údaje zadat. Smluvní partner zajistí dostupnost originálních instalačních médií instalovaných operačních 
systémů. V případě potřeby součinnosti správce šité zajistí Smluvní partner jeho přítomnost nebo potřebnou součinnost. Smluvní partner je povinen seznámit 
pracovníky Poskytovatele, popř. subdodavatele s případnými zvláštními bezpečnostními, požárními a provozními opatřeními v místě plnění předmětu 
smlouvy.

1) Nepovinný údaj. V případě změn na existující službě uvecfte číslo služby (SID). Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ
2) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená smlouva
3) V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby
4) Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplřite údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li žádný kontakt
5) Vyplňte pouze v případě, pokud se kontakt liší od ADSR.

*) Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně

Poznámka: Změna stávající služby č. 815000000420459 - odkup PBX zákazníkovi íviz. Kupní smlouva, na službě zůstává Servisní SLA. Změna ceny službví.
Změna minimální doby užíván! služby.

Všechny ceny uvedené v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311
Účastník podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde 
uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že 
jsou mu/jí srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde 
uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že se s 
těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

Ostatní ujednání:
Tato Specifikace služby nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jako .ZRS") nabytí účinnosti Specifikace služby 
jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ustanoveni předchozích vět, nabyde tato Specifikace služby účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle ZRS. Bez ohledu na uvedené v předchozích větách může Specifikace služby nabýt účinnosti vždy nejdříve ke dni účinnosti výše uvedené Smlouvy.
Pro případ, že tato Specifikace služby podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, se smluvní strany výslovně dohodly, že v souladu se ZRS budou v rámci jejího 
uveřejnění začerněny veškeré osobni údaje a obchodní tajemství (zejména články Terminy a Lokality / Služby včetně poznámek).

Specifikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, přičemž Poskytovatel obdrží 2 vyhotoveni Specifikace a Účastník obdrží 1 vyhotovení Specifikace.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1,14800 Praha 4, Czech Republic, lč:64949681, DIČ: CZ64949681 
společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B.3787 Iřcerítfied: StastnaSa; 6,12.2018 14:39:32,
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T
Specifikace služby IP VPN
Služba IP VPN umožňuje přenos dat účastníka ve formě IP datagramů mezi rozhraními na koncových zařízeních umístěných v lokalitách účastníka, resp. mezi libovolnými 
koncovými body sjednaně IP VPN sítě. Datová komunikace je založená na IP/MPLS protokolu, který je implementován nad IP/MPLS sítí Poskytovatele. Tato IP/MPLS síť 
Poskytovatele zajišťuje, že každá jednotlivá IP VPN síť je zcela bezpečně a logicky oddělena od jiných IP VPN sítí a internetu.

Součástí smlouvy č.; 40071S6565S (dále jen .smlouva"), původní smlouva č.'. 2005/2524/0029 
Povinný subjekt pro registr smluv: ANO

I Revize: 4, verze: 1

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 

Prodejce:  Obchodní požadavek ID: 0325243 ^Partnerská smlouva: / /

Účastník ^
Obchodní firma/jméno: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ^ IČ: 00019453

Oprávněný zástupce:
Telefon:

Webcare, adjTiinistrátoří
Webcare: Zřídit, dosud není aktivován 
Admin 1:

Funkce: Ředitel 
E-mail:

□ Není požadován 
E-mail:

^Jlž existuje
Mobil:

Ujednání o Hromadné Specifikaci služeb
Smluvní strany se výslovně dohodly, že v rámci tohoto smluvního dokumentu označeného jako „Specifikace služby" smluvní strany uzavírají více samostatných Specifikací 
služby ve smyslu výše uvedené smlouvy (dále také „Hromadná specifikace služeb"), pnčemž z tohoto důvodu je v této Hromadné specifikaci služeb definována každá 
Specifikace služby samostatným číslem a verzí (a zpravidla k jedné lokalitě účastníka) a každá Specifikace služby, takto uzavřená v rámci této Hromadné specifikace 
služeb, se považuje za samostatnou Specifikaci služby jakožto samostatný smluvní dokument ve smyslu výše uvedené smlouvy. Jednotlivé Specifikace služby definované 
v této Hromadné specifikaci služeb mohou být následně měněny či ukončovány samostatně (např. písemnou výpovědí konkrétní Specifikace služby, písemným 
odstoupením od konkrétní Specifikace služby, samostatnou Změnovou Specifikací služby či písemnou dohodou smluvních stran). Smluvní strany berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že v případě ukončeni celé tko Hromadné specifikace služeb dojde k ukončení všech samostatných Specifikací siužby definovaných v této Hromadné 
specifikaci služeb.

Termíny
Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do 49 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního partnera/Oprávněné osoby a 
poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedeni změny Služby (např. vyplněný a podepsaný formulář CAF, souhlas 
vlastníka objektu atd.), není-li dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný.
Minimální doba užíváni služby je stanovena na 24 měsíců.

Lokality / Služby
|^^pecifikace^služby£^^^40101141906^^^^^^^^RevizeM^^eraM^^^^^

Administr

Telefon 1 
E-mail 1: 
Kontakt p

Lokalita: 

Kontaktní
Cenová ujednáni pro lokalitu 

Ceník služby IP VPN: Standardní ceník IP VPN 

Jednorázová cena za přípojku: (v ceně*)

Jednorázová cena za QoS: Kč
Jednorázová cena za back-up: Kč

Jednorázová cena za Kč
Parametry Služby

Kapacita ° dedikované přípojky (symetrické): 20 MbIVs nebo (asymetrické): 

Kapacita sdílené přípojky®:
Alternativní přípojka ®:

Účastnické číslo sdílené přípojky:

; Koncové zařízení je součástí služby ®: Ano - Managed CPE 
' Routing protokol “:

Typ rozhraní:

Název zákaznické IP VPN: Síť 1: ; Síť 2:
Doplňkové služby (přípojky)

Back-up dedikovaná přípojka (symetrická): Ne 

Back-up sdílená přípojka: Ne

Exist, služba č. : Požadavek na: zřízeni služby 

Pravidelná měsíční cena za QoS: Kč
Pravidelná měsíční cena za back-up: Kč
Pravidelná měsíční cena za Kč

I Garantovaná úroveň služby: 99,00%

Souhlasím s dočasným zřízením alternativní přípojkyNe 

Referenční číslo 02: Typ:

Varianta
' Typ koncového zařízeni °:

Konektor:
I Multiple IP VPN: Ne síť 1: 100% kapacity; síť 2: 0% kapacity

nebo (asymetrická): Ne Back-up alternativní přípojka Ne 
Účastnické číslo back-up sdílené přípojky:

Stránka 1 / 2 
ver.OTP_1802



Specifikace služby IP VPN

Ref. Číslo 02: Typ telefonní linky:

QoS Ne Provozní statistiky Ne Typ vízualizace: Standard Proaktivní dohled: Ne

Remote access Ne Centrální internet Ne Multi IP VPN ": Ne Multicast IP VPN ”: Ne IPV6 VPN: Ne

Poznámka:

1) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená Smlouva.
2) Nepovinný údaj. V případě změn na existující Službě uve<íte číslo služby (SID). Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ.
3) V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby.
4) Pokud je ADSR zloven kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li žádný kontakt.
5) Vyplňte pouze v případě, pokud se kontakt liší od ADSR.
6) Požadovaná kapacita línky je garantována pouze pro rámce 512 bajtú a větší.
7) Dle platného Popisu služby IP VPN (viz článek Zřízení služby IP VPN) a dle platného Ceníku služby IP VPN.
8) Pokud není koncové zařízení součástí Služby (Unmanaged CPE), poskytovatel může v závislosti na použité přístupové technologii vyžadovat, aby provoz z tohoto CPE byl tagován ve formě 

802.1g (tj. s nastavenou VI_AN-lrebeD).
9) Takto označená pole se vyplňují pouze v případě, že se jedná o variantu Unmanaged CPE (koncové zařízení není součástí Služby).
10) Pokud vyberete volbu ,Ano-Mobilní přípojka", je kapacita této záložní přípojky nakonfigurována tak, aby dosahovala maximálně kapacity primární přípojky (dedikovaná, sdílená nebo alternativní).

V případě asymetrické primární línky se rozumí konfigurace na kapacitu v jejím downioadu.
11) Pro objednání této volitelné doplňkové služby je nutné vyplnit detailní Specifikaci konkrétní dopli^ové služby, která pak tvoří přílohu této Specifikace služby IP VPN.
12) Je-li na IP VPN přípojce objednána služba QoS, služba Provozní statistiky zahrnuje i Advance měření (tj. měření QoS nebo IP SLA, více viz Provozní statistiky - uživatelský manuál).

*) Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně

Všechny ceny uvedené v této specifikací služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výší.
Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311

Účastník podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozumél/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde 
uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že 
jsou mu/jř srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde 
uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že se s 
těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

Ostatní ujednání:
Tato Specifikace služby nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZRS") nabyti účinnosti Specifikace služby 
jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ustanovení předchozích vět, nabyde tato Specifikace služby účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle ZRS. Bez ohledu na uvedené v předchozích větách může Specifikace služby nabýt účinnosti vždy nejdříve ke dni účinnosti výše uvedené Smlouvy.
Pro případ, že tato Specifikace služby podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, se smluvní strany výslovně dohodly, že v souladu se ZRS budou v rámci jejího 
uveřejnění začerněny veškeré osobní údaje a obchodní tajemství (zejména články Termíny a Lokality / Služby včetně poznámek).

Specifikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, pnčemž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení Specifikace a Účastník obdrží 1 vyhotovení Specifikace.
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Specifikace služby IP komplet
Služba IP komplet nabízí optimální řešení pro poskytováni hlasových, internetových a datových siužeb prostřednictvím jednotné technoiogické piatformy. Detaiiní popis 
služby najdete v dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí.

Součástí smlouvý č.: 40071565655 (dále jen .smlouva"), původní smlouva č.: 2005/2524/0029 Revize: 4, verze: 1 I

 Požadavek na: změnu službySpecifikace služby č.: 40071567199 J Revize: 3, verze: 1

Povinný subjekt pro registr smluv: ANO

Poskytovatel
T-Moblle Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1,148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 
Prodejce;  Obchodní požadavek ID: 0325243 Partnerská smlouva:

Účastník
Obchodní firma/jméno: Ustav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Oprávněný zástupce:
Telefon:

IČ/rodné číslo: 00019453 

Funkce: Ředitel 
E-mail:

Webcare, administrátoři
Webcare: Zřídit, dosud není aktivován 
Admin 1:

□ Není požadován SJiž existuje 
E-mail: ..I Mobil:

Termíny
Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do 49 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci účastníka a poskytovatele a dodání 
souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedeni změny Služby (např. vyplněný a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka objektu atd ), není-li 
dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný.
Minimální doba užívání služby je stanovena na 24 měsíců.

Telefon 1
E-mall 1:
Kontakt 

Kontakt pro správu aktivní služby (ADSR - administrátor systémových řešení)
Administ

J^okality / Služby
Lokalita: ulice: Hudcova 2
Kontaktní osoba v lokalitě

Parame^y služby
Rychlost přístupové linky 120 Mbit/s Garantovaná úroveň služby - SLA: 99,00%

Metalické vedení pro realizaci služby v r^ci objektu
Kontaktní osoba | Telefon: I E-mail:

Přílohy ke specifikaci služby
13 Internet, datová IP VPN ] 13 Hlasová služba, připojeni PBX, hlasová VPN □ Telefonní seznam J □ Koncové lokality telefonních služeb' [ □ Ceník služby
1) Nepovinný údaj. V případě změn na existující službě uvecfte číslo služby (SID). Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ.
2) Podrobné identifikační údaje - viz výěe uvedená smlouva
3) V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby
4) Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li žádný kontakt
5) Vyplňte pouze v případě, pokud se kontakt liší od ADSR.
6) Celková kapacita včetně hlasového, datového a internetového provozu.
7) V případě terminace provozu z více lokalit v centrále nutno vyplnit specifikaci „Koncové lokality telefonních služeb“ pro všechny lokality účastníka a podepsat dokument „Centrální prostup do 

telefonní sítě“.
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Specifikace služby IP komplet

Cenová ujednání (v Kč bez DPH)
Cenová ujednání - Jednorázově ceny (bez DPH)

Jednorázová cena za základní aktivaci: (v ceně*)

Jednorázová cena za přenesení samostatného tel. čísla (CLI): 
Jednorázová cena za přenesení bloku tel. čísel (DDI): Kč
Jednorázová cena za provoíbu -100 čísel: (v ceně*)

Jednorázová cena za QoS: Kč
Jednorázová cena za Back-up: Kč
Jednorázová cena za Provozní statistiky: Kč
Jednorázová cena za Proaktivní dohied: Kč

Jednorázová cena za Garantovanou úroveň služby - SLA: (v ceně*) 
Jednorázová cena za připojení do OSS SAP: Kč

Jednorázová cena za Trunk business uživatele: Kč
Jednorázová cena za Trunk premium uživateie: Kč
Jednorázová cena za Skupiny pro příjem a vyzv. hovoru:

Jednorázová cena za Automatickou spojovateiku basic:

Jednorázová cena za Automatickou spojovateiku standard: 
Jednorázová cena za Apiikaci pro recepce: Kč
Jednorázová cena za Caii centrum agent Basic: Kč
Jednorázová cena za Cali centrum agent Standard:

Jednorázová cena za Caii centrum agent Premium:
Jednorázová cena za Caii centrum supervisor Standard:
Jednorázová cena za Caii centrum supervisor Premium:

Jednorázová cena za Virtuální Fax: Kč
Jednorázová cena za Linku bez připojení: Kč

*) Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně

Cenový program
Cenový program (pro IP komplet):
Počet hlasových kanálů (maximálně 16)

^ 
Balíček volných minut do mobilní sítě

Kč

Kč

Kč
Kč

Kč
Kč

Kč
Kč

Cenová ujednání - Pravidelné měsíční ceny (bez DPH)

Pravidelná měsíční cena za přístupový okruh a koncové zařízení: (v ceně*) 

Pravidelná měsíční cena za hlasovou službu: (v ceně*)

Pravidelná měsíční cena za QoS: Kč
Pravidelná měsíční cena za Back-up: Kč
Pravidelná měsíční cena za Provozní statistiky; Kč 
Pravidelná měsíční cena za Proaktivní dohled: Kč

Pravidelná měsíční cena za Garantovanou úroveň služby - SLA; (v ceně*) 
Pravidelná měsíční cena za pňpojení do OSS SAP; Kč 

Pravidelná měsíční cena za Trunk business uživatele: Kč
Pravidelná měsíční cena za Trunk premium uživatele: Kč
Pravidelná měsíční cena za Skupiny pro příjem a vyzv. hovoru: Kč

Pravidelná měsíční cena za Automatickou spojovatelku basic: Kč
Pravidelná měsíční cena za Automatickou spojovatelku standard; Kč 

Pravidelná měsíční cena za Aplikaci pro recepce: Kč
Pravidelná měsíční cena za Call centrum agent Basic: Kč

Pravidelná měsíční cena za Call centrum agent Standard: Kč
Pravidelná měsíční cena za Call centrum agent Premium: Kč
Pravidelná měsíční cena za Call centrum supen/isor Standard: Kč
Pravidelná měsíční cena za Call centrum supervisor Premium: Kč

Pravidelná měsíční cena za Virtuální Fax: Kč
Pravidelná měsíční cena za Linku bez pňpojení: Kč

Fiate Plus 23

Poznámka: Změna stávalící služby č. 815000000420530. TS 3/1 - snížení ceny internetu, změna SLA. přidání IP VPN. hlasová část beze změny, změna ceny
služby. Změna minimální dobv užívání služby.

Všechny ceny uvedeně v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311

Účastník podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde 
uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že 
jsou mu/ji srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde 
uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že se s 
těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

Specifikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, pnčemž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení Specifikace a Účastník obdrží 1 vyhotovení Specifikace^
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Specifikace služby IP komplet

Internet a data
Zástupce odpovědný za provoz a správu místní počítačové sítě - LAN
Kontaktní osoba J Telefon: E-mail:

Profesionální internet - parametry siužby
[ Kapacita ° dedikované přípojky (symetrické): 100 MbiVs nebo (asymetrické):

Alternativní přípojka ®:

Požadovaný počet veřejných IPv4 adres: 1 a IPv6 adres: 0 

Koncové zařízení je součástí služby Ano - Managed CPE 
Routing protokol 
Typ rozhráni:
Maximální rychlost přípojky pro 95% percentil: Nevyužito ”

J^Garantovaná úroveň služby: 99,00%

Souhlasím s dočasným zřízením alternativní přípojky °: Ne

Varianta :
Typ koncového zařízení 
Konektor:

Pňpojení do OSS SAP: Ne

Profesionální internet - doplňkové služby (přípojky)
Back-up dedikovaná přípojka (symetrická): Ne nebo (asymetrická): Ne 
Back-up sdílená přípojka: Ne 
Ref. Číslo o2:
Provozní statistiky ’®: Ne 

Poznámka:

IP VPN - parametry služby
Kapacita ° dedikované přípojky (symetrické): 20 Mbít/s nebo (asymetrické): 

Kapacita sdílené přípojky ®:
Alternativní přípojka “:

Účastnické číslo sdílené přípojky:

Koncové zařízení je součástí služby": Ano - Managed CPE 

Routing protokol 
Typ rozhraní:

Název zákaznické IP VPN: Síť 1: ; Síť 2:

IP VPN - doplňkové služby (přípojky)
Back-up dedikovaná přípojka (symetrická): Ne nebo (asymetrická): Ne
Back-up sdílená přípojka: Ne 
Ref. Číslo 02:

Back-up alternativní přípojka Ne

Účastnické číslo pro back-up sdílenou přípojku: 
Typ telefonní linky:

Typ vizualizace: Standard ^ Proaktivní dohled: Ne 

I Garantovaná úroveň služby: 99,00%

Souhlasím s dočasným zřízením alternativní přípojky®: Ne 
Referenční číslo 02: Typ:

Varianta
Typ koncového zařízení
Konektor:

Multiple IP VPN: Ne síť 1: 100% kapacity; síť 2: 0% kapacity

QoS ’®: Ne J Provozní statistiky ’*: Ne

Remote access ’*: Ne J Centrální internet ’*: Ne

Poznámka:

Back-up alternativní přípojka’"': Ne 
Účastnické číslo back-up sdílené přípojky:

Typ telefonní linky:
I Typ vizualizace: Standard 

Multi IP VPN ’*: Ne Multicast IP VPN ’*: Ne
Proaktivní dohled: Ne 
IPV6 VPN: Ne

8) Požadovaná kapacita linky je garantována pouze pro rámce o velikosti >=512 bajtů.
9) Dle platného Popisu služby Profesionální internet (viz článek Zřízení služby Profesionální internet) a dle platného Ceníku služby Profesionální internet.
10) V případě požadavku na 32 a více IP adres verze 4, nutný RIPE formulář
11) Pokud není koncové zařízení součástí Služby {účastník vyžaduje vlastní CPE), Poskytovatel může v závislosti na použité přístupové technologii vyžadovat, aby provoz z tohoto CPE by! tagován ve 

formé 802.Iq (tj. s nastavenou VLAN-ID).
12) Takto označená pole se vyplňují pouze v případě, že se jedná o variantu Unmanaged CPE (koncové zařízení není součástí Služby).
13) Portová rychlost. Poměr portové rychlosti ve vztahu ke kapacitě přípojky je dána poměrem 2:1
14) Pokud vyberete volbu „Ano-Mobilní přípojka", je kapacita této záložní přípojky nakonfigurována tak, aby dosahovala maximálně kapacity primární přípojky (dedikovaná, sdílená nebo alternativní).

V případě asymetrické primární linky se rozumí konfigurace na kapacitu v jejím downioadu.
15) Je-li na IP VPN přípojce objednána služba QoS, služba Provozní statistiky zahrnuje i Advance měření (tj. měření QoS nebo IP SLA, více viz Provozní statistiky - uživatelský manuál).
16) Pro objednání této volitelné doplňkové služby je nutné vyplnit detailní Specifikaci konkrétní doplňkové služby, která pak tvoři přílohu této Specifikace služby IP VPN.

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace zajistí technika zodpovědného za vnitřní rozvody (platí v případě, že dodavatel okruhu využívá stávající rozvody) a že v den 
realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového zařízení poskytovatele. Účastník byl informován, že v případě využívání vlastního CPE, nenese poskytovatel 
zodpovědnost za případné technické problémy zařízení a za problémy služby této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží 
příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

Stránka 3 / 5
ver. OTP 1802

©certified; StastnaSa; 6.12,2018 14;39:37;



Specifikace služby IP komplet

Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN
Zástupce odpovědný za provoz a správu pobočkové ústředny (PBX) zákazníka
Kontaktní osoba Telefon:

Hlasové rozhraní
FXS ” rozhraní: 0 

Souběžných hovorů: 0 
Odchod 0
Příchod 0

BRI ” rozhraní: 0
Souběžných hovorů: 0 

Odchod 0
Příchod 0

PRI "rozhraní: 0

Souběžných hovorů: 0 
Odchod 0
Příchod 0

E-mail:

SIP trunk pro IP PBX
Souběžných hovorů: 16 

Odchod 0
Příchod 0

Definice připojeni pro iP PBX (hlasový SIP trunk)
Typ signalizace SIP-T

Konfigurace hlasové služby
číslo přípojky

Typ kodeku

Virtuální Ústředna 
Souběžných hovorů: 0 

Odchod 0
Příchod 0

G.711

Typ přípojky Přidělené číslo nebo 
číselná řada Původ čísla Přesměrování / přepočet 

na cílové číslo ” Poznámka

Hlasový trunk SIP-T 541S182XX Stávající

i

GTS číslo

Konfigurace pro Virtuáiní fax
Přidělené číslo Původ čísla Faxová schránka / + připojení fax. přístr.^' E-mail + uživatelské jméno “ + poznámka

- — -

- — --------

Počet jednoduchých objednávek přeneseniPočet komplexních objednávek přenesení

Back-up hiasové siužby
Back-up hlasové služby Ne 
Poznámka:

Doplňkové služby
Zveřejněni v telefonním seznamu □ Ano □ Ne Omezení odchozich volání řízené síti (OCB NC) bez omezení
(varianty: povolena všechna volání bez omezení; povolena všechna volání mimo služby se speciálním tarifem; pouze tísňová, místní a národní volání; pouze tísňová volání)

VoWíFí - požadovaný maximální počet současných hovorů s QoS podporou voláni přes Wi-FI

17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

FXS (Foreign exchange Station) odpovídá pojmu HTS (Hlavni Telefonní Stanice), BRI/PRI (Basi/Primary Rate Interface) odpovídá pojmu ISDN2/ISDN30 
Konkrétní čísla řad. pouze pokud je znáuno - nepovinný údaj, číselné rady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přeneseni čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
Uvecfte cílové číslo a vyberte, zda se jedná o přesměrováni či přepočet telefonních čísel přidělených k existující přípojce. Veškerý příchozí telefonní provoz na přidělené číslo bude trvale zakončen 
prostřednictvím doplňkové funkce přesměrování nebo přepočet čísla na uvedeném cílovém čísle. Cílové číslo musí být číslo typu DIR nebo číslo stejného rozsahu jako číslo přidělené. 
Přesměrování je možné na telefonní číslo v jakékoliv veřejné telefonní síti, přesměrovaný provoz je zpoplatněn jako c^chozí provoz do příslušného směru dle zvoleného cenového programu a 
Ceníku služby telefonní připojení, pokud není dohodnuto jinak. Přepočet čísla lze realizovat pouze v rárnci sítě T-Mobile a cílové číslo musí náležet do stejného telefonního obvodu jako číslo 
přepočítávané, přepočítaný provoz není zpoplatněn cenou za provoz.
FaxScan - koncové zařízení pro připojení standardního faxového přístroje. Přístroj nelze používat pro hlasovou komunikaci.
Uživatelské jméno smí obsahovat pouze písmena a číslice.
Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 CAF.
Back-up hlasové služby lze realizovat pouze v případě, že se do kapacity zvolené příp>ojky s dostatečnou rezervou vejdou všechny kanály hlasové služby.
Ostatní doplňkové služby hlasové služby dle standardního nastavení, víz popis služby. Možno změnit příslušnou přílohou specifikace služby.
Zveřejnění údajů dle formuláře "Informace pro uveřejnění v telefonním seznamu" (bude vyplněn v prC^hu procesu zřízení služby)
Omezení odchozích volání platné pro všechna telefonní čísla v příslušné lokalitě. Pro změnu nastavení ostatních doplňkových služeb vyplňte přílohu Specifikace služby Nastavení dopingových 
telefonních služeb. Přehled všech doplňkových služeb a základní nastavení viz platný Popis služby IP komplet.
V současné dobé podporuje QoS pouze výrobce Apple a to pouze s telefony iPhone, které podporují volání přes Wi-R.

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace této služby IP komplet zajistí na své náklady součinnost odpovědného zástupce za provoz a správu pobočkové ústředny, 
pokud požaduje její připojení k této službě IP komplet. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenese zodpovědnost za případné technické problémy 
pobočkové ústředny a za problémy této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce 
SLA).

Ostatní ujednání:
Tato Specifikace služby nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jako .ZRS“) nabytí účinnosti Specifikace služby 
jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS, pak bez ohledu na ustanovení předchozích vět, nabyde tato Specifikace služby účinnosti nejdříve okamžikem jejího uveřejnění v 
registru smluv dle ZRS. Bez ohledu na uvedené v předchozích větách může Specifikace služby nabýt účinnosti vždy nejdříve ke dni účinnosti výše uvedené Smlouvy.
Pro případ, že tato Specifikace služby podléhá povinnosti uveřejnit ji v registru smluv, se smluvní strany výslovně dohodly, že v souladu se ZRS budou v rámci jejího 
uveřejnění začerněny veškeré osobní údaje a obchodní tajemství (zejména články Termíny a Lokality / Služby včetně poznámek).

Poznámka:
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