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O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Platnost Tiskopisu od 1. 7. 2019
Stránka  z 
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
IČO:
DIČ:
POSKYTOVATEL
ÚČASTNÍK
  O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná v obchodním  
  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322.
Zákaznický účet číslo:
2. TYP POŽADAVKU 
Typ přípojky
3. ADRESA (přesná adresa instalace přípojky)
Upřesnění lokality (v případě rozsáhlejších areálů)
4. KONTAKTNÍ OSOBY
Kontaktní osoba (oprávněná jednat jménem Účastníka):
1. SMLUVNÍ STRANY
Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte. 
A
B
C
D
1
2
3
4
SMLOUVA
o poskytování služby
IP CONNECT PŘÍPOJKA
Technicky způsobilý zástupce (pro zabezpečení technické součinnosti)
Kontaktní osoba v lokalitě (v místě zřízení služby):
Vlastník (správce) budovy
5. SPECIFIKACE VNITŘNÍHO ROZVODU 
Zákazník je vlastník objektu:
Existuje vedení nebo zákazník požaduje zřízení služby přímo na účastnickém rozvaděči (tj. vnitřní rozvod není zapotřebí):
Existuje vedení nebo zákazník požaduje zřízení služby přímo na účastnickém rozvaděči (tj. vnitřní rozvod není zapotřebí):
Zákazník, který je vlastník objektu, uděluje společnosti O2 a jejím partnerům souhlas ke zřízení a bezplatnému využívání vnitřních rozvodů. Dále zákazník uděluje O2 a jeho partnerům souhlas se v stupem do objektu v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a zajištěním oprav vnitřních rozvodů a zařízení použitých pro připojení O2 služby.           
Zákazník, který je vlastník objektu, zajistí bezplatné přistavení a využívání existujícího vnitřního vedení pro O2 nebo jeho partnery po celou dobu využívání O2 služby.  Dále zákazník uděluje O2 a jeho partnerům souhlas se v stupem do objektu v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a  zajištěním oprav vnitřních rozvodů a zařízení použitých pro připojení O2 služby.           
Zákazník zajistí u vlastníka/správce objektu souhlas pro O2 a jeho partnery ke zřízení a bezplatnému využívání vnitřních rozvodů. Dále zajistí u vlastníka/správce objektu souhlas pro O2 a jeho partnery se v stupem do objektu v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a zajištěním oprav vnitřních rozvodů a zařízení použitých pro připojení O2 služby.           
Zákazník zajistí u vlastníka/správce objektu souhlas s bezplatným přistavením a využíváním existujícího vnitřního vedení pro O2 nebo jeho partnery po celou dobu využívání O2 služby. Dále zajistí u vlastníka/správce objektu souhlas pro O2 a jeho partnery se v stupem do objektu v souvislosti s přípravou projektové dokumentace a zajištěním oprav vnitřních rozvodů a zařízení použitých pro připojení O2 služby.          
6. SPECIFIKACE SLUŽBY
Služba IP Connect přípojka je trvalé připojení do VPN  - virtuální privátní sítě zákazníka. Tato přípojka může být realizována v různých variantách a s řadou doplňkových služeb, což je specifikováno níže. Součástí služby je poskytnutí funkcí páteřních sítí, přípojné vedení a koncové zařízení umístěné u zákazníka. Služba je předávána na rozhraní (portu) tohoto zařízení. VPN je vytvořena v MPLS páteřní síti poskytovatele a používá protokoly BGP/MPLS.  VPN umožňuje komunikaci mezi všemi uživateli v podnikové datové síti a zpřístupňuje jim podnikové aplikace. VPN může být pomocí dalších služeb propojena do Internetu a do Datových Center Poskytovatele a umožnit vzdálený přístup uživatelů.
Varianta služby (vyberte Variantu služby a vymažte nehodící se Přístupové rychlosti a Modifikace služby)
Varianta služby
Přístupová rychlost
Modifikace služby
Poznámka (Doplňující požadavky na úpravu/volbu CPE (koncového zařízení), změny konfigurací apod.)
Připojení do VPN 
Cenové ujednání:
Kč bez DPH
Kč bez DPH
*Pole, kde se ceny řídí Ceníkem nebo další přílohou této smlouvy, proškrtněte 
7. SLA (níže uvedená SLA jsou možné pouze u variant služeb IP Connect Express, Classic a Gigaoptic)
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Definice a garantované parametry SLA
Úroveň SLA
SLA0
SLA1
SLA2
SLA3
SLA 4
Měsíční Dostupnost Služby
%
99,0
99,0
99,5
99,9
99,95
Max. délka Závady
Hodin
12
12
6
4
4
Doba odezvy
Minut
120
120
60
60
20
Průběžné informace o Závadě
Hodin
12
12
6
4
1
Sleva za nedodržení parametrů Služby
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kontaktní údaje pro zaslání přístupových údajů pro monitoring / reporting (Nevyplňujte v případě shody s technicky způsobilým zástupcem dle bodu 4 této Smlouvy):
Uveďte maximálně 2 čísla mobilního telefonu a 4 e-mail adresy, oddělené středníkem:
 
 
8. SPECIFIKACE DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
(Quality of Service, prioritizace provozu)
(Specifikováno na zvláštní TSS)
(Specifikováno na zvláštní TSS)
(Sdílení přípojky pro několik VPN  - každá sdílená přípojka na zvláštní TSS) 
Číslo VPN
Kapacita
Souhlas oprávněného zástupce pro VPN
Uveďte maximálně 2 čísla mobilního telefonu a 4 e-mail adresy, oddělené středníkem:
Kč bez DPH
Kontaktní údaje pro zaslání přístupových údajů pro monitoring / reporting (Nevyplňujte v případě shody s technicky způsobilým zástupcem dle bodu 4 této Smlouvy):
Kč bez DPH
 
 
Poznámka
Uživatel souhlasí s tím, že při zřízení služby může být použit Radioreleový spoj (MW).
V případě realizace služby přes Radioreleový spoj zajistí účastník součinnost oprávněných osob na straně vlastníka budovy k provedení průzkumu. Po
předložení projektové dokumentace zajistí účastník bezplatný souhlas vlastníka objektu se zřízením služby. V případě, že náklady projektu budou vyšší než
definovaný standard výstavby, mají obě strany možnost odstoupit od realizace služby. Standardní realizace služby je 4 týdny od podpisu této specifikace.
Instalace Radioreleového spoje probíhá na základě vzájemně odsouhlasené dokumentace předložené O2 a dodavatelů O2. Účastník zajišťuje bezplatný souhlas vlastníka objektu s umístěním zařízení (trojnožka, výložník, Radioreleový spoj) včetně zajištění napájení el. energií (maximální odběr el. energie 30W). V případě
nahlášení poruchy požaduje O2 a dodavatelé O2 zajištění přístupu k umístěným zařízením (tj. případně i na střechu objektu).
Instalace obsahuje instalaci Radioreleového spoje dle návrhu O2 a jeho dodavatelů, instalaci typizované trojnožky/výložníku, kabelovou trasu mezi MW a koncovým bodem služby v maximální délce 100 m realizovanou promocí ethernetového kabelu cat6 outdoor a zakončenou konektorem RJ45. Instalace obsahuje dodávku napájecího PoE zdroje a přepěťové ochrany na straně účastníka.
Speciální požadavky účastníka/majitele objektu hradí účastník zvlášť (nejčastěji ve zřizovací ceně služby).
Instalace neobsahuje revizi elektro (hromosvod) na straně účastníka (pokud je požadováno účastníkem a nelze připojit na stávající hromosvod), statický
výpočet únosnosti střechy na straně účastníka a protipožární ucpávky.
 
 
9. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY
VYÚČTOVÁNÍ JE STANDARDNĚ VYSTAVOVÁNO ZDARMA V ELEKTRONICKÉ FORMĚ a bude zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou níže. Je-li vyúčtování zasláno v elektronické formě, je tato verze daňovým dokladem. Tištěné vyúčtování jako doplněk k elektronickému je vystavováno a zasíláno jen na výslovnou žádost na poštovní adresu uvedenou níže a je zpoplatněno dle Ceníku základních služeb pro firemní zákazníky (dostupný na www.o2.cz). 
Nevyplňujte, pokud je služba aktivována na již stávající zákaznický účet.
Žádám o zasílání vyúčtování: 
Tištěné vyúčtování bude zasíláno na adresu sídla/místa podnikání Účastníka. Požadujete-li zasílat na jinou adresu, uveďte:
Způsob platby:
10. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ/PROMO AKCE
11. PODMÍNKY PRO VYUŽÍVANÍ SLUŽBY IP CONNECT PŘÍPOJKA
1.         Služba IP Connect přípojka zahrnuje dohled a servis koncového zařízení připojení k internetu (směrovač). Pokud je připojení k internetu ukončeno koncovým zařízením v majetku Účastníka nezaručuje Poskytovatel dostupnost všech doplňkových služeb, příp. může Poskytovatel některé doplňkové služby poskytnout pouze za zvláštních cenových a provozních podmínek.
2.         Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Účastník si na vlastní náklady pořídí nezbytné technické a programové prostředky potřebné pro přístup do sítě Internet a seznámí se se zásadami obsluhy síťových a operačních systémů, které chce využívat. Účastník může činit svá opatření k zabezpečení ochrany a utajení přenášených dat neomezující využívání služeb jinými Účastníky. 
3.         Účastník je povinen zajistit potřebné provozní podmínky pro koncová zařízení pracující s protokolem IP.
4.         IP adresy přidělené Poskytovatelem jsou Účastníkovi zapůjčeny pro využívání služby IP Connect přípojka. V případě ukončení služby IP Connect přípojka budou nejpozději do jednoho kalendářního měsíce od data ukončení služby navráceny Poskytovateli, který je má možnost opětovně použít.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smluvní vztah:
Práva a povinnosti Účastníka a Poskytovatele při poskytování služeb dle této Smlouvy se řídí následujícími dokumenty: 
 
1) tímto smluvním dokumentem („Smlouvou“);
2) Všeobecnými podmínkami poskytování služeb v aktuálním znění vydanými Poskytovatelem („VP“); a
3) Ceníkem a podmínkami pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů, Pevného přístupu k Internetu a Managed služeb („Ceník“) platným ke dni poskytnutí služby.
 
VP a Ceník jsou dostupné na internetových stránkách Poskytovatele www.o2.cz a v provozovnách Poskytovatele. Účastník potvrzuje, že měl možnost se s těmito dokumenty seznámit před uzavřením této Smlouvy. V případě rozporu mezi výše uvedenými dokumenty má aplikační přednost ten z nich, který je uveden v seznamu s nižším pořadovým číslem.
 
Účastník bere na vědomí, že odpovídá za využívání služeb i koncových zařízení dle VP, a proto se zavazuje O2 nahlásit případnou krádež nebo podezření na zneužití. Účastník potvrzuje, že je oprávněným uživatelem prostor, kde má být služba zřízena.
Smlouvu nelze uzavřít s výhradou, dodatkem či odchylkou od smluvních podmínek ani rekapitulací jinými slovy. Pravidla, jimiž se řídí zpracování osobních údajů, najdete na www.o2.cz v sekci Zásady zpracování osobních údajů.
 
Přílohy Smlouvy (vyplní Poskytovatel)         
Závazek využívat službu po sjednanou dobu: 
Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou (tedy se závazkem), zavazuje se Účastník po dobu trvání Smlouvy službu řádně užívat a řádně a včas za ni platit. Pokud Účastník poruší v době trvání Smlouvy svoji povinnost vyplývající ze Smlouvy, VP či Ceníku (zejména dostane-li se do prodlení s úhradou vyúčtování po dobu delší než 65 dnů), je Poskytovatel oprávněn předmětnou službu zrušit a vyúčtovat Účastníkovi smluvní pokutu, jejíž výše odpovídá součinu celkové měsíční ceny služby (včetně DPH) a počtu měsíců (včetně započatých) zbývajících od zrušení služby do konce sjednané doby trvání Smlouvy. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká porušením povinnosti Účastníka ve smyslu druhé věty tohoto odstavce a Účastník je povinen zaplatit smluvní pokutu nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě vystavené Poskytovatelem. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele požadovat náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti Účastníkem. 
Smlouvu uzavřenou na dobu určitou (tedy se závazkem) není Účastník po dobu jejího sjednaného oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zrušit službu či ukončit Smlouvu, pokud by výpovědní doba končila (případně pokud by účinnost zrušení služby či ukončení Smlouvy nastala) dnem, který předchází poslednímu dni sjednané doby trvání Smlouvy. Výpověď podaná Účastníkem v rozporu s předchozí větou nemá žádné právní účinky. V případě, že se Poskytovatel s Účastníkem na jeho návrh dohodne na ukončení Smlouvy či služby před uplynutím doby trvání Smlouvy, je účinnost takové dohody podmíněna uhrazením veškerých splatných i nesplatných vyúčtování za služby poskytnuté Účastníkovi a uhrazením paušálního odškodnění za předčasné ukončení Smlouvy či služby. Výše paušálního odškodnění odpovídá součinu celkové měsíční ceny služby (včetně DPH) a počtu měsíců (včetně započatých) zbývajících od zrušení služby či ukončení Smlouvy do konce sjednané doby trvání Smlouvy. 
Automatické prodloužení Smlouvy:
Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou (tedy se závazkem) a alespoň 30 dnů před uplynutím doby trvání Smlouvy nesdělí písemnou formou ani jedna ze stran Smlouvy, že trvá na ukončení Smlouvy (přičemž takováto písemnost musí dojít svému adresátu nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty), dojde k automatickému prodloužení Smlouvy na dobu určitou, která odpovídá době, na kterou byla Smlouva původně uzavřena. K takovému prodloužení může dojít i opakovaně. 
Zřízení služby:
Pravděpodobný termín zřízení služby je 21 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zřízení služby stvrdí Účastník podpisem instalačního (předávacího) protokolu.
V případě, že Poskytovatel po uzavření této Smlouvy zjistí i přes provedené technické šetření, že není možno službu zřídit dle požadavků Účastníka, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit. V rozsahu přípustném platnými právními předpisy nemá Účastník v takovém případě právo požadovat po Poskytovateli náhradu škody či jinou kompenzaci.
Poskytovatel je oprávněn účtovat ceny dle této Smlouvy od okamžiku zprovoznění služby, a to i v případě, že Účastník odmítne podepsat instalační (předávací) protokol.
Registr smluv: 
Náleží-li Účastník do okruhu subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zavazuje se uveřejnit Smlouvu v registru smluv v souladu s tímto zákonem, a to tak, aby byla zveřejněna neprodleně po svém podpisu oběma smluvními stranami.
 
13. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat za Účastníka a na jeho účet. Souhlasím s pořízením kopie mých osobních dokladů pro účely doložení identifikace a ochrany před podvody. 
Za Účastníka:
Podpis a razítko:
Podpis a razítko:
Za O2 Czech Republic a.s.
Podpis a razítko:
Identifikační údaje obchodního zástupce (pouze pro interní potřebu, vyplní obchodní zástupce)
Surname, name, title:
Business name:
Street:
House no.:
Orientation no.:
Town - city district:
Postal code:
IČ:
VAT number:
PROVIDER
SUBSCRIBER
  O2 Czech republic a.s. located at Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Prague 4  - Michle, IČ 60193336, VAT number CZ60193336, registered in  
  business register at City Court at Prague, section B, input 2322.
Reference number (subscriber code):
2. CONNECTION NUMBER (or ODS with reservation) 
(fill in if you require change current connection or if you have checked ODS with reservation for new connection)
3. ADDRESS (exact address of the connection installation)
Locality specification (in case of larger areas)
4. CONTACT PERSONS
Contact person (authorized to act on behalf of the Subscriber):
Technically authorized representative (to secure technical cooperation):
1. CONTRACTUAL PARTIES
Please fill in legibly and check chosen options
A
B
C
D
1
2
3
4
CONTRACT
for providing service
INTERNET BUSINESS / IOL ETHERNET
FOR INFORMATION ONLY
Contact person at the locality (at the place of service activation):
Owner (manager) of the building:
5. INTERNAL CABLING SPECIFICATION 
Customer is the owner of the object
There is no connection
The activation is processed by O2 and its partners
1
Customer who is the owner of the object provides consent to O2 and its partners to activate and use the internal cabling free of charge. Furthermore the subscriber gives O2 and its partners consent to enter the object in connection to prepare project documentation and to ensure internal cabling and devices used to connect the O2 service.
Customer is the owner of the object
There is a* connection
2
Customer who is the owner of the object ensures access and use of existing internal connection for O2 and its partners free of charge. Furthermore the subscriber gives O2 and its partners consent to enter the object in connection to prepare project documentation and to ensure internal cabling and devices repairs used to connect the O2 services.
Customer is not the owner of the object
There is no connection
The activation is processed by O2 and its partners
3
Customer ensures consent with the object owner/manager for O2 and its partners to activate and use the internal cabling free of charge. Furthermore the subscriber gives O2 and its partners consent to enter the object in connection to prepare project documentation and to ensure internal cabling and devices repairs used to connect the O2 services.
Customer is not the owner of the object
There is a* connection
4
Customer ensures consent with the object owner/manager to access and use of existing internal connection for O2 and its partners free of charge throughout the use of O2 service. Furthermore the subscriber gives O2 and its partners consent to enter the object in connection to prepare project documentation and to ensure internal cabling and devices repairs used to connect the O2 services.
*or the customer requires service activation directly on user switchboard (i.e. internal cabling is not necessary)
6. SERVICE SPECIFICATION
By IOL Ethernet/ Internet Business service we understand activation of full access to Internet network including Line activation, enabling browsing on the Internet, configuration, installation and lease of relevant router and allocation and registration of IP address space.
 
Tariff:
Speed:
Speed:
VoIP Ready 
VoIP ready is necessary condition to activate O2 Unlimited line, O2 Virtual switchboard or VoIP Connect. 50% of the line speed capacity is typically reserved for voice channels. 
Price agreement:
CZK without VAT
CZK without VAT
*Cross out fields where the prices are bound to the Pricelist or another appendix of this contract
7. ADDITIONAL SERVICES SPECIFICATION
(Appendix: IP Sec VPN service specification)
CZK without VAT
CZK without VAT
Definition and guaranteed SLA parameters
SLA Level
SLA0
SLA1
SLA2
SLA3
SLA 4
Monthly service availability
%
99,0
99,0
99,5
99,9
99,95
Max lenght of malfunction 
Hours
12
12
6
4
4
Response time
Minutes
120
120
60
60
20
Continuous malfunction updates
Hours
12
12
6
4
1
Discount for breaching the parameters
No
Yes
Yes
Yes
Yes
CZK without VAT
CZK without VAT
 
Contact information to send access data for monitoring/reporting (Do not fill in in case it would be the same person according to article 4 of this Contract):
CZK without VAT
The Subscriber requires Proactivity (notification) on the chosen backup connection (only for the service and IOL Ethernet)
List max. 2 mobile phone numbers and 4 e-mail address, separated by semicolon:
 
 
Note
Additional requests, configuration changes, reference to technical solution (check, Orderdesk no., RTS scan) etc.:
 
The Subscriber agrees that Radio- relay connector (MW) can be used for activation of the service.
If the service is activated through the radio-relay connector the Subscriber ensures cooperation of the empowered persons by the building owner so the survey can be made. The Subscriber will get object owner permission to activate the service free of charge. Both parties are entitled to withdraw from the contract if the project costs are higher than defined construction standard. Usual activation time is four weeks since the day of signature of this specification. Radio-relay installation is based on documentation provided by O2 and O2 suppliers agreed by both parties. The Subscriber ensures free of charge object owner agreement with HW location (tripod, beam, radio-relay connector) including the electrical source (maximal electrical energy requirement is 30W). In case there is a malfunction reported, O2 and O2 suppliers require access to all devices (which might mean access to the rooftop as well).
The activation includes Radio-relay connector installation according to O2 and O2 suppliers suggestion, installation of personalized tripod/beam, cable route between MW and end point of service up to 100 m of length through Ethernet cable cat6 outdoor ended by RJ45 connector. Installation includes power supply PoE and overvoltage protection on Subscriber's side.
Special requests of the Subscriber/object owner are covered by the Subscriber separately (most often in the setup price of the service).  The installation does not include a revision of the electro (lightning conductor) on the subscriber' side (if required by the subscriber and cannot be connected to the existing lightning conductor), static calculation of the roof bearing capacity on the side of the subscriber and the fire seal.
8. SERVICE BILLING
INVOICES ARE STANDARDLY ISSUED ELECTRONICALLY FOR FREE and it will be sent to the e-mail address below. If the invoice is sent in an electronic form that version is the tax document. Printed invoice as an addition to electronic one is issued and sent only based on request to the postal address listed below and is charged according to the current Price list of the basic services for corporate customers (available at www.o2.cz). 
Do not enter this if the service was activated on already existing customer account.
I request invoices in 
Printed invoice will be sent to Subscriber's address. If you require it to be sent to a different address fill in:
Payment method:
9. SPECIAL CONDITIONS/PROMO OFFERS
10. CONDITIONS TO USE IOL ETHERNET/INTERNET BUSINESS SERVICE
1.         IOL Ethernet/Internet Business service includes overview and service of the end HW for the connection to internet (router). If the connection to internet is ended by HW owned by the Subscriber the Provider does not guarantee availability of all additional services, or the Provider can offer some of the additional services only under special price and workflow conditions.
2.         The Subscriber will acquire necessary technical and software tools needed to access Internet network and will familiarize himself with the principles of operating the network and operation systems he wishes to use, unless the Contract states otherwise. The Subscriber can take his own precautions to ensure security and encryption of transferred data that does not limit using of the services for other Subscribers. 
3.         The Subscriber is bound to ensure necessary workflow conditions for end HW working with IP protocol.
4.         IP addresses allocated by the Provider are lease to the Subscriber to use IOL Ethernet. In case the IOL Ethernet is cancelled the IP addresses will be returned to the Provider within one month. The Provider can reuse them.
 
11. FINAL AGREEMENTS
Contractual relationship:
Rights and duties of the Subscriber and the Provider respectively to provide services according to this Contract follow these documents:
 
1) This contract document (“Contract”)
2) General Terms and conditions about providing services in the current state issued by the Provider (“GTC”); and
3) Pricelist and conditions for providing service such as Data transfer, Circuit lease, Fixed access to Internet and Managed services (“Pricelist”) valid the day the service was provided.
 
The GTC and Pricelist are available on website of the Provider www.o2.cz The Subscriber confirms that he had possibility to familiarize himself with these documents before he signed this contract. In case of any discrepancy between these documents the one listed first one has application priority.
 
The Subscriber acknowledges that he is responsible for using the service as well as the end HW according the GTC and thus is bound to report theft or suspicion of misuse to O2. The Subscriber confirms that he is authorized to use the area where the service will be activated. 
 
Contract cannot be signed with reservation, amendment or difference from the contractual conditions or recapitulation in other words. Conditions for GDPR can be found at www.o2.cz in section GDPR.
 
Contract appendixes (filled by the Provider)         
 
Commitment to use the service for the definite time period:
If the contract is signed for the definite time period (meaning with commitment) the Subscriber has to use and pay the service properly and on time for the whole duration of the Contract. If the Subscriber breaches his duties specified in the Contract, GTC or Price list (mainly if he is overdue with his payments more than 65 days) the Provider is entitled (i) to cancel the service in question and (ii) charge the Subscriber a contractual penalty which amount is the total of monthly fees (including VAT) for each month (including already started one) remaining in the Contract. The duty to pay the penalty arises when the Subscriber's duties are breached according to the second sentence of this paragraph and the Subscriber is bound to pay the penalty within the time given by the Provider in the notification about the penalty. The penalty does not cover possible damages and the Provider is still entitled to demand them. 
 
Contract signed for definite time period (meaning with commitment) cannot be cancelled or ended in its duration if the notice period would end on a day preceding the end day of the contract. Cancellation raised by Subscriber that is in contradiction to the previous sentence has no legal effect. If the Subscriber and Provider agree based on his propositions to end the Contract or service before the commitment expires, the effectiveness of such service is conditioned (i) by paying all issued invoices for the services provided to Subscriber and (ii) paying the monthly penalty for premature cancellation of the Contract or service. The amount of the penalty is the total of monthly fees (including VAT) for each month (including the already started one) remaining till the end of contract or service. 
 
Automatic Contract renewal:
If the contract is signed for the definite time period (meaning with commitment) and there is no written cancellation request at least 30 days before the Contract expires by either party (and such written document must be delivered at least the last day of the above mentioned notice period) it will be automatically renewed for the definite time period that is equal to the original length of service. Such renewal might happen multiple times.
 
Service activation:
Expected date of activation is within 21 calendar days since the Contract was signed. The service activation will be confirmed by signing the installation (delivery) protocol. 
In case the Provider finds out that the service cannot be activated even though the technical check was done the Provider is entitled to revoke the contract by writing. In the range given by current legal regulations the Subscriber has no right to demand damages or other compensation from the Provider. The Provider is entitled to charge prices according to this Contract since the day of activation of the service even in case the Subscriber refuses to sign the installation (delivery) protocol.
 
Contract register: 
If the Subscriber belongs to the list of subjects registered in constitution § 2 paragraph 1 law number 340/2015 Col. About special conditions about effectivity of some contracts, publications of such contracts and register of such contracts, he is bound to make the Contract public in the contract register according to this law and he will do so in such a way that it will be made public without unnecessary delay after both parties sign it. 
 
 
12. CONTRACTUAL PARTIES SIGNATURES
I state that I am authorized to act on behalf of the Subscriber and on his account. I agree with copying of my personal documents for fraud protection and identification purposes.
For Subscriber:
Signature and stamp:
Signature and stamp:
For O2 Czech Republic a.s:
Signature and stamp:
ID information of the business representative (internal use only, filled in by the representative)
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