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Dáčí smlouva - Technická specifikace služby Pronájem LoRa GW (TS)
k Rámcové smlouvě (dále jen ,,Dí|čĺ smlouva")".

Číslo smlouvy ,I) - ,,,ŕ"ůj /&U:'m Zákaznické číslo 30166420
l l Smluvní strany:

České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, DIČ: CZ24738875,
Skokanská 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00, akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 16505 zastoupená: Ing. Miloš Mastník, MBA, obchodní ředitel
dále jen ,,Poskytovateľ'

a
Obchodní firma nebo název právnické osoby: středočeský kraj

Místní vládní instituce
lČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Sídlo, místo podnikáni:

Ulice: Zborovská Číslo popisné l orientační: 81 /11

Město: Praha PSČ: 15000 Kraj: Praha

Doručovací adresa (pokud se liší od adresy účastníka): PSČ:

Oprávnění zástupci účastníka: Martin Draxler - radní pro oblast regionálnIho rozvoje, cestovního ruchu a sportu

Adresa bydliště:
dále jen ,,Účastník"

sjednávají tyto parametry služby:

Číslo TS A02/1

Nahrazuje TS č.

ID služby
Požadavek na

OP-19-00050-00002s01

Zřízeni

Přesná adresa lokality služby Kód objednávané služby:

Lokalita Kontaktní osoba

Ulice: Zborovská přljmení a jméno: Piškule Karel
Č.p./Č.orientační: 81 l 11 Funkce:

Obec: Praha Mobilní telefon:
PSČ: 15000 E-mail:

UIR-ADR: 22075208

V nejkratšlm možném termínu. Nejpozdější požadovaný termín
Požadované datum zřIzenUzměny služby: je 31.08.2019
Technická specifikace je sjednána na dobu určitou ' 24 měsíců od data zřízení služby

ŠLA ŠLA O
' Pokud Účastník písemně nepotvrdí ukončení platnosti této DÍĹČÍ smlouvy nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby, na
kterou se tato DÍ|ČÍ smlouva sjednává, platí, že platnost této DÍĹČÍ smlouvy byla změněna na dobu neurčitou.
V takovém případě může být tato DÍ|ČÍ smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou
výpovědi některé smluvní strany, přičemž výpovědní doba činí 30 dní od dne doručení písemné výpovědi. Doba trvání
TS se počítá v souladu s ČI. 11 Všeobecných obchodních podmínek.
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$mc|fikac0 služby: Pronájem 30 ks LoRa GW Elsys

Typ Gateway

Počet Gateway
Četnost plateb

Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)*:

* Ostatní ceny nespecifikované ve Smlouvě se řídí ceníkem služby.

Kód obj0dnávané služby: 1oLgw

4

Měsíčně

10 800 Kč

Účastník podpisem Dllčí smlouvy potvrzuje, že obdržel ŠLA platné ke dni podpisu Dllčí smlouvy a, pokud existuje, Ceník (případně
Ceníky) příslušné služby či služeb a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jím
zmocněnými osobami.
Účastník podpisem této Dňčľ smlouvy výslovně přijímá úpravu obsaženou v článku Smluvní pokuta příslušného Ceníku tam, kde je
Ceník používán.

Další ujednání:

Za Poskytovatele , -, .. , .

In . Miloš Mastník, MBA, obchodní ředitel

,,,,,, ,,,Ab. G-d7jq/4

STŘFmD O k RAJ
Za Úč
Střed

Martin Draxler- radní pro oblast regionálnIho rozvoje,
cestovního ruchu a sportu

VP,a,e dňéÁŽ, C:
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PLNÁ MOC

udělená v soL||adu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občaľlský zákoník, v platném znění,

České Radiokomunikace a.s.. se sídlem na adrese Skokanská 21 17/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká
republika, IČO: 24738875, zapsaná v obchodníni rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 16505 (dále jen ,,Společnost"), zastoupená Ing. Martinem Gebauerem, místopředsedou
představenstva Společnosti, tímto uděluje plnou moc:

panu Miloši Mastníkovi
n

zaniěstnanci Společnosti na pracovniin místě Obchodní ředitel Společnosti,
bytem

(dále .jen ,,Zmocnčnec"),

aby v souladu s příslušnýtni ustanovenínii českého práva zastupoval Společnost ve vztahu ke stávajícírn či
potenciálním dodavatelům i zákazníkům Společnosti v oblasti podpory prodeje a marketingu a nákupu
externí konektivity a aby za Společnost v těchto záležitostech činil kroky a právní jednání (s níže uvedenými
limity).

Jakékoli právní jednání může Zmocněnec učinit pouze při splnění následu.jících podmínek:

(a) pokud jednotlivé právni jednání založí nebo může založit povinnost Společnosti poskytnout peněžité
plnění, jehož, výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu nepřesáhla částku/hodnotu 1.000.000,- KČ
(slovy: jeden milion korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), je Zníocněnec
oprávněn učinit takové právni jednání saínostatně, a to i v případě, že je jakékoli třetí osobě Společností
vydána plná moc ve stejném nebo obdobném rozsahu jako je tato plná moc;

(b) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit povinnost Společnosti poskytnout peněžité
plnění, .jehož výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu přesáhla částku/hodnotu 1.000.000,- KČ
(slovy: jeden niilion korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně) a nepřesáhla
částku/hodnotu 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v
jakékoli jiné měně), je Zmocněnec oprávněn učinit takové právní ,jednání výhradně společně s vedoucíin
zaměstnancetn Společnosti Ing. Vítem Vážánem, datum narození:

a;

(C) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit právo či povinnost Společnosti přijn]out
peněžité plnění, jehož výše by v jakémkoli jednotlivéin případě či v součtu nepřesáhla částku/hodnotu
3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony koruľl českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), je
Zinocněnec oprávněn učinit takové právní jednání samostatně, a to j v případě, že je jakékoli třetí osobě
Společností vydána plná moc ve stejném nebo obdobnéín rozsahu jako je tato plná moc;

(d) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit právo či povinnost Společnosti přijmout
peněžité plnění, jehož výše by v jakémkoli jednotlivétn případě či v součtu přesáhla částku/hodnotu
3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně) a
nepřesáhla částku/hodnotu 5.000.000,- KČ (slovy: pět milionů korun českých) bez případné DPH (či
ekvivalent v jakékoli jiné měně), je Zmocněnec oprávněn učinit takové právní jednání výhradně společně s
vedoucím zaníěstnancem Společnosti Ing. Vítem Vážanem, datum narození:

České Radiokomunikace as.

Skokanská 2117/1, 169 OD Praha 6 - Bi"evnov
l , "420 242 411)11 l "420 242 417 595

24738875 CZ 24738875

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném

Městskýrn soudem v Praze, oddíl B, vloZka 16505
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Zjnocněnec je dále pověřen jlnéneTn Společnosti samostatně přijímat a doručovat dokumenty ve výše
uvedených záležitostech, případně jednat v těchto záležitostech v rámci jakýchkoli správních řízení.

Zniocněnec není oprávněn ustavit si za sebe zástupce na základě této plné moci.

Ztnocněnec není oprávněn na základě této plné moci uznávat závazky či dluhy, poskytovat, vystavovat,
niěnit, rušit či přijímat síněnky nebo ručení.

Zn)ocněnec nesmí sátn ani společně s jinými činit takové právní jednání, jež může založit povir)nost
Společnosti poskytnout či přijmout peněžité plněni, jehož hodnota/částka by přesáhla 5.000.000,- Kč (slovy:
pět tnilionů korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné íněně), není-li ,jinak písernně
určeno v jiné plné moci.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. prosince 2019. Tato plná níoc může být kdykoliv ukončena
písemným odvo|ánín] ze strany Společnosti (z .jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu pro její
odvolání) nebo písemnou výpovědí ze strany Zmocněnce.

V Praze dne 4. ledna 2018 ';

České Radio
Ing. Martin Geba ér, rnist předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímam v Praze d,ne"_
L1 lj

2018

M /
PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášen ich o pravosti podpisu 009569/364/2018/V.

Já, níže podepsaná Mgr. Karin Konstantinovová, advokátka se sídlem Benediktská 690/7, l 10 00 Praha l, zapsaná v
seznamu advokátů vedeném Českou advokátní kornorou pod cv. č. 09269, prohlašuji, že tuto listinu, kterou jsem sama
sepsala, přede mnou vlastnoručně ve dvou vyhotoveních podepsal:

l. Ing. Martin Gebauer,
jehož totožnost jsem zjis

V Praze, dne 4. ledna 201 8

,o

, ..l"" l"
ll l"

l
Ĺ'

České Radiokomunikace a.s.

Skc«anská 2117/1,169 QO Praha 6 - Břevnov
+420 242 411111 "420 242 4)7 595

24738875 . l CZ 24738875 2.'2

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505



Všeobecné obchodní podmínky poskytováni služeb

1, Pŕedmět Všeobecnych obchodn|ch podmínek
1.1 Všeobecné obchodní podmínky poskytováni služeb (dále jen ,Všeobecné

obchodní podmínky') upravuji poskytování služeb společnosti České
Radiokomunikace a.s. Všeobecné obchodni podmínky neupravuji poskytováni
služeb šIření rozh|asového a televiznlho vysilánl.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedlhou součásti Rámcové smlouvy
uzavírané mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

Z Definice POJMŮ

2,22 Smluvní hovomé je deiínováno včlánku 6.16 Všeobecných obchodnlch
podmínek,

2,23 Smluvní strana znamená dle souvislosti buď Poskytovatele a/nebo Účastníka.
2.24 Technická speciflkace služby {nebo zkráceně ,TS") je tzv. dilči smlouva

pkdstavujici zvláštní smluvní ujednání, ve kterém jsou we&ny zejména technické
náležitosti poskytováni příslušné Služby, rozsah poskytované Služby, ceny a další
stanovené údaje, která je uzavřena na základě a v souladu s Rámcovou smlouvou.

2.25 Tochnlcký popis služby je část Smlouvy, které jsou obecným způsobem
upraveny technické podmínky poskytováni pňslušných typů SluZby; pOkud je
v souvÉslostj s určibu Službou pňbžen určitý Technkký PoŇs služby, uplatni se
Ienlo i na další TS uzavřené později, které se týkdi $%ného typu Služby a skjné
Smlouvy.

s výjimkou výrazů, které jsou deňnovány v jiných částech Smlouvy, je v těchto 2.26
Všeobecných obchodních podmínkách užíváno následujícich definic: 2,27

2.1 Ceník služeb je dokument nebo dokumenty určujici výši ceny za Službu, pokud
není cena uvedena v jiné části příslušné Smlouvy,

2.2 Cloud Tools představuji násboje přů komunikaci virtuálniho serveru s chudovou
Natformou, jako jsou například VMware Tools či Cbudlnit,

2.3 Help Desk je specializované pracoviště Poskytovatele, které poskytuje Účastníkovi
technickou podporu. Kontakty jsou dále zveřejněny na internetových stránkách
Poskytovatele www.cra.cz.

2.4 Koncový bod služby je standardizované rozhraní na zařízení Poskytovatele, na
které Účastník připojuje svá koncová zařízení nebo jiným způsobem přebírá službu
od Poskytovatele.

2.5 Kontaktní osoba je ve vztahu ke každé ze Smluvních stran osoba, která zajišťuje
přénos informaci mezi oběma Smluvními stranami, týkajících se plnění Smlouvy,
a k oprávněna závazně jednat ve věcech poskytováni Služby podle Smlouvy.
Oprávněný zástupce Smluvní strany může písemně uňit Kontaktní osoby
a stanovit oblasú, které jim nákZi, nebo pořadí, ve kterém mají být druhou Sm|uvní
stranou kontaktovány. Pokud je Smbvni strana neurči, druhá Smluvní strana může
za Kontaktní osoby pokládat vsouladu s § 430 Občanského zákoníku ty osoby,
které vůči ni za tuto Smluvní stranu vystupují. Kontaktní osobou Poskytovatele je
vždy také obchodní zástupce.

Účastník je každý, kdo uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu na poskytováni Služby,
Úřad znamená český telekomunikační úřad.

2.28 Uživatel je každý, kdo využívá Službu,
2.29 v0řejná komunikační sít' je Sít', která slouži zcela nebo převážně k poskytováni

veřejně dostupných služeb elektronických komunikacÍ a která podporuje přenos
informaci mezi Koncovými body služby.

2,30 veřojná tddonní sit' je Sit', která slouží k poskytováni veřejně dostupných
telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body Sitě přenos mluvené
řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako jsou faksimilní a datový přenos.

2.31 Veřejně dostupná služba elektronických komunikacI je služba elektronických
komunikaci, jejíž poskytováni spočívá zcela nebo zčásti v přépravě nebo
směrovánI informaci po Sítích Mm osobám a z jejíhož poskytováni není přédem
vyloučen žádný zájemce o její využiti,

2.32 Veřejně dostupná telefonní služba je Veřejně dostupná služba elektronických
komunikací umožÍĹUjÍcÍ uskutečňováM národních a mezinárodních voláni a přistup
k čIdům tísňového voláni pmstkdnlcNlm jednoho nebo vÍce čísel, která spočívá
v přepravě nebo směrováni mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body
SItě, která umožňuje Uživateli používat zařízeni pňpojené k takovému koncovému
bodu za účelem komunikace s jiným Uživatelem, jehož zařízeni je pňpojené
k jinému koncovému bodu, a Služby spojené s poskytovánim veřejně dostupné
telefonní služby dodávané Poskytovatelem na základě Smlouvy.

2,6 Kybernetický útok je jakékoliv jednání vyUžÍvajici informačni technologie s čilem
snížit funkčnost infomačnich systémů či jiné informační infrastruktury nebo získat 2.33
chráněné, tedy veřejně nedostupné informace, dále zneužití zařízení ke snížení
funkčnosti nebo získáni přístupu k zařízeni třetí osoby a/nebo snaha získat nad 2.34
zařizenim neoprávněně kontrolu nebo přistup k němu či jeho čásů.

2,7 Lokalka služby je prostor Smlouvou určený pro instalaci zařízení nebo přebíráni
Služby od Poskytovatele např. uvedením adresy, budovy, podlaží a místnosti, a to
konkrétně v Technické speciňkaci služby.

2,8 Měřaná služba je dynamicky zpoplatněná Služba na základě reálně
spotřebovaných jednotek v časovém období definovaném ve Smlouvě.

2.9 občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk, v platném
znění.

2.10 Porucha je deňnována v článku 10.2.
2.11 Poskytovatel je společnost České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská

2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 16505, IČO 24738875, DIČ CZ247%875.

2,12 Projekt je ucelený soubor činnosti a procesů, jehož cílem je zřízeni určité Služby;
projekt je zpravidla vypracován ve formě souboru dokumentů - projektové
dokumentaci.

2,13 Provozem v6řejně dostupné tekfonni služby se rozumí zejména doba využiti ve
formě telefonniho spojeni, např, provolané minuty.

2.14 Provozní řád znamená prôvozni řád určitého objektu Poskytovatele upravujici
zejména podmínky vstupu a pohybu cizích osob po příslušném objektu.

2.15 Rámcová smlouva je rámcová smlouva o poskytováni Služby uzavřená mezi
Poskytovatelem a Účastníkem.

2.16 SIt' znamená sit' elektronických komunikaci, tedy přenosové systémy, popřípadě
spojovacl nebo směrovací zařízeni a jiné prostředky, včetně prvků sitě, které
nejsou aktivní, které umožňuji přenos signálů po vedení, rádiovými, op6ckými nebo
jinými elekkomagnetickými prostředky, včetně družicových síti, pevných síti
s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských síti, síti pro rozvod
elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro
rozhlasové a televiznI vysílání a sÍti kabelové televize, bez ohledu na druh
přénášené informace.

2.17 ŠLA znamená zvláštní ujednáni o úrovni kvality Služby, které může být uzavřeno
mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

2.18 Služba je služba poskytovaná Poskytovatelem Účastníkovi na základě Smlouvy
a zahrnuje Službu elektronických komunikaci alebo Službu ICT.

2.19 Služba elektronických komunikaci je služba obvykle poskytovaná za údatu,
která je blíže specifikována v jiných částech Smlouvy, a která spočívá zcela nebo
převážně v přenosu signálů po Sítích, včemě telekomunikačnich služeb
a pknosových služeb v sítích pcůžívaných pro rozhlasové a televizni vysIlání
a v slúch kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabizeji obsah prostřednictvím
síti a Služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad
obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací.

2.20 Služba ICT je služba, která je MiZe specMkována v jiných částech Smlouvy, a která
nenizcela nebo z převážné části Službou elektronických komunikaci.

2.21 Smlouva je souhrn všech smluvních ujednáni mezi Poskytovatelem a Uživatelem
týkajídch se poskytováni Služby a je tvořena Rámcovou smlouvou a dalšími částmi
Smlouvy uvedenými v článku 21,3 všeobecných obchodních podmínek.

Všeobocné obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky
poskytování Služeb.
Zákon o elektronických komunikacích znamená zákon Č.127/2005 Sb.,
o elektronických komunikackh a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů,
v µatném znění,

2.35 Obecné nařizení o ochraně osobních údajů znamená nařizenl Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 , o ochraně fýzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).

2.36 Zvláštni ujednáni znamená zvláštni dokument tvořÍcÍ součást Smlouvy, který
upravuje odchylky od Smlouvy či upřesnění Smlouvy, bylo-ti sjednáno.

2.37 pojmy uvozené velkými písmeny, které jsou deňnovány v jiné čásů Smlouvy, mají
v těchto všeobecných obchodních podmínkách význam stanovený v této jiné části
Smlouvy,

2,38 pojmy definované v jednotném čísle mají stejný význam i v množném čísle
a naopak.

2,39 Odkazy na pracovní dny znamenají odkazy na kterýkoliv den kromě soboty, neděle
a dnů, na něž pňpadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných
právních předpisů.

3, Platnosta účinnost Smlouvy
3.1 Postup pří UzaMirání Smlouvy a smluvní vztahy mezi Účastníkem a Poskytovatelem

se řidl právním řádem České republiky, a to zejména Zákonem o elektmnických
komunikadch a/nebo občanským zákoníkem.

3.2 Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy k Rámcové smlouvě
pňpojí svůj podpis poslední ze Smluvnich stran.

3.3 Poskytovatel vylučuje pňjetí návrhu na uzavřeni Smlouvy nebo dohody s jakýmkoli
dodatkem ČI odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se
nepovažuje za pňjeti nabídky, ale za nový návrh.

3.4 Některá ustanoveni těchto Všeobecných obch®nich podmínek se nevztahuji na
všechny Služby, ale pouze buď na Služby elektronických komunikaci, nebo pouze
na Služby ICT. Tato ustanoveni jsou vtextu těchto všeobecných obchodnich
podmínek přlslušným způsobem uvozena,

4. PMVA A P0VlNNOSň Poskytovatele
4,1 Poskytovatel je zejména oprávněn:
(obecná ustanovenl)
4,1.1 požadovat po Účastníkovi doložení údajů nezbyMých pro uzavřeni Smlouvy nebo

jednodivé TS,
4.1.2 omezit poskytováni Služby po nezbytně nutnou dobu za podmínek uvedených

v článku 8. Všeobecných obchodních podmínek nebo ze zákonných důvodů,
4.1.3 regubvat provoz v Siú za účelem ochrany Sitě, Uživatele a Účastníka, průběžně

kontro1ovat způsob využiti Služby Účastníkem,
4.1.4 kontaktovat Účastníka s obchodnim sdělením prostřednicNim e-mailu nebo jiného

uvedeného kontaktu, pokud tento kontakt Účastník neodmítL

4,1.5 nezřídit Službu nebo neha|izovat změnu Služby požadovanou Účastníkem
v případech, kdy (i) to není možné z technických důvodů, (ii) Účastník opakovaně
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porušil podmínky Smlouvy, ,{iii) Účastník úmyslně uvedl nesprávné osobni nebo
identiňkačni údaje, (iv) je Učaslnik v prodlení s jakwkoli platbou Poskytovateli,
(v) opakovaně nezaplatil vyúčtovanou cenu za Služby ve lhůtě splatnosU a/nebo
(vi) to nelze po Poskytovateli spravedlivě požadovat: ostatní ustanoveni
Všeobecných obchodních podmínek tím nejsou dotčena,

(ustanovenĹýkajici sepouze poskytováni Služby elekbonických komunikacA
4,1.6 Poskytovald je oprávněn pěnit účastnické číslo stanice z naléhavých lechntkých

důvodů i bez $oUh|asu Učasmika, µkiA je Iq nutné k i'ádnému poskytováni
SlůPy, pňčemZ na tuto Mnu bude Učastnik plédem upozomén, a to co nejdříve
nebo ve lhůtě stanovené správním orgánem nebo pnávnim Nedµsem, Techntkým
důvodem se mzuml zojména Fozhodnlj(l přidušného správnM orgánu o změně
čísla (čkbvaclho ptám) v souladu se Zákonem o eleklroMckých k0munik&idl
nebo pokud je to stanoveno v jiném právnlm předpisu.

4.1.7 Poskytovatel je oprávněn měnit [p adresy, které má Účastnik přiděleny v rámci
využíváni Služby, a to ze závažných technických důvodů i bez souhlau Učastnika,
pokud,je to nutné k zajištěni řádného poskytování Služby, přičemž na tuto změnu
bude Učastník předem upozorněn,

4,1,8 Pokud Služba spočívá rovněž v poskytnuti možnosti Účastníkovi umístit jeho
zařízeni na zařízeni či stavby ve vlastnictví Poskytovatele, je Poskytovatel
oprávněn odpojit a demontovat ta zařízeni Účastníka, která zde Účastnlk umístil
a/nebo užívá v rozporu se Smlouvou,

4,2 Poskytovatel je povinen:
4.2.1 zřídit a poskytovat Účastníkovi požadovanou Službu v souladu se Smlouvou

a právními předpisy,
4.2.2 umožnit Účastníkovi seznámit se s platným zněním všeobecných obchodních

podmínek, s Technickým popisem služby, ŠLA a Ceníkem služeb,
4.2.3 udržovat své zařízeni a infrastrukturu své Sítě v takovém technickém a provozním

stavu, aby Služba byla poskytována v souladu s podmínkami a parametry
uvedenými ve Smlouvě,

4.2.4 zajistit v Lokalitě služby {nacházející se v místě pod kontro|ou Poskytovatele), která
vyžaduje umÍstěni zařízení Účastníka, předpoklady, jež jsou potřebné pro řádný
pmvoz Služby,

4.2.5 odstraňovat Poruchy vzniklé na svém zařízeni nebo své Síti v souladu s článkem
9. těchto všeobecných obchodnIch podmínek. Poskytovatel neodpovídá za
Poruchy vzniklé mimo své zařÍzeni nebo svoji Sit',

4.2,6 monitorovat SÍť a poskytováni Služby dle Technického popisu dané Služby.

5 PRAVA A POVINNOSTI ÚČASTNIKA

5.1 ÚČastník je oprávněn:
(obecná ustanoveng
5,1.1 užívat Službu v souladu se Smlouvou a přislušnými právními předpisy,
5.1.2 požádat o změnu Smlouvy,
5.1.3 obracet se se svými připomínkami a žádostmi na Kontaktní osobu Poskytovatele

nebo na Help Desk,
5.1.4 uµatňovat reklamace na vyúčtováni ceny nebo na poskytovanou Službu,
5.1.5 po dobu trvání Smlouvy, resp, příslušné TS nakládat se svými daty,
(ustanovení ¢ýkajic1 sepouze Služby elekhonidých komunikacQ
5.1,6 si na požádání ponechat přidělené teĹefonnÍ číslo a přenést jej do sitě jiného

poskytovatele služeb, pokud je tento požadavek v sodadu se stanovenými
právními předpisy a normami pro tuto oblast,

5.2 Účastník je zejména povinen:
(obecná u$t&novenl)

5.2.1 užívat Službu pouze způsobem, který je v souladu se Smlouvou a příslušnými
právními předpisy, jakož i poskytnutými písemnými návody a udělenými pokyny
Poskytovatele, a dále se řídit obecně Natnýmj bezpečnostními standardy a/nebo
bezpečnostními standardy Poskytovatele tak, aby nedošlo k nežádoucímu stavu
uvedenému ve Smlouvě, zejména k jakékoliv ze skutečnosti, pro něž je
Poskytovatel oprávněn omezit akúvni užIvání Služby dle článku 8.3 a/nebo ze
skutečnostl dle článku 11.10.7 těchto Všeobecných obchodních podmínek,

5.2.2 řádně a včas hraditceny za Služby,
5.2.3 písemně informovat Poskytovatele (prostřednictvim Kontaktní osoby Poskytovatele

nebo Help Desk) po cebu dobu Wáni Smlouvy o změně svých identMkačnich
údajů dle § 63 odst. l) písm. b) Zákona o elektmických komunikacich a o změně
fakturačních údajů. Změny je ÚCastnik povinen oznámil PoskytovaMi nejpozději do
7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy laková změna nastala,

5,2.4 neprodleně oMásit Poskytovateli všechny skutečnosti, které by mohly nepříznivě
ovlivnit poskytováni Služby, zejména Poruchy nebo krádež, poškozeni či ztráW i jen
čásů technologie.

5,2.5 zajistit v Lokalitě služby všechny předpoklady, jež jsou potřebné pro řádné
poskytováni Služby, zejména:

· zajistit bezplatně Poskytovateli k užíváni prostory, v nichž mají být za účelem plnění
Smlouvy instalována a provozována zařízeni Poskytovatele, a to na dobu
poskytováni Služby, a včetně všech vedlejších plněni, zejména dostatečného
příkonu, osvětleni a klimaůzace, případně potřebné vyrovnávače napětí. Účastník
tato zařízeni Poskytovatele umísti pouze v prostorách vhodných pro uvedené
účely,

· uýistit bezplatně Po$kyÉovale|i, pňpadM %skytova(dem povékným osobám,
Qňstup k zařízeni Poskytovatele wnistěnému v prostorách Účastníka, či prostorách
Učastnikem určených, za účelem jeho oprav či údržby, a případně l kvalifikovanou
obsluhu pověřemu Účastnlkem k zäiištěni nuhé součinnosti,

· předávat pověřeným zaměstnancům Poskytovatele informace a podklady nezbytné
pro jejich činnost,

· zajistit bezplatně poskytnuti součinnosti pň připravě stavebních a instalačních
činnosti pro instalaci, úpravu nebo odinstalaci zařízeni Poskytovatele souvisejiciho
s poskytovanou Službou,

· zajistit, aby po celou dobu poskytováni Služby zařízeni Poskytovatele umístěné
u Učastnika bylo napájeno výmbcem předepsaným zdrojem energie. Veškeré
výdaje s tím spojené bude hradit Účastník,

· učinit opatřeni zabraňující nepovolaným osobám v manipulaci se zařízením
Poskytovatele,

· ke dni ukončeni poskytování Služby učinit veškeré kroky, které vybuči další
využíváni Služby.

5.2.6 uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zařízením nebo změnou Služby,
které musel Poskytovatel prokazatelně vynaložit, protože Účastník nesplnil
podmínky stanovené pro tato/toto zařízení či Službu dle Smlouvy,

5.2.7 předložit Poskytovateli na jeho žádost doklady potvizujici Uživatelovu
důvěřyhodnost a solventnost,

5.2.8 neumožnit využíváni a neposkytovat poskytnuté Služby třetím osobám, pokud není
ve Smlouvě stanoveno jinak, nebo bez přédchoziho písemného souhlasu
Poskytovatele,

5.2.9 zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvisbsti se Smlouvou
dozvi, a to i po dobu 3 (tři) let po ukončenÍ Smlouvy, ledaže jsou to skutečnosú
obecně známé nebo získá předem písemný souhlas Poskytovatele s jejich
zveřejněním nebo poskytnutím třetí osobě,

5.2.10 dodřžovat podmínky přistupu, uživánl a ochrany dalšlho počítačového systému
(Sítě), pokud je předmětem sjednané Služby zprostředkovánl přlstupu do tohoto
poúačového systému (SItě) či jeho užíváni,

5.2.11 při využíváni Služby respektovat a chránit práva k nehmotným věcem
Poskytovatele a dalších suHektů,

5.2.12 poskytnout veškerou potřebnw součinnost Poskytovateli pii zřizováni monitoringu
Služby, je-li tato součinnost vyžadována, Součinnost se týká především stanoveni
(P rozsahu pm monitořing, zejména za účelem monitoringu koncových zařízeni
Účastníka v případech, kdy je to technologicky nutné pro poskytováni proakŮvniho
režimu monitoňngu,

(usfanoveníýkajici se pouze Služby elektronických komunikaci)
5.2.13 nezneužívat připojeni k Síti, zejména využiváním k jiným než dohodnutým účelům,
5.2.14 zajistit, aby koncová zařízeni, která NNule Účastník do Sitě Poskytovatele,

splňovala podmínky stanovené zv|ášmimi právními pMpisy a/nebo Smbuvou.
Účastnlk odpovídá za stav svých zařízeni. která pňpo](ge k zařízeni Poskytovatele
včetně nastavení paramdrů, pokud nebude stanoveno jinak,

5.2.15 užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany SItě, pokud je to ve prospěch
Účastníka nebo Sítě Poskytovatele.

5.3 Účastník bere na vědomi a souhtasi s tím, že Poskytovatel vede elektronickou
databázi uskutečněných operaci v rámci SÍtě Poskytovatele i mimo ni. Účastník
tímto uděkije souhlas Poskybvateli s případným měřením objemu přenesených dat
technickými prostředky Poskytovatele, popř. jinými činnostmi obdobného
charakteru.

6. Cena služeb a platební podmínky
(obecná ustanoveni)
6.1 Cenové podmínky a ceny za Služby jsou stanoveny v souladu s platnými právními

předpisy a jsou uvedeny v Technické speciňkaci služby a v Ceníku služeb. platný
Ceník slůeb je Účastníkovi k dispozici v sidle Poskytovatele a na internetových
stránkách www,cracz,

6.2 V případě poskytováni Měřené služby Poskytovatel vyhodnotí reálnou spotřebu
měřených jednotek vzůčtovacim období, ze kterých stanovi výslednou cenu
Služby. Pakliže výsledná cena Služby nedosáhne smluvně stanovené minimálni
výše, je-li tato stanovena, bude Účastník povinen uhradit cenu Služby pro toto
obdobl ve výši stanovené minimální výše.

6.3 Poskytovald vystaví Účastnikod po skončeni zúčtovacího období, které činí jeden
kalendáMi měsíc (pokud sq SmluvM strany písemně nedohodly jinak), základní
vyúčtováni ceny fonnou daňového dokladu/faktuřy k úhradě ceny za Služby za
uvedené zúčtovací Qbdobl takto:

6.3.1 jednorázové ceny jsou účtovány Poskytovatelem po dodáni příslušného plnění
Účastníkovi,

6.3.2 pravidelné ceny za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni
zúčtovacího období včetně,

6.3.3 pravidelné ceny za provoz za neúNné zúčtovací období jsou vypočteny jako cena
za jeden den zúčtovacího období násobená počtem dnů neúphého zůčtovaciho
období, Cena za jeden den zúčtovacího období se vypočte jako 1/30 přislušné výše
dohodnuté pravidelné ceny za provoz,

6.3.4 pravidelné ceny za poskytování Služeb se začÍnajÍ účtovat dnem zřizenl nebo
provedeni změny příslušné Služby v sodadu sčlánkem 11. těchto Všeobecných
o&hodnich podmínek. Pokud dojde k ukončeni poskytováM některé Služby, pak
se pravidelné ceny, ceny za provoz resp. SMuvni hovomé za provoz přestávají
účtoval počínaje dnem ukončeni poskylováni W[slušné Hužby.
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6.3.5 Poskytovatel je oprávněn požadovat Úhradu ceny za Služby před uplynutím
zúčtovaciho období, a to v případě existence důvodného podezření, že Učastnlk
zneužívá Sit' nebo užívá Službu v rozporu s obecně závaznými právnlmi předpisy,
nebo v přlpadě, že cena za provoz ve zkráceném období překročí Smluvnl hovorné
vÍce než trojnásobně.

6.3.6 Ceny uvedené v Ceníku služeb nebo Technické specifikaci služby jsou uvedeny
bez DPH, která bude pňpočtena podle p|amých daňových zákonů v daném
zÚčtovacim období.

6.4 Na jednom daňovém dokladu/faktuře má Poskytovatel právo vyúčtovat cenu za
všechny poskytované Služby a za Služby poskytované třetími stranami, pro které
Poskytovatel provádí fakturaci.

6,5 Dojde-li ke zvýšení nákladů přímo spojených s poskytováním Služby (např,
mezinárodní konekúvita, ceny přístupových okruhů atd.), má Poskytovatel právo
odpovidajicím způsobem zvýšitcenu Služby.

6.6 Cena podrobného vyůčtování se řidl platným Ceníkem služeb, Podrobné
vyůčtovánike vystavit izpětně, nejvíce však za dvě zÚčtovacÍ obdobi nazpět.

6.7 Poskytovatel domci vyúčtováni na adresu Účastníka, naposledy oznámenou
Poskytovateli, poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem, a to do
15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne ukončenÍ přislušného zúčtovacího období.
Splatnost vyúčtováni je 21 (dvacet jedna) kdendářních dnů od data vystaveni,
pokud se Poskytovatel a Účastník nedohodli písemně jinak. Úhrada je provedena
dnem připsáni vyúčtované Částky na íčel Poskytovatele. Dohodne-li se plwmně
Účastník s Poskytovatelem. Zo Úhrady pňslušných vyúčtovaných en, Služby budou
pmvádény PoskyOvalelem prosbřednicNim pňmých plateb z Účtu Účastníka (tzv.
hkasem z Účtu), je Učaslnik povMen pkdbžit Poskybvaleli potvrzený swhlas
s inkasem z účtu Učastníka qe strany příslušného peněžního Ústavu, jinak laková
dohoda pozbývá Účinnosti a Učasmik je povinen hradit přislušné vyúClované cony
jiným způsobem. V Qřipädé, že inkaso z Účtu Účastníka nebude usku(dněno
z důvodů na straně Účastníka (napi rMostatečné peněžní prostředky na Wtu
Účastníka. nedostáSujki hmit pío mka$o.plis|ušné částky, neexistence inkasnM
pňkazu vůči peněžnímu Ústavu ze strany Účastníka, špatné Údaje týkajlci se inkasa
z Účtu Účastníka poskyfnulé Poskytovalelí atd.). je Účastník povinen uhradit
vyúčtované ceny jiným způsobem do splatnosú přislušného vyúčtováni. Neuhradi-li
Účastnlk vyúčtované ceny do data splatnosů příslušného vyúčtováni, je Účastník
v pmdlenis placgnÍm vyúčtované ceny za poskytnuté Služby.

6.8 Účastník je povinen uhradit cenu za Službu i tehdy, jestliže došlo k UžívánÍ Služby
jinými osobami než Účastníkem. V případě neoprávněného uZiváni Služby jinými
osobami je Účastník povinen uhradit vyúčtované ceny až do doby, než
Poskytovatel omezí akúvni uZíváM SluZby; Poskytovatel omezí aktivní užívání
Služby nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doby doručeni písemného
oznámeni Učastnika o zneužiti Služby.

6.9 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat Účastníkovi náklady spojené s vymáháním
pohledávek, které budou přesahovat rámec prokazatelného Upozoměnj Účastníka
na nezaplaceni přislušného vyúčtováni. Tyto náklady je Účastník povinen uhradit
ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů,

6.10 PQskytovate| může požadovat složení zálohy nebo jistiny na poskytováni Služby
a udržováni této zálohy nebo jisúny ve stanovené minimálni výši, maximálně však
ve výši úhrnu tří měsíčních plateb podle Ceníku služeb nebo příslušné Technické
specWkace služby. Poskytovatel je kdykoli oprávněn použít tuto zálohu nebo jistinu
k uhrazeni svých pohledávek za Účastníkem vyplývajicich ze Smlouvy (a to ve
vztahu k jakékoli Technické specMkaci služby) v případě, že tyto pohledávky
nebudou ve stanovených lhůtách uhrazeny. Složená záloha nebo jistina, nebo
jejich část, bude po započteni veškerých pohledávek vrácena Účastníkovi do
30 dnů od ukončeni příslušné Technické specřňkace služby. Poskytovatel je
oprávněn požadovat složení zäohy nebo jisúny ke všem Technickým sRecifikacim
služeb, nebo pouze k některým, a to na základě svého posouzenl bonity Učasmika.

6.11 Účastník má nárok na vráceni přeplatku vzniklého při placeníza poskytnuté Služby.
Poskytovatel je však oprávněn použIt tento přeplatek přednostně k započtení
sNatných pohledávek Poskytovatele vůči Účastníkovi. Pokud takové pohledávky
neexistuji, Poskytovatel vráti ÚČastníkovi přeplatek formou započteni v nejbližším
vyúčtování ceny za poskytované Služby, následujícím po vzniku přeµatku, nebo
jiným způsobem dohodnutým s Účastníkem.

6,12 Změní-li se po uzavřenl Smlouvy okolnosti do té míry, že se phěni podle Smlouvy
stane pro Učastnika obtižnějši, nemění to nic na jeho povinnosti sphit dluh,
nestanoví-h zákon nebo Smlouva jinak. Účastník na sebe přebírá nebezpečí změny
okohosti ve smysl ust. § 1765 odst, 2 Občanského zákoníku,

6.13 Akceptaci Všeobecných obchodních podmínek Účastnlk souhlasi s tím, že práva
Poskytovatele ze smluvních vztahů s Účastníkem nebo s takovými smluvními
vztahy souvisejicI se pmmlči ve lhůtě 10 let ode dne, kdy Poskytovatel mohl takové
právo uplatnit poprvé.

6.14 Poskytovatel je oprávněn započíst si svou pohledávku na smluvní pokutu dle
Smlouvy oproú jakékoliv pohledávce Účastníka dle Smlouvy nebo v souvislosů s ni
bez ohledu na § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku,

6.15 Pokud vlastník či oprávněný uživatel objektu, kde bude Služba ukončena, požaduje
za umístěni zařízeni Sitě Poskytovatek jakoukoli formu kompenzace, například
nájemné za mlsto na střeše 0Sektu pro umístěni antény, tato jde k tíži Účastnlka
(ten zejména provádí příslušné ňnančnl úhrady).

(ustanoveníýkajki se pouze Služby e/ekúw)ických komunik8cq
6,16 V případě poskytováni veřejně dostupné telefónni služby je možno sjednat

minimální částku za mě8ční provoz této Služby (däe jen nSm|uvni hovorné") ve
výši stanovené ve Smlouvě nebo v Ceníku služeb, Pokud bude cena za Pk)v0z
Veřejně dostupné telefonní služby nižší, než je Smluvní hovomé, je Poskytovatel
oprávněn Účastníkovi účtovat Smluvní hovorné bez ohledu na skutečný objem
Provozu Veřejně dostupné telefónni služby Účastníka v příslušném zúčtovacím
Qbdobl. Pokud bude cena za Provoz veřéjně dostupné telefonní služby vyšší, než

je sjednané Smluvní hovorné, Smluvní hovorné se neuplatňuje a účtuje se cena za
Provoz Veřejně dostupné telefónni služby.

6,17 Ceny za Pk)voz Veřejně dostupné telefonnl služby nebo přídavných Služeb se
začínají účtovat, a Účastník je povinen je hradit, od okamžiku bezprostředně po
zřízeni nebo provedeni změny příslušné Služby.

6.18 Smluvní hovomé za Provoz veiejné dostupné Ielefonni služby se začíná uplatňovat
od 1. dne nás|edujicÍho měšce po zřízeni Služby nebo provedeni změny přľslušné
Služby a We$tává se uNalřbvalpočinaje dnem zrušení Služby.

7. Reklamace A KOMPENZACE

(obecná udanovenQ
7.1 Účastník je oprávněn u$atnit reklamaci na vyúčtováni ceny nebo na poskytovanou

Službu.
7.2 Reklamaci Služby je Účastnlk povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo na reklamaci zanikne,
Písemná reklamace musí být předána Kontaktní osobě Poskytovatele nebo
zaslána na adesu Poskytovatele nebo uplatněna způsobem uvedeným na
daňovém dokladu/faktuře či popsaným na internetových stránkách poskytovatele
(přičemž za pÍsemnou reklamaci se v této souvisbsti považuje i reklamace
uskutečněná prosÚednictvim e-mailu doručeného Poskytovateli, jehož přílohou
bude scan oprávněnou osobou podepsané reklamace (ve formátu PDF)).

7.3 Reklamaci na vyúčtováni ceny za Službu je Účastník povinen uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodáni vyúčtováni ceny za
poskytnutou Službu, jinak právo zanikne (nestanovi-li ve vztahu k Službám ICT
občanský zákoník jiqak). Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby vyúčtováni
ceny dodáváno, je Učastník oprávněn ŕeklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne
poskytnutí Služby. Písemná reklamace musí být předána Kontaktní osobě
Poskytovatele nebo zaslána na adresu Poskytovatele nebo uplatněna způsobem
uvedeným na daňovém dokladu/faktuře či popsaným na internetových stránkách
Poskytovatele (přičemž za pÍsemnou reklamaci se v této souvislosti považuje
i reklamace uskutečněná prostřédnicNim e-mailu doručeného Poskytovateli, jehož
přilohou bude scan oprávněnou osobou podepsané reklamace (ve formátu PDF))a

7.4 Podáni reklamace na Služby nebo výši vyúčtované ceny za Službu nemá odkladný
účinek a Účastník je povinen uhradit cenu za Službu nejpozději do dne splatnosti
přís|ušného vyúčtováni.

7.5 Reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje: idenůfikaci Účastníka, číslo
Smlouvy příslušné Služby, ke které je uplatněna reklamace, předmět reklamace,
přesný popis reklamované záležitosi

7.6 Poskytovatel je povinen vyřídit uplatněnou reklamaci stanoveným způsobem a bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručeni íeklamace.
Vyžaduje-li vyřízeni reklamace projednáni se zahraničním provozovatelem, vyřídí
Poskytovatel reklamaci nejpozději do 2 měsíců ode dne doručeni této reklamace,

7.7 Účastník má nárok na vráceni přeplatku na základě kladně vyřlzené reklamace.
Jedná-li se o vráceni přéplatku na základě reklamace směňjjiá p,roti vyúčtování
cen, zavazuje se Poskytovatel takto vzniklý pře$atek vrátit Učastníkovi do
1 měsíce ode dne kladného vyřízení eklamace. Poskytovatel je oprávněn použít
tento přeplatek přednostně k započteni splatných pohledávek Poskytovatele vůči
Účastníkovi, Pokud takové pohledávky neexistuji, Poskytovatel vráti Účastníkovi
přeplatek formou dobropisu v nejbližším vyúčtováni, následujicim po kladném
vyřízeni reklamace, nebo jiným způsobem dohodnutým s Účasmíkem.

7.8 Poskytovatel je povinen v reakci na každou u$atněnou reklamaci, týkající se
rozsahu, ceny a kvality poskytovaných Služeb, vyrozumět Účastníka o uznáni nebo
neuznání reklamace, to znamená, zda se jedná o oprávněnou či neoprávněnou
reklamaci,

7,9 Poskytovatel neodpovídá za poruchy a závady vzniklé mimo jeho zařízeni a jeho
SIť a tyto závady nejsou předmětem reklamaci.

7.10 V případě, že je uznána reklamace rozsahu a kvality poskytované Služby,
Poskytovatel sníží poměrně vzhledem k míře snížení rozsahu a kvality cenu
účtovanou Účastníkovi za nekvalitně poskytovanou Službu za období ode dne
pmkazatelného vzniku vady až do okamžiku odstranění této vady. Poskytovatel
nepňjme reklamaci zejména, pokud byla podána po lhůtě stanovené v článku 7.2
nebo 7.3 Všeobecných obchodnich podmínek,

7.11 Pokud Službu bylo možno využít jen částečně anebo ji nebylo možno využit vůbec
pro závadu technického nebo provozniho charakteru na straně Poskytovatele, je
tento povinen zajistit odstraněni závady a přiměřeně snížit cenu, nebo po dohodě
s Účastníkem zajistit poskytnuti Služby náhradním způsobem, je-li to možné.
Poskytovatel není v souladu se Zákonem o elektronických komunikacich povinen
nahradit Uživateli Škodu, která mu vznikne vdůsledku přerušeni Služby nebo
vadného poskytnuti Služby.

(ustanovení (ýka/kí se pouze Služby elektronicľých komunika¢A
7.12 V případě neswhlasu s výsledkem posouzeni reklamace Služby e!ek%nických

komunikací může Účastník podat námitku u odboru Úřadu místně pňslušného pro
danou OMást, a to nejpozději ve lhůtě dle ust. § 129 odst. 3 Zákona
o elektronických komunikacích,

8. OMEZEN POSKYTOVANI SLUŽBY
8.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit

poskytováni Služby z důvodů:
8.1.1 prováděni údržby nebo opravy Silě,
8,1,2 krizových situací, zejména dle ust. § 99 Zákona o elektronických komunikacích

nebo zákona č. 181/2014 Sb,, o kyberneůcké bezpečnosú, v platném znění,
8.1.3 ostatních závažných technických nebo provoznlch, zejména hnozi-li závažné

snížení bezpečnosti a integrity Sitě,
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8.1.4 plsemného oznámeni Účastníka o zneužiti Služby dle článku 6.8 těchto
všeobecných obchodních podmínek,

8.1.5 povinnosú Poskytovatele vyhovět právnímu předpisu nebo rozhodnuti orgánu ČR,
8.1.6 vyšší moci.
8.2 Poskytovatel je oprávněn omezit akůvni užívání Služby, s výjimkou uskutečňováni

voláni na čísla tísňového voláni, pokud je Účastník v prodleM s úhradou plateb za
poskytnuté Služby a/nebo neplni další podmínky Smlouvy a nezjednal nápravu ani
v náhradním terminu plněni, který mu byl Poskytovatelem stanoven a který nesmí
být kratší než 1 týden.

8.3 Poskytovatel je oprávněn omezit akůvní užíváni Služby, s výjimkou uskutečňováni
vdáni na čísla úsňového vdáni, v případě porušeni Smlouvy podstatným
způsobem či zneuživánI Služby Účastníkem nebo třetí osobou ,prostřednictvím
koncového zařízeni Účastníka, resp. také tehdy, je-li Učastník cílem
Kybernetického útoku dnebo existuje-li důvodné podezření, Ze způsob využiti
Služby je příčinou Kybernetického útoku. Za porušeni Smlouvy podstatným
způsobem se považuje zejména mzesíláni nevyžádané e-mailové pošly (spamu)
hbovolným způsobem, šlřeni virů, spNwarů, diakrů a jiného softwaru škodiciho
ostatním uživatelům, případy dle článku 11.10.1 a/nebo 11.10.7 Všeobecných
obchodnich podmínek, zMáŠlě podlleM se na Kybemeúckém útoku, jakož i
nezákonné šířeni děl poživajlclch mtorskoptávni ochrany či šíření obsahu
odporujiciho právním pkdŇsům. Zneuživáním Služby se rozuml ůívánl Sítě nebo
Služby způsobem, který může negaůvně ovlivnit pcovoz Sitě či jakékoliv její části
nebo kvahtu Služby, popl. závažným způsobem práva dalších osob, Za
zneůiváni Služby nebo Sitě se považuje i užíváni Služby nebo SItě jiným
způsobem, který není v souladu se Smbuvou. O tomto omezení poskytováni
Služby nemusí Poskybvalel Účaslnika nijak informovat.

8.4 Bezodkladné poté, co Poskytovatd zjisti, že pominuly důvody omezení nobo
p/erušeni Služby dk předchozích článků, Posky1watd provoz Služby obnoví, Pru
ptipm die článku 8.1.4, 8.2 a 8.3 všeobecných oKhodnich p®minek má
Poskytovatel právo Účtovat Účasbiikovi pqkdek spojený se znovuzprovoznénim
Služby stanovený v platném Cenlku služeb, pňčemž lob omezeni nebo přeľušení
Služby nemá vliv na povinnost Účastníka uhtadit cebu cenu za Služby.

8,5 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Služba poskytována nepřebžitě, s výjimkou
doby pm plánovanou údržbu.

8,6 Služba je poskytována v kvalitě 0dpovidajici Smlouvě, příslušným předpisům, a je-li
sjednáno, pak rovněž příslušnému ŠLA. Pokud není ve Smlouvě ŠLA stanoveno,
řIdi se ŠLA deNnici pro ŠLA-Q, ŠLA-O je umístěno v aktuální podobě na webových
stránkách Poskytovatele (http://MNw.cra,cz/dokumenty).

8.7 Pro zajištěni plánované údržby zařízeni a pro zajištěni prací souvisejícich
s rozvojem technické infrastruktury nebo Sitě Poskytovatele, jsou vymezeny
pravidelné časové intervaly - tzv. ,,servisní okna", a to v následujícich dnech
a hodinách:
Servisní okno ,A": - každé Úterý vlichém kalendářním týdnu v době od 01:00 do
05:00 hodin
Servisnl okno ,,B": - každá sobota v sudém kalendářním týdnu v době od 14:00 do
19:00 hodin
Servisní okno ,A' může PoskylovateI využívat bez omezeni, včetně prací, které se
pmjevi výpadkem velké čásů infrastmktury nebo Sitě. Servisní okno ,,B' slouží pro
prováděni prací, které nelze peováděl v nočních hodinách. Poskytovatel může
využit v daném kalendáihlm mésti pouze jedno seMsni okno ,A" a jedno servisní
okno ,,B'.

8.7.1 poskybvatd se) zavazuje, Ze bude využívat servisních oken pouze v případech,
kdy µováděni údržby nelze za použiti rozumného Usili zaPstit bez přerušeni
Služby. Poskytwdd je povinen oznámil ÚCastnikwi svůj Úmysl využit servisnlho
okna pňedôm, a to s mjměmě týdenním pióds6hem, V případě, že W p/e'ušeni
Služby sNené s ohlášeným využilim scNisniho okna mohlo zpŮsobit Učastnikovi
závažnou Újmu nebo škodu, Účastník může písemně požádal Poskytovatele
o Ne$unuti prací do jiného seMsnlho okna PovinnosfÍ Poskytovalele je k lakové
žádosti (ka$tMka pňhlédnout, a je-li (o za použiti rozumného Uslh možné, provést
práce v jiném seMsnim okně,

8.7.2 V době servisního okna nemusí být Služba poskytována.
8.7.3 Poskytovatel neodpcwidá za funkci a rozsah Služby v případě zásahu do

kon6gurace Služby Účastníkem nebo třetí osobou nad rámec dehnovaných
parame% mvozovaných Služeb.

8.7.4 Účastník se zavaz*, Ze bude Službu využívat jen v rámci jAatných právních
předpisů a nebude systém zatěžovat nefunkčními aplikacemi nebo nevyžádanou
reklamou a podnikal kíoky směřující proti fúnkci a bezpečnosti provozních systémů
Poskytovatelů.

8.7.5 Poskytovatel neodpovídá Účastníkovi za funkčnost aplikaci a zařízeni, které nejsou
předmětem Smlouvy.

8.7.6 Poskytovatel neodpovídá za obsah informací zpracovávaných v rámci Služeb, ani
za případné µrušeni práv třélich osob iMomacemi zpracovávanými v rámci
Služeb. PgSkytovalel neodpovidá za porušeni vlastMckých práv k ochranným
známkám Učastnikem a porušeni zákona užíváním názvu domény nabo jmen
adtesáře Účaslnika, které jsou obchodními jmény a %i$bovanými ochrannými
známkami. Poskytovatel neodpovidá za jakwkdl škodu způsobenou Účastnikovi či
tkli straně v $0wlslosli s využivánlm Služob, däe za škody zpŮsobené
pherušenim provozu u Účastníka či ztrábu daL Poskytovatel se zavauýe, že
nezneužije informace o osobních údajích Účastníka ani je mposkytne tfeti osobě.

HLAŠENI PORUCH NEBO ZÁVAD ATERWNY JEJICH ODSTRANĚNÍ

9.1 zjisti-li Účastník Poruchu, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na
pňslušné pracoviště Help Desk, a to bud' telefonicky na tel.: 800 988 988 nebo
způsobem zveřejněným na internetových stránkách Poskytovatele www.cra.cz.

9.2 Poskybvateľ se zaväzqc odslranil Poruchy vzniklé na své straně v sodadu se
Smbuvou, Nenacháziji sb ohlášená Porucha na draně Poskytovat.ele, pkdá
?0$kyk)valel infomM 9 této poruše či závadě třetí skaně, která zajišťuje
p'edmětnou část Služby Učaslnika, a kowdinujo s nlkroky k %stranéni Poruchy.

9.3 OdpovIdá4i za Poruchu Služby Účaslnlk nebo 9é oznámeni Úč&stnik8 ukáže jako
nepravdivé, jo Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Účastnikovl prokazatelné náklady,
jež mu v swvislos6 s tímto oznámonim nobo odstraněnkn takové Pomchy vznikly,

10. Dohoda o kvalĺtě poskytovaných $luZeB
10.1 Poskytovatel může s Účastníkem uzavřít dohodu o kvalitě poskytovaných služeb

(ŠLA) upravujÍcÍ kvalitu a garanci Služby pomocí vybraných parametrů. Uzavřeni
ŠLA, včetně jeho vybrané úrovně, musí být výslovně uvedeno v Technické
speciňkaci služby a konkrétní parametry ŠLA budou uvedeny v samostatném
dokumentu, který je součásti Smlouvy.

10,2 Pmstřednictvím ŠLA Poskytovatel garantuj'e Účastnikovl, že Služba, případně její
část, bude splňovat stanovená parametry alespoň po určilou dobu v příslušném
období (,Dodupnost'). Pokud Služba nebude $p]ňova| garantované parametq
v rozporu se Smlouvou, bude se jednalo poruchu Služby (.Porucha').

10,3 Za Pomchu se nepovažuje případ, kdy:
10,3,1 Poskytovatel nebyl povinen Službu poskytovat dle ustanoveni článku

8. Všeobecných obchodních podmlnek a/nebo
10.3.2 nesplněni parametru Služby nemá příčinu na straně Poskytovatele nebo pokud jej

způsobil Účastník.
10.4 Dostupnost se sleduje za každý kalendářní měsíc poskytováni Služby. DosaZená

dostupnost Služby se stanoví v procentech, kdy základem je doba, po klerou měla
být Služba sgarantovaným parametrem v příslušném kalendářním měsíci
poskytována {,To"), a procentovou části je rozdíl mezi T, a dobou trvání všech
Poruch ve sledovaném období (ňTn").

10.5 Do paramebu Tm se nezapočítává doba, po kterou byl Poskytovald opcávněn
Službu mposkybval dle ustanoven1 článku 8. všeobecných obchodních podminok
nebo po klem Učaslník neposkytl Poskytovateli součinnost nezbytnou pro
identifikaci nebo odsVaněni Pomchy.

10.6 je-li součásti Služby vice plněni či pokud je ŠLA garantován jeden z vice možných
paramettů Služby, je pro stanoveni hodnoty Tn rozhodujici období, po které nebyla
poskytována přislušná Ust Služby či kdy nebylo dosaženo garantovaného
parametru.

10.7 Doby a období se počitaji na celé, byt' jen započaté minuty a dostupnost se vyjádři
v procentech na dvě desetinná místa.

10.8 Doba (rváni Poruchy začlná béžd od oznámeni závady postupem dle ustanovem
čI. 9 Všeobecných obchodních podmínek. Pokud oznámeni Poruchy neodpovídá
uslanoveni ČI. 9 Všeobecných obchodnlch podmimk, začíná doba Poruchy běžel
od 0kamžjku řádného oznámení Poruchy. Doba Rváni Poruchy konči okamžikem,
kdy bylo obnoveno řádné poskytováni Služby,

11. Yznk,ziéna, převod a UKoNčENI SMLOUVY
11.1 Smlouvu či jednotjivou TS je možné uzavřít na dobu určitou nebo na dobu

neurčitou. Není-li ve Smlouvě vyznačena doba jejího trvání, je uzavřena na dobu
neurčilou. Doba trvání TS $9 počítá odo dne uvedeného na ts jako požadované
datum zlizeni Služby, mni.li dále uvedeno jinak. Od tohoto dm je Účastník
pvŕríen za S(užbu Maůi. Pokud byla Služba zřízena přÉid požadovaným datem. j8
ljčastnik povinen za Službu pdatit již ode dno jejího pd'edáni před požadovaným
daWn, jestliže s takovým dřivějšim předáním souhlasil, mbo ode dne prvnho užili
před požadovaným datem, Me toho, kletá udábsl nastala dřive. Je·li v TS
uzavřených na dobu neurčitou použito pojmu ,Minimäni doba bváni", použije se
pro stanoveni počátku jejího běhu ustanoveni tohoto odstavce obdobně,

11.2 Pokud je na TS datum zřízeni Služby uvedeno fomulacI ,\/ nejkratším možném
teminu" (nebo jinou formulad se stejným významem), počítá se doba Mni TS od
předáni Služby. Pokud Služba nebyla řádně předána, počítá se doba trvání TS ode
dne, kdy byl Učastnik informován Poskytovatelem o tom, že byla Služba zřízena,
nebo ode dne prvního užití, podle toho, která událost nastda dřive. Od tohoto dne
je pak Účastník povinen za Službu platit.

11.3 Pokud je Služba zřízena až po pož®ovaném datu zřízeni Služby uvedeném na TS,
počítá se doba bváni TS od předání Služby. Pokud Služba mbyla řádné pčedána,
počitá se doba (rváni TS OW dne, kdy byl Účastník infomován Poskytovalelem
o tom, že byla Služba ziiena, nebo od prvního užiti, podle toho, která událost
naslda dřive. Od tohoto dne je pak Účaslnlk povinen za SluZbu pků

11,4 Smlouva, resp. jednotlivá Technická speciňkace služby, je uzavřena a nabývá
účinnosti, není-li uvedeno něco jiného, okamžikem, kdy k ni připojí své podpisy obě
Smluvní strany, pňčemž rozhodU]Íci je datum pozdějšího podpisu.

11.5 V případě, že Smluvnl strana nepotvdi druhé SNwni skaně písemně lemin
ukončeni Rámcové smlouvy na dobu UfČĹÉ0U a/nebo Technické speciňkace služby
na dobu určhu nejpozději dva (Z) měsíce před uplynulim doby Uváni Rámcové
smlouvy a/nebo Technické specilikace služby, plislušná část Smlouvy sjé po
Up[ynutÍ sjednaného smlumiho období automaticky pMlůuje na dobu neurčitou.

11.6 Trvání Rámcové smlouvy však bez oŕdedu na ostalni ustanoveni Smlouvy neskonči
dřive, než skonči trvání poslední TechnEké specihkace sluZby uzavi'éné na
základě této Rámcwé smlouvy. Přovod nobo [Moupeni práv a/nebo povinnosli
Úästnika ze Smlouvy, 'esp. pji části, na t/éli OSOW je možný jen s písemným
souhlasem Poskytovatele. Učastnik akceptaci všeobecných obchodnich Mminek
SoUh|asi s lim, že Poskytova% je oprávněn posbuplt iak0uko|j svou pohledávku za
Učastnikem i celou Smlouvu třetí osobě a že Účastník pii postoupenl Smbuvy
bude oµávněn ochnitnoul osvolxmni Poskytovdde od jeho povinnosti, jen pokud
Ĺ?y přislušná třeli osoba (postupnik) měla mít z posloupené Smlouvy vůči
Učastnikovi peAěžitý dluh a v okamžiku postoupeni byla její schopnost tento duh
splnit menši, než byla $chopnost Poskytovatele,
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11,7 Účastník může písemně vypovědět Smlouvu nebo jednoUivou Technickou
specřňkaci služby (pňčemž za písemnou výpověď se v této souvislosti považuje
i výpověď provedená prostřednictvím e-mailu doručeného Poskytovateli, jehož
přílohou bude scan oprávněnou osobou podepsané výpovědi (ve formátu PDF)):

11.7,1 bez sankce v případě jednostranné změny Smlouvy nebo Všeobecných
obchodnich podmínek, jak je uvedeno v článcích 20.1 a 20.3.

11.7.2 z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedeni důvodu; výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce
a začíná běžet prvním dnem měsíce následujiciho po doručeni výpovědi
Poskytovateli. výpovědní doba však nebude delší, než její maximální délka
stanovená Zákonem o elektronických komunikacích, pokud se na takový případ
tento zákon nutně použije. F'odá41 Účastník výpověď dle tohoto článku tak, že
výpovědní doba skonči dříve, než je stanovená mlnimálni doba trvání příslušné TS,
má Poskytovatel právo vyúčtovat Účastníkovi za období od konce výpovědní doby
do dne, kdy by uplynula minimálni doba trvání příslušné TS, jednorázový poplatek
ve výši součtu pravidelných měsíčních cen za toto období, u Měřených služeb a
Smluvního hovorného pak jednorázový poplatek ve výši součtu Smluvního
hovorného nebo stanoveného minimálniho plněni za uvedené období. Tento
jednorázový poplatek však bude účtován nejvýše v rozsahu povoleném Zákonem o
elektronických komunikacích, pokud se na takový případ použije.

11.8 Možnost výpovědi ts dle článku 11,7.2 těchto všeobecných obchodních podmínek
nelze uplatnit na TS uzavřené na dobu určitou.

11.9 výpovědí Smlouvy nebo jednodivé ts není dotčena povinnost Účastníka uhradit
Poskytovateli veškeré dlužné částky ani odpovědnost za připadnou škodu.

11.10 Poskytovatel může od Smlouvy nebo jedmdivé ts odstoupit s okamžitou účinnosti,
dnem domčeni písemného odstoupeni Účastníkovi:

11.10.1 v případě existence důvodného podezření, Ze Účastník zneužIvá Siť nebo užívá
Službu v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména
podporuje či umožňuje jakékoli nelegálni činnos6 nebo se do nich zapojuje,
zasahuje do služeb poskytovaných jiným Účastníkům nebo Uživatelům, zasahuje
do sItě Poskytovatele nebo do jiných sItl nebo uskutečňuje zlomyslná nebo
obtěžujici volání jiným Účastníkům,

11,10.2 v případě opakovaného porušení povinnostÍ Účastníka ze Smlouvy nebo v případě,
že jsou takové povinnosú porušeny podstatným způsobem,

11.10.3 v případě, že při zřízeni Služby, prováděni změny Služby, omezeni či eliminaci
Kybernetického útoku a/nebo hrozby použitl Služby či zařízení pro Kybernetický
Útok nebo odstraňováni Poruch Účastnlk neposkytuje dostatečnou součinnost
Poskytovateli, zejména pak v sodadu se Smlouvou,

11.10.4 v případě, že pří průzkumu realizovatelnosti zřízeni (provedeni změny) Služby nebo
při samotném zřízeni (provedeni změny) Služby zjisti, že přislušnou Službu nelze
zřídit nebo provést její změnu z technických důvodů,

11.10.5 v případě, že nelze Službu z technických důvodů nadále provozovat; Účastník
nemá nárok na zajištěni {obnoveni) Služby od jiného poskytovatele,

11.10.6 v případě, že Účastník neposkytne Poskytovateli požadovanou zálohu nebo jistinu
dle článku 6.10 těchto všeobecných obchodních podmínek nebo tuto zálohu či
jisúnu neprodleně nedoplnído stanovené výše po písemné výzvě Poskytovatele.

11.10.7 v případě existence důvodného podezření, že (i) se Účastník podílí na
Kybernetickém Útoku, (ii) způsob využiti Služby je příčinou Kybernetického útoku
a/nebo že Účastník je opakovaně v období 30 dnů po sobě jdoucích cílem
Kybernehckého útoku {iii) a/nebo provoz směřující na jemu alokované prostředky
(resp. zařIzení) nebo směMjici z nich zásadním způsobem ohrožuje infrastrukturu
Poskytovatele, to vše bez ohledu na úmysl Účastníka.

11.11 V případě odstoupeni dle článku 11.10.1, 11.10.2, 11.10.3, 11.10.6, 11.10.7 (vyjma
jeho bodu (ii) a (iii)) a/nebo 11.12 těchto Všeobecných obchodních podmínek, které
povede k ukončeni TS uzavkné na dobu určitou (resp. se stanovenou minimálni
dobou trvání), má Poskytovatel právo účtovat Účastníkovi poplatek ve výši
vypočtené dle článku 11,7.2, těchto Všeobecných obchodnIch podmínek.

11,12 jesúiže Účastnlk uvedl nesprávné osobní nebo identWkačni údaje, má
Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit, a to po prokazatelném upozorněni
Účastníka.

11,13 Poskytovatel může vypovědět Smlouvu nebo jednodivou Technickou specifikaci
služby Úedm či vÍce) z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedeni důvodu s výpovědní
dobou v délce 3 (tři) měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce násle'dujÍcíh0
po doručeni výpovědi Účastníkovi. V případě Služby elektronických komunikací je
však výpovědní doba 30 (třicet) dnů vsouladu se Zákonem o elektronických
komunikacích.

11,14 V případě zajištění přenesení te!efonniho čísla Účastníka od Poskytovatele
(přenositelnost čísla) budou příslušné jednoúivé Služby, které nemohou být bez
takového telefonniho čísla poskytovány v Siú Poskytovatele, ukončeny dnem, kdy
je Poskytovateli doručeno od přijimajiclho poskytovatele veřejně dostupné telefonní
služby oznámení o aktivaci přeneseni přlslušrého telefonniho čísla u takového
poskytovatele, nejpozději však dnem stanoveným Zákonem o elektronických
komunikacích, pokud se na takový případ tento zákon nutně použije. Předčasné
ukončeni jednotjivé Služby dle předchozí věty se považuje pro účely Smlouvy za
ukončeni takové Služby formou výpovědi ze strany Účastníka dle článku 11.7.2
těchto Všeobecných obchodních podmlnek. Poskytovatel je tedy oprávněn účtovat
Účastníkovi poplatek dle článku 11.7.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek,

11.15 Smlouva nebo jednotlivá Technická speciňkace služby může být ukončena také
dohodou Smluvních stran. Ukončení jednotlivé čásů Smlouvy nezpůsobí ukončeni
jakékoli jiné části Smlouvy.

11.16 Při ukončeni Smlouvy nebo jednoúivé Technické speciňkace služby odstoupením
nebo její yýpovědí Učastnikem před zřízením Služby nebo pmvedenim změny
Služby je Učastnik povinen nahradit Poskylovateli vynabžôné výdaje připadajicl na
již provedené práce a jejich přípravu a na pořlzeni technického zařízeni určeného
pro Službu: to Natí i v případě odstoupeni od Smlouvy nebo jednoúivé Služby

Poskytovatelem dle článku 11.10 (svýjimkou odstoupeni dle článků 11.10.4
a 11,10.5) těchto Všeobecných obchodnlch podmínek,

11.17 Pň ukodeni Smlouvy nebo příslušné Technické specihkace služby je Účastník
povinen vrálit bez zbytečného odkladu Poskylovateli vše, co je vlastnlcNlm
Poskytova(ele, a je povinen poskytnout Poskylovateli na daslni náklad nezbytnou
součinnost. Veškeré pohledávky, dluhy a povinnosú vyNývdici z ukončené
Smlouvy nebo TS vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 45 (čtyiíceú pěli)
kaleMá/Nch dnů po ukončeni Smlouvy nebo TS,

11,18 Pň skončeni Smlouvy nebo ,příslušné Technické specMkace služby a po splněni
všech dluhů a povinnosti UCastnika vůči Poskytovateli Poskytovatel vráti bez
zbytečného odkladu Účastníkovi vše, co je vlastnictvím Účastníka,

11.19 Účastník je povinen ke dni ukončenl Služby, jejímž předmětem je ukládáni dat na
zařízenich Poskytovatele, všechna uložená data odstranit. Pokud tak Účastník
neučiní, je Poskytovatel oprávněn všechna uložená data na náklady Účastníka
odstranit,

12, VŠEOBECEZAVAZNE PROCEDURY
(obecná ustanovenj)
12.1 Zřízeni Služby Poskytovatelem
12,1.1 Technická specWkace služby obsahuje nastaveni paramečřů příslušné Služby

a ceny za zřízeni a provoz Služby, pokud tyto informace nejsou uvedeny v jiné čásů
Smlouvy.

12,1.2 poskytovatel zřidl Službu na záldadě údajů uvedených ve Smlouvě, zejména
v příslušné Technické specřňkaci služby,

12.1.3 Zřízeni Služby v termínech uvedených v Technické speciňkaci služby je podmíněno
tím, že Účastník:

· poskytl veškeré nezbytné informace anebo podklady pro zpracováni Projektu,
pokud je nutný,

· poskytl Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistil prostředí pro
instalaci koncových bodů nebo směrovacího zařízeni a přesně a deNniúvně uEil
jejich umístěni, a umožnil oprávněným osobám Poskytovatele přistup do prostor,
kde budou zařízeni umístěna,

· poskytl veškeré nezbytné podklady pro zajištěni příslušných povoleni, rozhodnuti,
popř. vyjádřeni, pokud jsou nutná, jako např.:

' zajistil písemný souhlas majitele objektu a majitele vnitřních rozvodů s jejichinstalací, pokud je nutný; pokud je Účastník zároveň vlastníkem nemovitosti,
je podepsaná Smlouva, resp. Technická speciňkace zároveň takovým
souhlasem,

' poskn veškeré nezbytné podklady a informace pro zpracováni Projektu,
pokud je nutný,

' zajisúl písemné prohlášeni subjektu, který má zřízenu přislušnou účastnickou
stanici, pokud je takové prohlášeni nutné k zabezpečeni poskytovánÍ
přidušné Služby,

· schválil projekt, pokud byl zpracován.
12.1.4 Účastník je povinen uhradit veškeré nutné náklady spojené se zřízením příslušné

Služby, které Poskytovatel vynaložil nebo které má vynaložit, zejména pak nesplni-
li Účastník podmínky uvedené v předchozím článku 12.1.3 těchto všeobecných
obchodních podmínek, zvláště pak pokud Účastník neposkytne piiméťenou
součinnost při zřízení Služby, není-li stanoveno jinak.

12,1,5 Po zprovozněni Služby Poskytovatel zpravidla vystaví předávací protokol Služby
nebo dokument s,e stejným či obdobným vyznaném (.Předávací protokol').
Kontaklni osoba Učastnika prověň funkčnost Služby. Nepřevzetí Služby, ŕesp.
nepotvrzeni či nepňjeti Pkdávacího Mokdu Účaslnikem nemá vliv na p9vinnost
Účastníka hMt cenu zřízené či Učastnlkem uZilé Služby. Pokud Učastnik
neposkytne do 10 (deseti) pracovních dnů součinnost nezbytnou pro převzetí
Služby na základě Pkdávaciho protokolu, bude Služba považována za převzatou
uplynutím této lhůty.

12,1,6 Zařízeni poskytnutá Účastníkovi Poskytovatelem formou pronájmu nebo výpůjčky
jsou uvedena v Technické speciňkaci služby a/nebo na Předávacím protokdu.
Účastník se zavazuje, že zařízeni pronajaté nebo vypůjčené od Poskytovatele
nebude kamkoliv přemisťovat, nebude s ním jiným způsobem manipulovat
a neposkytne jej třetí osobě bez přédchoziho písemného souhlasu Poskytovatele.

12,1.7 Dohodou mezi Účastníkem a Poskytovatelem může být na základě ,požadavku
Účastníka povolen Účastníkovi přístup do objektu Poskytovatele. Učastnlk je
povinen dodäovat pokyny Poskytovatele a provozní, požární a bezpečnostní řády
objektů, ve kterých jsou pro příslušný oSekt Poskytovatele stanoveny základni
údaje pro běžný technický styk (odpovědná osoba, její adíesa, telefónni číslo
apod.), i ujednáni o postupu případné opravy v případě vzniku závady v oSektu
Poskytovatele v mimopracovni době.

12.1.8 Plánovaný termín zčÍzenÍ nebo změny Služby, uvedený v Technické speciňkaci
služby, pIati pouze za předpokladu dodřžení všech povinnosti Účastníka
uvedených ve Smlouvě a zejména v příslušné Technické speciňkaci služby.

12.1.9 Poskytovatel je oprávněn odmÍtnout uzavření nebo změnu TS, a to zejména
z technických důvodů; pro vybučení pochybností se stanovi, že Poskytovatel není
povinen odmitnutí odůvodnit.

12.1.10 V případě, že se v průběhu realizace (nebo změny) Služby vyskytnou
nepředvidatelné objektivní okolnosti, které znemožni Poskytovateli její redizaci
nebo změnu požadovaným {dohodnutým) způsobem, za předpokládané nákkdy
nebo v požadovaném (dohodnutém) terminu, jesúiže nelze rozumně předpokládat,
že by Poskytovatel takovou oko|nost nebo její následky mohl s využitím mzumně
požadovatelného úsilI odvráút nebo překonat, je Poskybvatel povinen Účastníka
o této situaci informovat a navrhnout připadnou úpravu řešeni. je-li to nutné,
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Poskytovatel navthne i přÍpadnou změnu ceny a temínu realizace tak, aby
odpovidala změněnému řešeni. Nedojde-li k oboustranně akceptovatelné dohodě
o změně řešení {včetně dohody o změně ceny a termínu realizace), je Poskytovatel
oprávněn formou písemného oznámeni od realizace (nebo změny) Služby
odstoupit. Žádné ze Smluvních stran v tomto případě nevzniká nárok na uplatněni
jakékoli smluvní pokuty nebo náhrady Újmy.

12,1.11 Vlastníkem dat uložených na jakýchkoli zařízeních je výhradně Účastník a nese
veškerou odpovědnost za jejich obsah a soulad s právními předpisy, Poskytovatel
nenese žádnou odpovědnost za kvalitu a obsah dat.

12,2 Změna parametrů Služby
12,2.1 Způsob objednáni změny Služby může býtstanoven ve Smlouvě.
12.2.2 Po zprovozněni změny Služby prověří Kontaktní osoba Účastn ika funkčnost

Služby, Kontaktnl osoba Poskytovatele zpravidla vystaví Předávací protokol změny
Služby.

12.2.3 Změna Služby je provedena dnem uvedeným v Předávacím protokdu změny
Služby, nebo dnem písemného oznámeni Poskytovatele o změně Služby, nebo
dnem prvního využiti změněné Služby podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Ustanoveni článku 12.1.5 těchto Všeobecných obchodnich podmínek se zde
použije obdobně.

12.3 Zvláštni postup uzavřeni nebo změny TS
12.3.1 Technická speciňkace služby může být uzavřena nebo změněna za využiti

prostředků elektronické komunikace, a to výlučně däe uvedeným způsobem.
12.3.2 Účastník doručí Poskybvateli elektronickou poštou zprávu, jejíž přilohou bude

elektronická verze (ve formátu PDF) vyplněné a oprávněným zástupcem Účastníka
vlastnomčně podepsané Technické specihkace služby (dále jen ,,Objednávka"),
podle vzoru, kteíý Poskytovatel předá Učastníkovi. objednávka bude neodvolatelná
a lhůta pro její akceptaci bude činit nejméně 10 (deset) pracovních dni ode dne
jejího doručeni Poskytovateli. OSednávku lze vystaviti jiným způsobem uvedeným
ve Smlouvě.

12.3.3 Poskytovatel dle svého vlastního uváženi rozhodne, zda Objednávku akceptuje či
nikoliv. Pokud se rozhodne Objednávku akceptovat, odešle Poskytovatel
Účastníkovi elektronickou poštou nebo způsobem uvedeným ve Smlouvě zprávu,
jejíž přilohou bude Objednávka doplněná vlastnoručnÍm podpisem oprávněného
zástupce Poskytovatele, jinak odešle Účastníkovi oznámeni, že Objednávku
neakceptuje.

12.3.4 Technická specMkace služby bude uzavřena okamžikem, kdy bude Účastníkovi
doručena Objednávka podepsaná oprávněným zástupcem Poskytovatele dle
článku 12.3.3. Pokud došlo ke zřízeni Služby dle Objednávky před uzavřením
Technické speciňkace služby, pak pro vybučení pochybnosti Smluvní strany
sjednávají, že se na Službu uplatni podmínky dle Technické speciňkace služby již
od okamžiku jejího zřízení,

12.3.5 K odesláni 0Nednávky jo oprávněna výlučně oprávněná osoba Účastníka uvedená
v RánEové sRouvě, případné jiná osoba, jejíž iden6ňkaci Poskytovateli oprávněná
osoba Účastníka písemně sdělila,

13.2 1jčas!ntk nesmí měnil bez osobní ůčasli nebo p/edchoziho písemného souhlasu
Pôskylovatde nastaveni, zapojeni, umistěni a prostorové uspořádáni zařízeni
Poskytovatele v Lokalitě sbZby mezi Koncovými body služby přuú stavu pň zřízeni
Služby. Účastník je povimn učinit opat/enl zábräuiid Uetim osobám v manipulaci
se zMizením Poskylovatek v Lokali(ě služby.

13,3 TeMota v provozní místnosti nesmí klesnout pod "10 "C a nesmí překročit "35 "C
ani při instalované tepelné zátěži 2000 W.

13.4 Vlhkost v provoznl miMnosti musí být v rozsahu 10 až 80 %, nekondenzujici.
Zaňzeni PoskybovMe nesmí být vystaveno působeni zatékající ani slřikajici vody
a pNnných ad kapalných chemikálii.

13.5 Prašnost v provozní místnostl musí odpovídat pmstředi ABS a AE1 podle
ČSN 33 2000-5-51,

13.6 Pro provoz zařízeni Poskytovatele Účasmík na své náklady zajisti a bude
poskytovat bez@atně napájeni ss. 48V/40A nebo stříd. 230V/10A na okruhu
chráněném jističem, nebo napájení podle jiných požadavků uvedených případně
v Projektu.

13.7 Veškeré elektrické rozvody musl mít doklad, Ze na nich byla provedena výstupní
revize elektrických zařízeni,

14. ÔDPOVÉDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

14.1 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou Účastníkovi způsobil
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

14.2 Poskytovatel především neodpovídá za:
14.2,1 škodu, která vznikne jako důsledek překročeni kapacími meze, Poruchy, opravy

nebo údržby infrastruktuŕy, Sítě či její části,
14.2.2 škodu, která vznikne (i částečným) zaviněním Účastníka,
14,2.3 ušlýzisk ani nemajetkovou újmu,
14.2.4 jakékoliv škody způsobené Účastníkovi nebo Uživateli v důsledku výpadku sitě

inbemel, opožděného dodání či omezeni, porušenl nebo ztráty dostupnosti, integřity
či důvěmosti dat, včetně osobních údajů.

14.3 Bez ohledu na jakékoli jiné ujednáni vtěchto Všeobecných obchodních
podmínkách, v případě neposkytcluti Služby podle Smlouvy je odpovědnost
podybvaWle omezena pouze na povinnost utycMeně odshanitzávadu, přiměřeně
snížit cenu, resp. vrátil neoprávněně účtované a zajkcené ceny. Poskytovdel tedy
není povinen uhrazovat ljčaslnikům resp. Uživatelům SIuZby náMadu škody
v důsledku mpskylnuti Služby nebo vadného poskylnuti Služby.

14.4 Škodu dle článku 14.1 Všeobecných obchodních podmínek nahradí Poskytovatel
ve výši skutečné škody. Částku vyčís|ujÍcÍ Škodu pgužije Poskytovatel nejprve
k započteni svých sNatných pohledávek vůči Učastnikovi. Pokud takové
pohledávky neexistuji nebo k pokryti částky určené jako náhrada za škodu
nepostačí, poskytne Poskytovatel Účastníkovi bezplatně Službu ve výši příslušné
částky. Pouze v případě, Ze bude náhrada škody poskytnuta po skončeni Smlouvy,
bude tato náhrada vypkcena v penězích.

12.3.6 Poskytovatel má [Yávo požádal Účastníka o předloženi oňginálu jakékoliv 14.5
Objednávky nebo souhrnu O*dnávek za pMešlé období a Účastník je povinen
vyžádanou Objednávku mbo Objednávky bez zbytečného odkladu Poskytovateú
předat. 14.6

12.4 Ukončeni poskytované Služby

Učastník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli z jakéhokdiv důvodu na
straně Účastníka nebo Uživatele, kterému Účastník úmyslně nebo z nedbalosti
umožnil tuto škodu způsobit, a to v plném rozsahu.
Účastník je odpovědný Poskytovateli v Nném rozsahu i za škodu způsobenou
Uživatelem, kterému úmyslně nebo z nedbalosú umožnil užíváni Služby.

12.4.1 Poskytováni Služby je ukončeno dnem uplynutí doby trvání Smlouvy nebo
přislušné TS, dnem UNynuti příslušné výpovědní doby, dnem odstoupení nebo
dnem, na kterém se Smluvní strany dohodly.

12.4.2 Dnem ukončenÍ jednotlivé Služby končí případná odpovědnost Poskytovatele za
Služby a data $oUvisejíci s ukončovanou Službou, není-li dohodnuto jinak.

(us1tanovenígkaiicl se pouze Služby /C7)
12.5 Zřízeni Služby Účastníkem
12.5.1 V rámci Služeb typu cloud je Účastník oprávněn vytvářet si vlastni cloudové

prostředky a souvisejici prostředí, maximálně však v rozsahu dehnovaném
Sm|oUvoU.

12.5.2 Náklady souvisejíci se zřízením a provozem Služby je Účastník povinen uhradit.
Ceny se řídl platným Ceníkem služeb, není-li stanoveno ve Smlouvě jinak.

12.5.3 Účastník je povinen informovat Poskytovatele o vytvořeni nových doudových
prostředků a souvisejÍcÍch prostřédi provedených Účastníkem v přiděleném
prostředí,

12,5.4 Účastník je povinen při vytváření vlastních viítuálnich serverů v přiděleném
prostředí Služby typu cloud zajistit imuementaci odpovidajiclch Cloud Tools do
každého takto vytvořeného virtuálniho serveru. V případě porušeni této povinnosti
je takto vytvořený server vyjmut z podmínek stanovených v ŠLA Služby a ŠLA
k němu není poskytováno.

12,5.5 V případě vytvořeni virtuálniho Servem s nastaveným časovým omezením
životnos6, nebo v případě ukončení provozu virtuálniho servem, Poskytovatel
neodpovídá za škody způsobené ukončením pfovozu takového viňuálniho servem
ani za ztrátu dat takto ukončeného serveru.

13. PODMINKY PRO INSTALACI A PROVOZ KONCOVÝCH BODŮ SLUZBY

13.1 Účastník je povinen zajistit na svŮj náklad potřebné provozní prostoíy a podmínky
pk) provoz zařízení Poskytovatele, souvisejicich s poskytovanou Službou, pokud je
v souvisbsti s těmito Službami poskytnuti takových provoznich prostorů potřebné.
Tyto podmínky, uvedené dále v tomto článku, musí po celou dobu poskytováni
Služby odpovídat požadavkům Poskytovatele a nemohou být měněny bez jeho
písemného souhlasu,

14.7 Jakmile Účastník uzná nebo Poskytovatel dobži škodu, uhradí ji Účastník v plné
výši do 30 (tňceti) kalendářních dnů od doručeni výzvy k úhradě škody bankovním
převodem na účet Poskytovatele.

15. SMLUVNI SANKCE
15,1 Ocitne-li se Účasbnik v pcodleni s placením eny za poskytnuté Služby nebo je-li

v prodM s placmim ostdnlch peněžitých závazků dle Smlouvy, je Poskytovatel
oprávněn účtovat mu ode dne ná$MUj[clho po vzniku prodlení až do dne úplné
úhrady smluvnÍ pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denné. Pro zpŮsob úhrady
smluvnl pokuty se pňměkně [x)Užgi ustanoveni článku & Všeot«ných
obchodnlch podmínek.

15.2 Smluvní pokuta může být stanovena rovněž v Ceníku služeb. Pro smluvní pokutu
uvedenou v Ceníku služeb a/nebo sjednanou v jiné části Smbuvy shodně pIati
ustanoveni článku 15.3 a 15.4 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

15.3 Právo Poskytovatele na úhradu způsobené škody v celém rozsahu není nárokem
na úhradu smlwni pokuty ani její úhradou jakkoliv dotčeno.

15.4 Smluvní pokuta bude Účastníkovi vyúčtována v nejbližší řádné faktuře za Služby
a podmínky její splatnosti se budou řídit splatnosli léto faktury. Pokud již nebude
vystavována Účastníkovi žádná faktura za Služby, vystaví Poskytovalel na úhradu
smluvní pokuty zvláštni fakturu, Ustanoveni článku 6. všeobecných obchodních
podmínek se uplatnl obdobně.

16, Ochrana osobnich údajů účastn[KŮ
16.1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobni údaje Účastníka, Uživatele a dalších

osob, které bude evidovat v infořmačních a účetních systémech Poskytovatele, a
užívat je v souladu s právním řádem České repuHiky, zejména v souMu s
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o elektronických
komunikacích,

16.2 Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se idenURkované nebo
iden6Rkovate!né fýzické osoby ve smyslu ČI, 4 odst. 1 Obecného nařízeni o
ochraně osobních údajů {,,Osobní úda]ej.

Poskytovatel jako správce Osobních údajů
16,3 Poskytovatel zpracovává Osobní údaje v postaveni správce osobních údajů ve

smyslu čí. 4 odst, 7 Obecného nařízeni o ochraně osobních údajů při poskybvánl
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Služeb elektronických komunikaci, a to v sodadu se Zásadami zpracováni
osobních údajů pfo zákazníky dle ČI, 16,4 těchto Všeobecných obchodních
podmínek,

16.4 Poskytovatel vydal s účinností ke dni 25. 5, 2018 Zásady zpracováni osobních
údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnos6 České Radiokomunikace dle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Zásady zpracováni
osobních údajů pro zákazníky'), které jsou v aktuálnim znění puHlkovány na
internetových stránkách Poskytovatele: mw.cra.cz/dokumenty-k+stazeni.

16.5 Účastníkovi či dalším sutýektům údajů ve smyslu ČI. 4 odst. 1 Obecného nařízeni o
ochraně osobních údajů náleží práva subjektu údajů, která jsou vyjmenována v
Zásadách zpracováni osobních údajů pro zákazníky.

16.6 Poskytovatel jako správce Osobních údajů zpracovává poskytnuté údaje manuálně
i automaticky, osobně (tj. pmstřednictvim svých zaměstnanců a dalších zákonných
zástupců) nebo prostřednicNím dalšlch zpracovatelů (třetích osob) podle Zásad
zpracováni osobnÍch údajů.

16.7 Poskytovatel je oprávněn Osobní údaje zpracovávat po nezbytně nutnou dobu pro
účely uvedené v Zásadách zpracovánÍosobnÍch údajů pro zákazníky.

16.8 Pm účely efeklivni komunikace s Účastníkem a případně pro účely plněni Smlouvy
či zákonných povinnosti Poskytovatel v nezbytném rozsahu shromažďuje a
zpracovává Osobní údaje kontaktních osob Účastnlků a/nebo jiných subjektů údajů
uvedených ve Smlouvě (např. Uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami) či se jinak
podÍlejÍcÍch na plněni Smlouvy. Účastník se zavazuje tyto subjekty údajů o
zpracováni infomovaf a předat jim informace dostupné v Zásadách zpracováni
osobních údajů. Pro účely § 95 Zákona o elektronických komunikacích
Poskytovatel prohlašuje, že neshromažďuje Osobní Údaje pro vydání seznamu
Účastníků, jehož účelem je vyhledávání podrobného kontaktu o osobě Účastníka.

16,9 Články 16.3 až 16.8 se na Účastníka, ktetý je právnickou osobou, uplatni jen v tom
rozsahu, který odpovidá jeho povaze právnické osoby.

Poskytovatel jako zpracovatel Osobních údajů
16.10 V souvisbsti s poskytováMm Služeb ICT může Poskytovatel zpracovávat Osobní

údaje v postaveni zpracovatele osobnich údajů ve smyslu ČI, 4 odst, 8 Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů. v takovém případě se Poskytovatel a Účastník
pro účely zpracováni Osobních údajů ve smyslu ČI, 28 Obecného nařizení o
ochraně osobních údajů dohodli na následujicich pravidlech zpracováni Osobnich
údajů Poskytovatelem. Účastník prohlašuje, Ze je oprávněn předat Osobní údaje
Poskytovatdi ke zpracováváni. Ustanoveni ČI. 16.10 až 16.15 Všeobecných
obchodních podmínek tvoří zpracovatelskou smlouvu podle ČI. 28 Obecného
nařízeni o ochraně osobních údajů.

16.11 Poskytovatel bude zpracovávat veškeré Osobní údaje, které mu Účastník a/nebo
Uživatel v souvisbsti s příslušnými Službami poskytne (Zákaznické údaje').
Poskytovatel bude Zákaznické údaje zpracovávat v souladu s Obecným nařizenlm
o ochraně osobních údajů a za účelem poskytovánI a zkvalitňováni Služeb ICT
Účastníkovi, Vtomto smyslu se Poskytovatel zavazuje zejména, nikoliv však
výlučně, k plněni následujicich povinnosti v tomto rozsahu:

16,11,1 zpracovávat Zákaznické údaje podle doložených pokynů Účastníka, v rozsahu a
v souladu s účelem, k němuž mají být Zákaznické údaje zpracovávány,
Poskytovatel je povinen upozornit Účastníka bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu pokynů, jestliže Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaloženi veškeré odborné péče, Poskytovatel je v takovém případě povinen
pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Účastníka,

16.11,2 zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat Zákaznické údaje zavázdy k
mlčenlivosŮ nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mEenlivosú,

16.11.3 pňjmout opatřeni k zabezpečeni osobnkh údajů dle ČI. 32 Obecného nařízeni o
ochraně osobních údajů,

16.11.4 dodŕžovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele dle ČI. 28 odst. 2 a 4
Obecného nařízení o ochraně osobnlch údajů, a (o způsobem popsaným vč1.
16.12 a 16.13 těchto Všeobecných obchodních podmínek,

16.11.5 zohlednit povahu zpracováni, být Účastníkovi, který je správcem, nápomocen
pmstřednictvim vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to
možné, pro splněnl správcovy povinnos6 reagovat na žádos6 o výkon práv subjektu
údajů stanovených v čI. 12 až 22 Obecného nařízeni o ochraně osobních údajů,

16.11.6 být Účastníkovi, který je správcem nápomocen při zajištbváni souladu s
povinnostmi podle ČI. 32 až 36 Obecného nařízeni o ochraně osobních údajů.
Poskytovatel dále zohledni povahu zpracování a informaci, jež má jako zpracovatel
k dispozici,

16,11,7 v souladu s rozhodnutÍm Účastníka jako správce všechny Zákaznické údaje bud'
vymazat, nebo je vráht Účastníkovi po ukončeni poskytování Služeb spojených se
zpracováním, a to způsobem popsaným včl. 16.15 těchto všeobecných
obchodních podmínek, a vymazat existujid kopie, pokud právni předpisy neukMají
jinou povinnost,

16.11.8 poskytnout ÚčastnikcM jako správci veškeré informace potřebné k dobženi toho,
že byly gAněny povinnosú stanovené ve Smlouvě, a umožnit audity, včetně
Inspekcí, prováděné Účastníkem nebo jiným auditorem, kterého Účastník pověňl, a
k těmto auditům přispět, v rozsahu blíže popsaném v ČI. 16.14 těchto všeobecných
obchodních podmínek,

16.11,9 upozornit Účastníka na nevhodnost pokynú týkajících se zpracováni Zákaznických
údajů, zejména tehdy, pokud by provedeni takového pokynu vedlo k porušení
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiného právního předpisu.

16.11.10 Poskytovatel zavedl technicko-organizačni opatřeni pro ochranu Osobních
údajů, včetně zákaznických údajů. Tato opatřeni jsou popsána v Technickém a
wganizačním opatřeni ochrany osobních údajů, které je nedilnou souCástí
Smlouvy, jak je to uvedeno v článku 21,3 těchto Všeobecných 0bchodnich
podmínek.

16,12 Pokud PoskWovdel zapojí dalšího zpracovalele, aby pcoMl určité činnosti
zpracování, musí být lomuto daišimu zpracovdeli uloženy na zákla® smlouvy
stejné povinnosli na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě, a to zejména
po$kytnutj dodatečných záruk, Nčud jde o zavedeni vhodných technických
a otgaNzaCMch opatřeni tu, aby zpracováni spúiovdo požadavky Obecného
Aařizeni o ochraně osobních Udajú či jiných pcávnich plodNsů. Neplni-li uvoděný
další zpmcovdel své povinnosli v oblasti ochrany osobních údajů, odpwidá
Účaslnikovi za Nnénl povinnosti &1čeného dalšího zpracovatele i nadáte Ně
Poskytovalel,

16,13 Seznam stávajlckh dalších zpracovatelů Poskytovatele je k dispozici na
www£ra.cz/dokumenty-k+stazeni (Poskytovatel může tuto adresu URL v
budoucnu aktualizovat). Minimálně 14 dni před tím, než bude novému dalšímu
zpracovatdi poskytnut přistup k Zákaznickým údajům, Poskytovatel akludizuje
tem seznam a při jeho podstatné změně poskytne Úča$tnÍkovi mechanismus k
otxhžonl upozorněni na tuto aktualizaci a poskytne Účasmikovi příležitost vyslovit
vŮČi takové změně námitky.

16.14 Poskytovatel prohlašuje, že získal bezpečnostní cediňkáty, které jsou uvedeny
www,cra.cz/spo|ecenskampovednost. Poskytovatel se zavazuje veškeré
bezpečnostní procesy a jiné závazky dle těchto cer1iňkátů dodržovat Poskytovatel
se rovněž zavazuje udcžovat veškeré píocesy aktuální a pravidelně procházet
recehňkačnim auditem. Pokud o to Učastnik písemně požádá a zaváže se
kzabezpečeni důvěmosh a ochrany Ňfedaných inlormaci, Poskytovatel poskytne
dostupné zprávy o auditu za účelem ověření, zda Poskylovatel pInl své povinnosti v
oblasti zabezpečení. Pokud bude Účastnik požadovat jiný audit či inspekci, umožni
je Poskytovate1 (i) na zákkdě odůvodněné písemné žádosti, ve kleté Účastník
popíše a odůvodní, PH považuje výše uvedené audity a zprávy o auditech za
nedostatečné z pohledu ochrany osobních údajů, a (ii) za podmínky, že audit
neovlivni oprávněné zájmy Poskytovatele či dalších Účastníků a Uživatelů, a budou
Poskytovateli poskytnuty dostatečné zámky pro ochranu obchodnihô tajemství
a/nebo důvěrných infomací.

16,15 Poskytovatel bude Osobní údaje třétich osob zpracovávat po dobu poskytováni
příslušné Služby a po ukončeni poskytováni této Služby budoy Zákaznické údaje
bez zbytečného odkladu zcela vymazány; tuto skutečnost bere Učastnik uzavřením
Smlouvy na vědomí.

17. Uzemni vy%n1 poskytované slůby
17,1 Misto, kde je Služba poskytována, je uvedeno ve Smlouvě.

18. Jiná ODPOVĚDNOST
18.1 Poskytovatel neodpovídá za obsah dat přenášených, zpracovávaných nebo

ukládaných pmstřednictvim Služby,
18.2 Účastník nebo Uživatel nemá nárok na úhradu výdajů nebo připadnou náhradu

újmy, která mu může vzniknout pň změně čísla v důsledku změny čIsbvaciho
plánu či změny Ip adres.

18.3 Poskytovatel neodpovídá za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad
s morálními principy jakýchkoliv dat pocházejicich ze sitě internet, popřípadě
z jiných šiti nebo dat, která jsou předmětem poskytováni Služby.

18,4 Poskytovatel je na základě příslušné smlouvy oprávněn poskytovat Účastníkovi
produkty třetích stran a licence k nim (dále jen souhrnně ,,Licencovaný produkt)
Učastnlk smi Licencované pmdukty využívat výhradně pro sebe a to pouze
způsobem, který mu příslušná licence umožňuje. Licenční podmínky pto
Licencované produkty jsou dokumenty obsahující informace o podmínkách
použlvání úcencovaného produktu a jsou dostupné v aktuální vezl na webových
stránkách Ljcencovaňého produkú Licenční podmínky jsou na vyžádáni dostupné
i u Poskytovatde. Učastnik smi využívat licencované produkty výhradně jako
součást Služby, jakékoli změny v mzsahu či způsobu využiváni Licencovaného
produktu může Účastník provést, pouze pokud k nim je oprávněn dle pňslušných
Iicenčnlch podmlnek a takovou změnu je povinen Účastnlk pmkazatelně a včas
oznámit Poskytovateli, Technická podpora k Licencovanému produktu je
poskytována v mzsahu a způsobem stanoveným tiieti stranou. Poskytovatel
neodpovídá za žádné škody způsobené uživánim Licencovaného produktu.
Účastník je povinen neprodleně po ukončení poskytováni Služby, resp. smluvního
vztahu s Poskytovatelem, přislušný Licencovaný produkt odstranit ze svých
zařízeni.

18.5 Účastník v plném rozsahu bez omezeni odpovídá za Újmu, která Poskytovateli
vznikne z důvodu na straně Účastníka v souvislosti s Licencovaným produktem,
zejména je pak povinen uhradit Poskytovateli jakoukoliv újmu, která Poskytovateli
takto vznikne pro pomšeni kterékoliv z podmínek užívání Licencovaného pmduktu
(anebo pro porušení těchto Všeobecných obchodních podmínek) ze strany
Učastnika anebo Uživatele, kterému Účastník k Licencovanému píoduktu, v
jakékoliv formě a jakýmkoliv způsobem, a to l nevědomě, umožnil přistup. Účastník
se, mimo jiné, zavazuje uhradit Poskytovateli škodu ve smyslu sankcí anebo
dalších Rnančních plněni zaplacených Poskytovatelem v|astnÍku/poškytovate|i
Licencovaného produktu z důvodu jiného počtu uživatelů Licencovaného produktu
než nahlášeného Účastníkem, resp. nesprávně nahlášených či nenahlášených
změn. výše možných sankcí je uvedena v Ucenčních podmínkách pro Licencované
produkty, které jsou dostupné v aktuálni verzi na webových stránkách
Licencovaného pmduktu nebo na vyžádáni u Poskytovatele.

19, ŘEŠENISPORŮ MIMO SOUDNÍ NEBO SPRAYN1 ŔIZENI
(obecná ustanoveng
19.1 jakýkoli spor týkající se předmětu Smlouvy bude vyřešen v souladu s postupem

řešeni sporů uvedeným v tomto článku 19, všeobecných obchodních podmínek,
ledaže z právních předpisů vyplývá způsob odlišný.

Všeobecné obchodnl podmínky poskytováni služeb Účinné od 25, 5, 2018 Strana 7 (celkem B)



19.2 Za počátek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna Smluvní strana doručí druhé
Smluvní straně oznámeni o sporu, včetně konkrétního a přiměřeně podrobného
popisu sporu, a pokud je to možné, přesného návrhu řešeni.

19.3 Smluvnl strany co nejdříve zaháji jednání - avšak nejpozději do 10 {deseú)
pracovních dnů po doručeni oznámení o sporu - s cílem dosaženi urovnáni
záležitosti, jez je předmětem sporu. Tato jednání budou zpočátku vedena zástupci
jmenovanými pro tento účel každou Smluvní stranou.

19.4 Pokud nebude pň jednáních dosaženo dohody do 10 (deseti) pracovních dnů od
zahájení jednání, pmjednaji spor nejpozději do dalších deseú (10) pracovních dnů
statutární orgány obou stran nebo jejich zmocněnci, pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak.

19.5 o jednáních podle článků 19,3 a 19,4 těchto všeobecných obchodních podmínek
se poiizujÍ písemné zápisy.

(ustanoveniNkaiící$e pouze Služby elewonicých komunikaci)
19.6 Nedojde-li k dohodě statutárních orgánů obou stran nebo jejich zmocněnců,

předloží spor některá ze Smluvních stran, nebo obě Smluvní strany společně,
neprodleně k rozhodnuti Úřadu, ledaže Zákon o elektronických komunikacích
stanovi jinak,

(ustanoveni(ýka/ici se pouze Služby lC7)
19,7 Nedojde-li k dohodě statutárních orgánů obou stran nebo jejich zmocněnců,

předbží spor věcně příslušnému soudu. M lstní přjs|ušnost soudu je v souladu
s ust, § 89a zákona č. 99/1%3 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
stanovena dle adresy sídla Poskytovatele.

20, JEDNQSTRANNAZENA SMLUVNĹCK PODMÍNEK
(ustanovenigka/ici$e pouze Služby eleWonických komunikaQ
20.1 Poskytovatel je v souladu se Zákonem q elektronických komunikaách oprávněn

Smlouvu nebo jakoukdi její část změnit nebo do ní doplnit nové ustanoveni, a to
zejména pokud jde o rozsah, cenu, práva a povinnosú Smluvních stran a kvalitu
Služeb. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu nebo jakoukoli její část změnit nebo do
ní doplnit nové ustanoveni, zejména vyvstane-li rozumná potřeba takové změny
nebo doplněM, například potřeba změnit či nově výslovně upravit určitá práva a
povinnosh Smluvních stran v návaznosti na změnu právního předpisu, dostupných
technologii, situace na Uhu nebo obchodní politiky Poskylovatde. Znění změn a
doplňků nebo úNné ,znění takto novdizované SNowy nebo její čásů PoskytovateI
zašle nebo oznámi Učastníkovi mipozději Men (l) mésk před datem navrhované
účinnosti takové novelizace způsobem sjednaným [xo zasíláni vyúčtováni a
uveřejní informaci o této změně v každé své pmvozovně a způsobem umožňujicim
dálkový přistup. V případech stanovených Zákonem o elektronických komunikacích
infomuje Poskytovdel Účastníka způsobem sjednaným pro zasilání vyůčtování
rovněž o jeho právu ukončit Smlouvu (resp. odstoupit) ke dni nabyli účinnosti
navrhované novelizace, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude Účastník
akceptovat. Pokud Účastník takto Smlouvu neukonči, stává se nové znění Smlouvy
závazným jako změna původně sjednané Smlouvy, a to s účinnosti ode dne
uvedeného v příslušné novelizaci Smlouvy nebo její části jako den nabyti Hatnostj
nového znění.

20.2 V případě, že se práva a povinnosti stran upravená Smlouvou změní přímo
v důsledku mzhodnutl Úřadu nebo změny právního předpisu, od něhož se nelze
smluvně odchýit, nepostupuje se podle článku 20.1 všeobecných obchodních
podmínek a Učastnikovi nevznikne právo Smlouvu z tohoto důvodu ukončit.
O takové změně bude Poskytovatel Účastníka informovat.

(ustanovení týkajÍcise pouze $lužbylC7)
20,3 Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky, Technický popis

služby, ŠLA nebo Ceník služeb změnit nebo do nich doplnit nové ustanovenl, a to
zejména pokud jde o rozsah, cenu, práva a povinnosů Smluvnlch stran a kvalitu
Služeb. Poskytovatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky, příslušný šla
nebo Ceník služeb změnit nebo do nich dophit nové ustanoveni, zejména
vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doNněni, napřikM potřeba
změnit či nově výslovně upravit určitá přává a povinnosti Smluvních stran
v návaznosú na změnu právního předpisu, dostupných technologiÍ, situace na trhu
nebo obchodní politiky Poskytovatele, Znění změn a doplňků nebo úphié znění
takto novelizovaných Všeobecných obchodních podmínek, Technického popisu
služby, ŠLA nebo Ceníku služeb Poskytovatel zašle nebo oznámi Účastníkovi
nejpozději jeden (l) měsíc před datem navrhované účinnosti takové novelizace
způsobem sjednaným pro zasiláni vyúčtováni a uveřejni informaci o této změně
v každé své provozovně a způsobem umožňujÍcÍm ddkový přistup, Pokud Účastník
s navrženou novelizad Všeobecných obchodních podmínek, Technického popisu
služby, příslušného ŠLA nebo Cenlku služeb nebude souhlasit, je oprávněn
z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět s účinností k datu účinnosti navrhované
novelizace. Pokud Účastník takto Smlouvu nevypoví, stává se nové znění
Všeobecných obchodních podmínek, Technického popisu služby, přislušného ŠLA
nebo Ceníku služeb závazným pm uzavřenou Smlouvu jako změna původně
sjednané Smlouvy, a to s účinnosti ode dne uvedeného v příslušné novelizaci
Všeobecných obchodnIch podmínek, Technického popisu služby, přislušného ŠLA
nebo Ceníku služeb jako den nabytí platnosti nového znění Všeobecných
obchodních podmínek, Technického popisu služby, přIsMšného ŠLA nebo Ceníku
služeb.

20.4 V případě, že se práva a povinnosti stran upravená Smlouvw změní přímo
v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit,
nepostupuje se podle článku 20,3 všeobecných obchodních podmínek, O takové
změně bude Poskytovatel Účastníka informovat.

považuje i doručeni prostřednictvím e-mailu, pokud se na tom obě Smluvní strany
výslovně dohodly ve Smlouvě.

21.2 POkud šd některá udanoveni Smbuvy uk&ou jako neplatná, neúčinná, nebo so
k nim ze zákona nebude přihhžet mbtde (o mil vliv na platmsl Smlouvy jako
Ťku. Smluvní skány sjednají bez zbytečného µodlen1 nová uslanoveni Smbuvy,
koná nahradi stávaýici ustanovení a khtá co nejlépe odpovidaji původnímu Účelu.

21.3 V případě íozporu ustanoveni jednotlivých části Smlouvy mají postupně přednost
ustanovení jednodivých částí Smlouvy podle tohoto pořadí:

21.3.1 čisbvané dodatky ke Smlouvě v pořadí od nejnovějšiho k nejstaršímu,
21.3.2 Zvláštni ujednáni (bylo-li sjednáno),
21,3,3 Technická specMkace služby,
21,3,4 ŠLA,
21.3,5 Rámcová smlouva,
21,3.6 Cenlk služeb,
21,3.7 Technický popis služby,
21.3.8 Všeobecné obchodní podmínky
21.3.9 Technická a ořganizačni opatřeni ochrany osobních ůdáů (přístupné v aktuálním

znění na ,.-.
21,4 Podpisem Smlouvy Účastník potmuje, že se s kdnQúivými částmi Smlouvy

uvedenými v článku 21.3 těchto všeobecných obchodnkh podmínek seznámil, Ze
s nimi souhlasi a bude dodržovat pocímlnky fam uvedené.

21.5 český text všeobecných obchodních podmínek a Technického popisu služby je
závazný, jakýkoliv překlad do cizího jazyka má pouze infomalivnÍ charakter. Texty
ostatních smluvních dokumentů jsou závazné v jazyku, vb kterém jsou podepsány.

21.6 Tyto Všeobecné oNhodnI podmínky jsou k dispozici v sidle Poskytovatele a na
internetových stránkách Poskytovatele www.cra.cz.

21.7 Ustanoveni §1799 a §1800 Občanského zákoníku se neuplatni.
21.8 Smbuva a zejména tylo Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na

poskytováM služby šikní rozhiasového a televiznÍho vysíláni, které je v celém
rozsahu uµaveno zvlášlnim smluvním ujednáním,

21.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosú dnem
25. 5. 2018.

21. SPOLEČNA A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĹ

21,1 Za písemné se považuje právní jednání doručené poštou, kurýrem nebo
elektronickou poštou ve formě určené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých dalších zákonů, v Natném znění. Za písemné se
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TLP ČRA: AMBER (ORANŽOVÁ)

|()| (

|'()t||

Komunikační profil
Přichozi/Odchozí

Měsíční cena služby Max. počet
zařízeni

450 (JOO l 45 OOO zpráv/měsíc

1 500 OOO l 150 OOO
zpráv/měsic

10 OOO KČ 500

30 OOO Kč 1500

Z í-lX

Varianta Komunikace

1 x 3 minut

1 x 15 minut

íš,)'jĺ 1 x hodina

Miín 1 x den

Syst. Limit Příchozi
l Odchozí

500/50

120/20

30/3

2/1

Jednotková
měsIčnI cena

35 KČ

29 Kč

25 Kč

21 Kč

.S FLEXI

Parametr jednotková měsiční cena

jednotková cena zařízení 15,4 Kč

Balíček zpráv
Počet zpráv

jednorazova cena .. .(pr|choz|/odchoz|)

10 OOO zpráv 1 200 KČ 10 (JOO /1 (JOO

50 OOO zpráv 5 100 KČ 50 OOO l 5 000

1/2



TLP čRA: AMBER (ORANŽOVÁ)

4 Pilol

Komunikační profil
Přichozi/Odchozi

Měsíční cena služby Max. počet
zařízeni

10 OOO l 1 OOO zpráv/měsic 2OO Kč 10

5 ĹOŤ ( k)lj(j

Parametr Základní varianta Rozšířená varianta

počet vCPU 2 4

RAM [GB] 4 8

Storage [GB] 40 100

Měsíční cena služby 845 Kč 1590 KČ

2/2
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ŠLA LoRa - Service Level Agreen1e(.l
spdečnosti Ĺeské Radioko|n(|nika(:e a s.

1 VŠéObecná ustanoveni

1.1 Service Level Agreement (dále jen ŠLA) je oboustranně odsouhlasená dohoda mezi
Poskytovatelem a Účastníkem o úrovni kvality poskytovaných Služeb.

1,2 SL-A umožňuje definovat kvalitu a garance Služeb pomocí vybraných parametrů.
1.3 SL-A je poskytován samostatně k jednotlivým Službám Poskytovatele.
|.4 Sjednaná úroveň ŠLA je ke každé Službě definována v příslušné DÍ|ČÍ smlouvě. ŠLA obsahuje

vÍce tříd, rozdělených dle parametrů a hodnot těchto parametrů. Tyto parametry jsou definovány
v bodě 2.2.5 tohoto dokumentu.

2 Definl( l l. |r| It l' ' i ·

2.1 j ";it0

' Účastníkovi je poskytováno pokryti území, ke kterému dobrovolně připojuje
svá zařízení, cílově bez fyzické asistence Poskytovatele, a to prostřednictvím IoT
portálu. Poskytovatel negarantuje přítomnost signálu na daném území. Nepřitomnosti
signálu nevznikají Účastníkovi žádné nároky na plněni ze strany Poskytovatele. CRA
se zavazují opravit nefunkční prvky své SItě v co nejkratším čase tak, aby mohly být
Služby s dostatečnou uživatelskou zkušeností využívány.

l . Nedostupnost služby bude Účastník hlásit pomocí portálu, nebo na Help Desk 24/7,
kde bude mít možnost založit poruchu.

l ŠLA je garantováno mezi síti Poskytovatel (network serverem) a zákaznickým
rozhraním (APl) a garantuje doručeni zprávy na zákaznické rozhraní.

' ' Nejpozdější garantovaný termín doručeni zprávy je 12 hodin od jejího zachyceni
network serverem, nebo v opačném směru od příchodu na zákaznické rozhraní.
Doručením se rozumí zpřistupněnÍ zprávy v databázi, kam může uživatel přistoupit
přes APl.

' ' ' Za nedostupnost služby se považuje neschopnost doručit zprávy zachycené sítí ČRA
z vÍce než poloviny aktivních zařízení na službě.

l ' Dostupnost je definována v nás|edujicí tabulce:

Garantovaná měsíční dostupnost služby 99,90%

Dostupnost 99,9%-99,5% VC. sleva 3%

Dostupnost 99,5%-98,0% VC. sleva 5%

Dostupnost 98,0% a menši sleva 10%

Maximální doba opravy - 24 hodin sleva 5 %
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Dostupnost se sleduje v měsľčnim intervalu. Interval se vztahuje vždy ke kalendářnímu
měsíci. Pro výpočet dostupnosti Služby ve sledovaném období se použije nás|edujÍcÍ
vzorec:

Dostupnost služby = Us - 7;v) . 1 00%
Ts

2 'S

Ts značí období, po které má být Služba podle smlouvy v daném měsíci Účastníkovi
poskytována, s výjimkou doby oprávněného omezeni poskytování služby ustanoveni
bodu 8 Všeobecných podmínek.
T,, značí období, po které Účastník nemohl Službu řádně užívat z důvodů na straně
Poskytovatele.

Doby a období se počItaji na celé, byt' jen započaté minuty a dostupnost se vyjádři
v procentech zaokrouhleně na dvě desetinná místa.
Do doby nedostupnosti Služby Tn se nezapočÍtávají poruchy, které jsou mimo Sit'
Poskytovatele a poruchy, o nichž Poskytovatel objektivně zjistil, že nemají příčinu
na straně Poskytovatele, nebo že je zavinil Účastník.
V případě, že v zúčtovacím období není z důvodu viny na straně Poskytovatele
dodržena smluvní měsični dostupnost Služby, náleží Účastníkovi smluvní sleva.
výše slevy se vypočítává z celkové mědční fakturované částky za danou Službu.
Účastník je povinen zajistit pro oprávněné osoby Poskytovatele přístup k zařIzeni
Poskytovatele umístěnému v objektu, kde je Služba instalována, a to pro účely
Účastníkem vyžádaného servisního zásahu nebo po předchozí dohodě s Účastníkem
pro účely preventivní údržby svého zařIzenI. Pokud Účastník nezajisti pro účely
servisního zásahu na zařizenI SItě Poskytovatele zpřktupnění všech prostor
a místnosti svého objektu, kde se zařIzení nachází, čas, který servisní zaměstnanec
nebo skupina Poskytovatele ztratí čekáním na zpřístupněnÍ těchto prostor,
se nezapočítává do doby trvání poruchy. Pokud z důvodu neposkytnuti součinnosti
Účastníka vzniknou Poskytovateli jakékoliv výdaje (například nutností opakování
výjezdu k opravě), má Poskytovatel právo požadovat úhradu vzniklých výdajů
od Účastníka.

Pro zajištěni plánované údržby zařízeni a pro zajištění prací, souvisejicich s rozvojem
technické infrastruktury sItě elektronických komunikací Poskytovatele, jsou vymezeny
pravidelné časové intervaly - tzv. ,,servisní okna", a to v nás|edujÍcÍch dnech
a hodinách:

Servisní okno ,,A": - každé úterý v lichém kalendářním týdnu v době od 01:00
do 05:00 hodin Servisní okno ,,A" může Poskytovatel využívat bez omezeni, včetně
prací, které se projeví výpadkem velké části sItě. Poskytovatel může využit v daném
kalendářním měsíci pouze jedno servisní okno ,,A".
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Servisní okno ,,B": - každá sobota v sudém kalendářním týdnu v době od 14:00
do 19:00 hodin Servisní okno ,,B" slouží pro prováděni prací, které nelze provádět
v nočních hodinách. Poskytovatel může využít v daném kalendářním měsíci pouze
jedno servisní okno ,,B".
Servisní okno ,,C": - každé 1. a 3. úterý v měsíci v době od 7:00-9:00. Poskytovatel
může využít v daném kalendářním měsíci dvě servisní okna ,,C". V rámci servisního
okna ,,C" lze provádět běžnou údržbu, která nemá vliv na doručování zpráv.
Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o údržbovém okně ,,C" min. 1 pracovní
den dopředu.

Poskytovatel se zavazuje, že bude využívat servisních oken pouze v případech,
kdy prováděni údržby nelze za použiti rozumného úsilí zajistit bez přerušeni služby.
Poskytovatel je povinen oznámit účastníkovi svůj úmysl využit servisního okna předem,
a to s nejméně týdenním předstihem. V případě, že by přerušeni Služby spojené
s ohlášeným využitím servisního okna mohlo způsobit účastníkovi závažnou újmu nebo
škodu, účastník může písemně požádat Poskytovatele o přesunutí prací do jiného
servisního okna. Povinnosti Poskytovatele je k takové žádosti účastníka přihlédnout
a je-li to za použití rozumného úsilí možné, provést práce v jiném servisním okně.
V době servisního okna nemusí být Služba poskytována a tato doba není součástí doby
trvání služby v měsici-Ts, ani doby nedostupnosti Služby Tn.

l Oznámeni poruchy Služby je určeno okamžikem nahlášení poruchy přes portál,
nebo od doby kdy pověřený pracovník jedné smluvní strany sdělí pověřenému
pracovníkovi druhé smluvní strany, že byly zjištěny nesprávné provozní parametry nebo
přerušeni provozu Služby Poskytovatelem.
Účastník, příp. pověřený zástupce účastníka je povinen hlásit všechny případné
poruchy, problémy a nedostatky, které se projeví snížením kvality poskytovaných
Služeb dle předmětu Smlouvy, prostřednictvím portálu IOT portálu, nebo popřípadě
telefonem na pracoviště dohledového centra Poskytovatele na telefon: 800 90 80 90
Sdělení spojená se vznikem nebo opravou poruchy musí obsahovat tyto náležitosti:

identifikaci Účastníka
místo (název) a adresu provozováni Služby
identifikační číslo Služby (u přímého přístupu přidělené telefonní číslo)
identifikaci zařízenI, na němž se projevuje porucha (pokud je známo)
popis poruchy
čas, kdy se porucha projevila - TO
čas nahlášeni poruchy - TI

' Sdělení týkající se skutečností, na základě kterých budou některou ze stran
uplatňovány jakékoli právni nároky, musí být předána druhé straně písemně,
prokazatelnou formou (faxem s potvrzením správného průběhu relace, dopisem
s doručenkou nebo poslem s potvrzením převzetí) k rukám kontaktní osoby druhé
smluvní strany. Obsah sděleni musí být dostatečný pro to, aby druhá strana mohla
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rychle a efektivně reagovat. Při jednání o nárocích se lze platně odvolávat pouze
na sdělení, která byla učiněna formou podle tohoto odstavce.
Pokud jde o skutečnosti, u nichž by forma sdělení uvedená v předešlém odstavci
způsobila prodlení a s ním spojenou škodu, lze druhou stranu předběžně informovat
jiným způsobem. Okamžik, kdy je druhou stranou převzata předběžná informace,
je pro účely případných právních nároků pokládán za okamžik písemného sdělení,
pokud jsou zároveň splněny všechny tyto podmínky: předběžná informace je předána
kontaktní osobě příjemce nepochybným způsobem, např. telefonicky osobou známou
nebo osobou, jejíž identita je zpětně telefonicky ověřena; obsah předběžné informace
je dostatečný pro rychlou a efektivní reakci druhé strany; do 12 hodin po předáni
předběžné informace je odesláno písemné sděleni s týmž obsahem a s odvoláním
na čas a formu předání předběžné informace, které má všechny náležitosti podle
článku 3.1.3 tohoto odstavce.
Vznik poruchy je určen okamžikem označeným T,,kdy jedna smluvní strana sdělí druhé
smluvní straně, že byly zjištěny hodnoty parametrů Služby mimo povolené meze,
nepravidelnosti nebo přerušeni provozu služby.
Jestliže účastník neumožní Poskytovateli bezodkladně provést servisní zásah
na zařizenI umístěném v lokalitě koncového bodu služby nebo v lokalitě nepřímého
přístupu, čas T, nastane až v okamžiku, kdy je servisní zásah účastníkem umožněn.
Pokud účastník neumožni Poskytovateli provést servisní zásah, je servisní zásah
přerušen a doba přerušení se nezapočítává do doby řešení poruchy.

I Porucha způsobená třetí osobou, v jejímž důsledku účastník nedodržel provozní
podmínky, např. výpadek napájení v koncovém bodu služby nebo v lokalitě nepřímého
přístupu, je považována za závadu na straně účastníka.

. ' V případě sporu o existenci nebo umístěni závady je Poskytovatel povinen na žádost
Účastníka vyslat servisního technika. Pokud se objektivně potvrdí, že závada není
na straně Poskytovatele nebo že závadu zavinil účastník, případně že závada vůbec
nenastala, postupuje se podle ustanoveni bodu 3.1.10 tohoto odstavce.

I' Poskytovatel má právo účtovat Účastníkovi náklady spojené se zjišt'ovánim
a odstraňováním závady v případě, že po oznámeni závady účastníkem objektivně
zjistí, že závada není na straně Poskytovatele nebo že závadu zavinil uživatel, případně
že závada vůbec nenastala. Tyto náklady budou stanoveny podle níže uvedených
jednotkových cen:

montážní práce 450,- Kč/hodinu
výškové a speciální práce 800,- Kč/hodinu
ztráta času 450,- Kč/hodinu
doprava 20,- Kč/km

' Náklady na materiál budou vyčísleny individuálně s ohledem na vzniklou závadu.
· Ceny jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"). K uvedeným

cenám bude připočteno DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

' l l Okamžik opětovného zprovoznění nastává, když Poskytovatel sdělí Uživateli (nejčastěji
telefonicky), že byla Poskytovatelem dokončena obnova Služby po poruše. Tento
okamžik je označen T,p,. V případě, že spojeni na pověřeného pracovníka Uživatele
je nedostupné, okamžik T,,, nastává prokazatelným odesláním oznámeni (hlasová
schránka, fax, e-mail nebo SMS).
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Pokud během 60 minut po T,,, oznámi Uživatel Poskytovateli a Poskytovatel
poté objektivně zjistí, že Služba Poskytovatele stále nesplňuje dohodnuté provozní
parametry, má se za to, že T,,, dosud nenastal. Pokud se porušeni dohodnutých
provozních parametrů Služby Poskytovatele projeví později, považuje se za poruchu
novou.
Období mezi okamžikem T, a To,, je považováno za dobu nedostupnosti Služby
v případě, že porucha má příčinu na straně Poskytovatele.
Porucha, o niž Poskytovatel objektivně zjistil, že nemá příčinu na straně Poskytovatele,
se nezapočítává do doby nedostupnosti Služby (Ťjq).

l

Neprodleně po oznámení vzniku poruchy T, začne Poskytovatel s jejím odstraňováním.
Poskytovatel od oznámení vzniku poruchy T, nejpozději do 24 hod informuje Uživatele
o stavu řešeni poruchy Služby a o předpokládaném terminu ukončeni opravy,
resp. obnoveni Služby po poruše. V případě nově zjištěných zásadních skutečnosti,
vztahujÍcÍch se k poruše, informuje Poskytovatel Uživatele bezprostředně.
V případě že Uživatel není připraven na odstraňování poruchy spolupracovat, řešeni
poruchy je odloženo a za T, je pak označen okamžik, kdy je Uživatel připraven.
Po obnovení Služby po poruše bude Poskytovatel neprodleně informovat Uživatele,
že porucha Služby byla odstraněna. V případě, že spojeni na pověřeného pracovníka
Uživatele je nedostupné, Poskytovatel informuje Uživatele prokazatelným odesláním
oznámeni (hlasová schránka, e-mail nebo SMS).
Uživatel po obnovení Služby po poruše neprodleně prověří funkčnost Služby, případně
nejpozději do 60 minut po T,,, oznámí Poskytovateli, že Služba stále nesplňuje
dohodnuté provozní parametry.

' r r Nesouhlasi-li Uživatel s údaji, obdrženými od pracoviště Dohledového centra
Poskytovatele, může tyto údaje do nás|edujÍcÍho pracovního dne rozporovat
přes pracoviště Dohledového centra, nebo prostřednictvím obchodního zástupce
Poskytovatele, jako eskalačního stupně.

České Radlokomunlkace a.s.

Skokanská 21'17/1, 169 OD Praha 6 - Břevnov
"420 242 411 111 +420 242 4)7 595

24738875 CZ 24738875 5/5

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505




