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DÍIČÍ smlouva - Technická specifikace služby Pronájem IoT Zařízení (TS)
k Rámcové smlouvě (dále jen ,,Dúčí smlouva")".

Číslo smlouvy jí Zákaznické číslo 30166420

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

a

Obchodní ňrma nebo název právnické osoby: středočeský kraj

Mfstnf vládn( instituce
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Sídlo, místo podnikání:

Ulice: Zborovská Číslo popisné l orientační: 81 /11

Město: Praha PSČ: 15000 Kraj: Praha

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

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

Adresa bydliště:
dále jen ,,Účastník"

sjednávají tyto parametry služby:

Číslo TS A03/1 ID služby

Nahrazuje TS č. Požadavek na

OP-19-00050-00002s04

Zřízení

Přesná adresa lokality služby Kód objednávané služby:

Lokalita Kontaktní osoba

Ulice: Zborovská příjmení a jméno: Piškule Karel
Č.p./Č.orientačnl: 81 l 11 Funkce:

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

UIR-ADR: 22075208

V nejkratším možném termínu. Nejpozdějšl požadovaný termín
Požadované datum zřizení/změny služby: je 31.08.2019
Technická specifikace je sjednána na dobu určitou ' 24 měsíců od data zřízeni služby

ŠLA ŠLA O
' Pokud Účastník písemně nepotvrdí ukončeni platnosti této DÍĹČÍ smlouvy nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby, na
kterou se tato DÍĹČÍ smlouva sjednává, platí, že platnost této DÍĹČÍ smlouvy byla změněna na dobu neurčitou.
V takovém případě může být tato Díĺčí smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou
výpovědí některé smluvní strany, přičemž výpovědní doba činí 30 dni od dne doručeni písemné výpovědi. Doba trvání
TS se počítá v souladu s ČI. 11 všeobecných obchodních podmínek.
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České Radiokomunikace a.s.

Skokanská 2117/1 169 OD Piaha 6 - Bicvnov
+420 242 411111 ŕ420 242 4)7 595

24 /388/5 CZ 24 /988/5

7apsánc' v Qhcmodním rqstŕiku v()c|c'nem
městským scmcfem v Praze oclch'l 8, vložka 16505
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Speclflkace služby: Pronájem 5 ks IOT senzorů Tesla

Četnost plateb

Pravidelná cena (cena uváděna bez DPH)":

' Ostatní ceny nespecifikované ve Smlouvě se řídí ceníkem služby.

Kód objodnävan6 služby: 1ot_pzariz

Měsíčně

14 500 Kč

Účastník podpisem Dílčí smlouvy potvrzuje, že obdržel ŠLA platné ke dni podpisu Dňčí 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 Dňčí smlouvy výslovně přijímá úpravu obsaženou v článku Smluvní pokuta příslušného Ceníku tam, kde je
Ceník používán.

Další ujednáni:

Za Poskytovatele
České Radio unlkace as.

Ing. ÁIoš MLŔ$Ř,%At'&gôanMedite|

,,,,,, ,:,áAO.

Za Účastníka ' f:
Středo ý kraj

'

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

V Praze
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České Radiokomunikace a.s.

Skokanská 2117/1, 169 OD Praha 6 - Břevnov
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Zapsáno v obchodním rejstřiku vedeném
městským soLjdem v Praze, ocjdľl B, vloZka 16505
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PLNÁ MOC

udělená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

České Radiokomunikace ms., se sídlem na adrese Skokanská 21 17/1, Břevľľov, 169 00 Praha 6, Česká
republika, IČO: 24738875, zapsaná v obchodním rejstříku vedenéin Městským soudein v Praze, oddíl B,
vložka l 6505 (dále jen ,,Společnost"), zastoupená Ing. Martinem Gebauerem, místopředsedou
představenstva Společnosti, tímto uděluje plnou moc:

panu Miloši Mastníkovi

zaniěstnanci Společnosti na pracovníin místě Obchodní ředitel Společnosti,
bytem

aby v souladu s příslušnýini ustanoveninii českého práva zastupoval Společnost ve vztahu ke stávajícíín 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 následujících podmínek:

(a) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo rnůže 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 Zmocněnec
oprávněn učinit takové právní jednání samostatně, a to i v případě, že je jakékoli třetí osobě Společností
vydána plná moc ve stejném nebo obdobnétn rozsahu jako je tato plná moc;

(b) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo inůže založit povinnost SpoleČ11osti poskytnout peněžité
plnění, ,jehož výše by v jakémkoli jednotlivém případě či v součtu přesáhla částku/hodnotu 1.000.000,- KČ
(slovy: jeden milion 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 iněně), je Zmocněnec oprávněn učinit takové právní jednání výhradně společně s vedouchn
zaměstnancem Společnosti Ing. Vítem Vážanem, datum narození

(C) pokud jednotlivé právní jednání založí nebo může založit právo či povinnost Společnosti přijmout
peněžité plnění, jehož výše by v jakéinkoli jednotlivém případě či v součtu nepřesáhla částku/hodnotu
3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), je
Zmocněnec oprávněn učinit takové právní jednání samostatně, a to i v případě, že je jakékoli třetí osobě
Společností vydána plná moc ve stejném nebo obdobnéin 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 jednotlivéin 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 zaměstnancem Společnosti Ing. Vítem Vážanem, datum narození:
M

České Radiokomunikace a.s.

Skokanská 2117/1, 169 OD Praha 6 - Břevnov
' +420 242 411 111 . "420 242 417 595

' 24738875 CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505
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Zn:iocněnec je dále pověřen jménem Společnosti samostatně přijímat a doručovat dokumenty ve výše
uvedených záležitostech, případně jednat v těchto záležitostech v rámci jakýchkoli správních řízení.

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

Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci uznávat závazky či dluhy, poskytovat, vystavovat,
měnit, rušit či přijímat směnky nebo ručení.

Zmocněnec nesmí sám ani společně s jinými či11it takové právní jednání, jež může založit povinnost
Společnosti poskytnout či přijinout peněžité plnění, jehož hodnota/částka by přesáhla 5.000.000,- KČ (slovy:
pět milionů korun českých) bez případné DPH (či ekvivalent v jakékoli jiné měně), není-li jinak písemně
určeno v jiné plné moci.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. prosince 2019. Tato plná moc může být kdykoliv ukončena
písemným odvoláním 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 g;,

České Radi
Ing. Martin Geba ér, inist předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímám v Praze dye"

L1 4

2018
M,|

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ SEPSANÉ ADVOKÁTEM

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

Já, níže podepsaná Mgr. Karin Konstantinovová, advokátka se sídlem Benediktská 690/7, 1]0 00 Praha l, zapsaná v
seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou 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 zjistila z

l "
..

V Praze, dne 4. ledna 2018 1(/" ,l ""

v|
,.·

, '"
r

Ĺ

České Radiokomunikace a.s,

Skokanská 2117/1, 169 DO Praha 6 - Břevnov

I "420 242 411 111 "420 242 417 595

. 24738875 ' l CZ 24738875 2'2
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505



Všeobecné obchodní podmínky po$kytováni služeb 2.22 Smluvní hovorné je definováno v článku 6.16 všeobecných obchodních
podmínek.

1. Předmět VŠEOBECNYCH OBCHODNÍCH PODMINEK

1.1 Všeobecné obchodní podmínky poskytováni služeb (dále jen ,,Všeobecné
obchodní podmínky'} upravuji poskytováni služeb spdečností České
Radlokomunikace a.s. Všeobecné obchodní podmínky neupravuji poskytováni
služeb šikni mzhlasového a televizního vysilání.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy
uzavírané mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

Z Definice pojmů

2.23 Smluvní strana znamená dle souvislosti buď Poskytovatele a/nebo Účastníka.
2,24 Technická speclfikace služby (nebo zkráceně ,,TS') je tzv. dilči smlouva

představující zvláštni smluvní ujednáni, ve kterém jsou uvedeny zejména technické
náležitosti poskytováni přislušné Služby, rozsah poskytované Služby, ceny a další
stanovené údaje, která je uzavřena na základě a v souladu s Rámcovou smtoUvoU,

2.25 Technický popk služby je část Smbuvy, ve któcé jsou obecným způsobem
upraveny technické podmínky poskytováni piidušných typů Služby; pokud jo
v sowisbs6 s určitou Službou pň1oZen určitý Technický popis služby, uplatni se
tenbi m ddši TS uzavřeM později, které se týkQl $tejného typu SMžby a slajnó
Smlouvy.

s výjimkou výrazů, které jsou definovány v jiných částech Smlouvy, je v těchto 2,26 Účastník je každý, kdo uzavřel s Poskytovatelem Smlouvu na poskytování Služby,
Všeobecných obchodních podmínkách uživáno nádedujIcich deňnic' 2,27 Úřad znamená český telekommikačnI úřad.

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

2.2 Cloud Took představuji nástroje pro komunikaci virtuá|níh0 serveru s cloudovou
platformou, jako jsou například VMwane Toots či C|oUd|nit.

2.28 Uživatel je každý, kdo využívá Službu.
2,29 veřejná komunikační SÍt' je Sit', která slouží zcela nebo převážně k poskytováni

vekjně dostupných služeb elektronických komunikaci a která podpo'uje přenos
ĹnfommÍ mezi Koncovými body služby.

2.3 Help Desk je specializované pracoviště Poskytovatele, které poskytuje Učastnikovi
technickou podporu. Kontakty jsou däe zveřejněny na internetových stránkách 2.30
Poskytovatele www.cra.cz.

2.4 Koncový bod služby je standardizované rozhraní na zařízení Poskytovatele, na
které Účastník připojuje svá koncová zařízeni nebo jiným způsobem přebírá službu 2.31
od Poskytovatele.

2,5 Kontaktní osoba je ve vztahu ke každé ze Smluvních stran osoba, která zajišťuje
přenos informaci mezi oběma Smluvními stranami, týkajÍcÍch se plnění Smlouvy 2,32
a je oprávněna závazně jednat ve věcech poskytováni Služby podle Smlouvy.
oprávněný Smduvni švany může písemně určit Kontaktní osoby
a stanovit oblasli, které jim nákZi, nebo pořadí, ve kterém mají být druhou Smluvní
stranou kontaklovány. Pokud je Smluvní strana neurči, druhá Smluvnl strana může
za Konlaktni osoby pokládat vsodadu s § 430 Občanského zákoníku ty osoby,
které vůči ni za tuto Smluvní stranu vystupuji. Kontaktní osobou Poskytovatele je
vždy také obchodní zástupce.

2.6 Kybernetický útok je jakékoliv jednání využivajÍci informační techno!ogie s cílem
snížit funkčnost informačních systémů či jiné infomačni infrastruktury nebo získat 2o33
chráněné, tedy veřejně nedostupné informace, dále zneužiti zaňzeni ke sníženi
fúnkčnos6 nebo zlskáni přístupu k zařízeni třetí osoby a/nebo snaha získat nad 2.34
zařízením neoprávněně kontrolu nebo přistup k němu či jeho části,

2.7 Lokalita služby je prostor Smlouvou určený pro instalaci zařízeni nebo přebíráni
Služby od Poskytovatele např. uvedením adresy, budovy, podlaži a místnosti, a to 2.35
konkrétně v Technické speciňkaci služby.

2.8 Měřená služba je dynamicky zp'oNatněná Služba na základě reálně
spotře%vaných jednotek v časovém období definovaném ve Smlouvě.

2.9 občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 2.36
znění,

veřejná telefonní SÍt' le Siť, která sĺ0uží k poskytování Veřejně dostupných
telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body Sítě přenos mluvené
řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako jsou faksimilní a datový přenos,
veřejně dostupná služba ekktronických komunikaá je služba elektronických
komunikací, jejiz poskyt0vání spočívá zcela nebo zčásti v pkpravě nebo
směmváni infoímaci po Sítích třetím osobám a z jejlhož poskytováni není plédem
vyloučen žádný zájemce o její využiti.
Veřejně dostupná telofonM služba je vekjně dostupná služba elektronických
komunikaci umožňujici uskutečňováni národních a mezinárôdnich voláni a přistup
k čIslům tísňového vdáni pmstřednicNím jednoho nebo vice čísel, která spočívá
v pkpravě nebo směrováni mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body
Sitě, která umožňuje Uživateli používat zařízeni připojené 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
telefónni služby dodávané Poskytovatelem na základě Smlouvy.
Všeobecné obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky
poskytováni Služeb,
Zákon o dektronických komunikacích znamená zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacich a o změně některých soUvisejlcÍch zákonů,
v µätňém znění.
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů znamená nařizenl Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 , o ochraně fýzických osob v souvisbsti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů).
Zvláštní ujednáni znamená zvláštni dokument Nořlci součást Smlouvy, který
upravuje odchylky od Smlouvy či upřesněni Smlouvy, bylo-li sjednáno.

2.10 Porucha je definována v článku 10,2,
2.11 Poskytovatel je společnost České Raďokomunikace 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.

2,37 pojmy uvozené velkými písmeny, které jsou deňnovány v jiné čásh Smlouvy, mají
v těchto Všeobecných obchodních podmínkách význam stanovený v této jiné části
Smlouvy.

2.38 pojmy definované v jednotném člsle mají skjný význam i v množném čísle

2.12 projekt je ucelený soubor činností a procesů, jehož cÍlem je zřízení wčité Služby;
pmjekt je zpravidla vypracován ve formě souboru dokumentů - projektové 239
dokumentaci.

2,13 Provozam veřejně dostupné telefónni služby se rozumí zejména doba využiti ve
formě telefonnÍho spojeni, např. provolané minuty0 3,

2,14 Provozní řád znamená provozní řád určitého objektu Poskytovatele upravujĹci 3,1
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. 3.2

2.16 Sít' znamená SÍt' elektronických komunikaci, tedy přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směmvaci zařízeni a jiné prostředky, včetně prvků sitě, které 3,3
nejsou aktivní, které Umožňují přenos signálů po vedeni, rádiovými, opúckými nebo
jinými elek%magnetickými pmstředky, včetně družicových síti, pevných sítí
s komutací okruhů nebo paketů a mobilnkh zemských síti, šIti pro rozvod
elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přénos signálů, sítí pro 3.4
rozhlasové a televizní vyslláM a $íti kabelové televize, bez ohledu na druh
přenášené informace,

2.17 ŠLA znamená zvláštni ujednání o úrovni kvality Služby, které může být uzavřeno
mezi Poskytovatelem a Účastníkem,

2.18 Služba je služba poskytovaná Poskytovatelem Účastnlkovi na základě Smlouvy
azahmuje Službu elektronických komunikaci a/nebo Službu ICT.

2.19 Služba doktronických komunlkaci je služba obvykle poskytovaná za ůNatu,
která je blíže specifikována v jiných částech Smlouvy, a která spočívá zcela nebo
převážně v přenosu signálů po šÍtich, včemě telekomunikačMch služeb
a přenosových služeb v sítích používaných pit) rozhlasové a televizní vysiláni
a v sltich kabelové teleáze, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím
sltí a Služeb elektronických komunikaci, nebo vykonávajl redakční dohled nad
obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikad,

2,20 SlužbaICT je služba, která je Niže speciňkována v jiných částech Smlouvy, a která
není zcela nebo z převážné části Službou elektronických komunikací.

2.21 Smlouva je souhrn všech smluvních ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem
týkajiclch se poskytováni Služby a je Nořena Rámcovou smlouvou a dalšími částmi
Smlouvy uvedenými včlánku 21.3 Všeobecných obchodních podmínek.

a naopak.
Odkazy na pracovni dny znamenají odkazy na kterýkoliv den kromě soboty, neděle
a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle Natných a účinných
právních předpisů,

Platnosta účinnost Smlouvy
Postup pii uzavíráni Smlouvy a smluvní vztahy mezi Účastníkem a Poskytovatelem
se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Zákonem o elek%nických
komunikacích a/nebo občanským zákoníkem.
Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem, kdy k Ráncové smlouvě
přípoji svŮj podpis posledM ze Smluvnich stran.
Poskytovatel vylučuje pňjeti návrhu na uzavřeni Smlouvy nebo dohody s jakýmkoli
dodatkem či odchylkow odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se
nepovažuje za pňjelí nabídky, ale za nový návrh.
Některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se nevztahuji na
všechny Služby, ale pouze buď na Služby elekbonických komunikacÍ, nebo pouze
na Služby ICT. Tato ustanoveni jsou v textu těchto Všeobecných obchodních
podmínek příslušným způsobem uvozena.

4. PRAVAA POVINNO$T1 POSKYTOVATELE

4.1 Poskytovatel je zejména oprávněn:
(obecná ustanoven()
4.1.1 požadovat po Účastníkovi d0|0žení údajů nezbytných pro uzavřeni Smlouvy nebo

jednotlivé 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 regulovat provoz v Síti za účelem, ochrany SItě, Uävatele a Účastníka, průběžně

kontrolovat způsob využiti Služby Učastnikem,
4.1.4 kontaktovat Účastníka s obchodním sdělením prostřednictvím e-mailu nebo jiného

uvedeného kontaktu, pokud tento kontakt Účastník neodmitj,
4,1.5 nezřídit Službu nebo nerealizovat 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 osobní nebo
identifikační údaje, (iv) je Učastnik v prodleni s jakoukdi platbou Poskytovateli,
(v) opakovaně nezaplatil vyúčtovanou cenu za Služby ve lhůtě splatnosú a/nebo
(vi) to nelze po Poskytovateli spravedlivě požadovat; ostatní ustanoveni
Všeobecných obchodnich podmínek tím nejsou dotčena.

(ustanovení (ýkajkíse pouze poskytovániS/užby okh'onických komunikacň
4.1.6 Poskytovatel je oprávněn jněnit účastnické čislo stanice z naléhavých technických

důvodů i bez souhlasu Učastnika, pokud je to nutné k řádnému poskytováni
Služby, přičemž na tuto změnu bude Účastník předem upozorněn, a to co nejdříve
nebo ve lhůlě stanovené správním orgánem nebo právním předpisem. Technickým
důvodem se mzumi zejména rozhodnutĹ přislušného správniho otgánu o změně
čísla {čislovacho plánu) v sodadu se Zákonem o elekkonlckých komunikaMch,
nebo pokud je to stanoveno v jiném právním předpisu.

4,1.7 Poskytovatel je oprávněn měnit IP adresy, které má Účastník pňdě|enyv v rámci
využivánl Služby, a b ze závažných technických důvodů i bez souhlasu Ucastnika,
pokud, je to nutné k zajištění řádného poskytováni Služby, přičemž na tuto změnu
bude Učastnik plédem upozorněn.

4,1.8 Pokud Služba spočÍvá rovněž v poskytnuti možnosú Účastníkovi umístit jeho
zařizení na zařizeni či stavby ve vlastnictví Poskytovatele, je Poskytovatel
oprávněn odpojit a demontovat ta zařízení Účastníka, která zde Účastník umístil
a/nebo užlvá v mzporu se Smlouvou.

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

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

podmínek, sTechnickým popisem služby, ŠLA a Ceníkem služeb,
4,2.3 udržovat své zařízeni a infřastrukturu své Sítě v takovém technickém a provozním

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

4.2.4 zajisht vLokalitě služby {nacházející se v místě pod kontrolou Poskybvatele), která
vyžaduje umístěni zařízeni Účastníka, předpoklady, jež jsou potřebné pro řádný
povoz Služby,

4.2.5 odstraňovat Poruchy vzniHé na svém zařízenÍ nebo své Síti v souladu s článkem
9. těchto všeobecných obchodních podmínek. Poskytovatel neodpovIdá za
Poruchy vzniklé mimo své zařízeni nebo svoji Sit',

4.2.6 monitorovat SIta poskytovániSlužby dle Technického popisu dané Služby.

5 PRAVAA POVINNOSTI ÚČASTNIKA

5.1 Účastník je oprávněn:

(obecná u$tanovenO
5.1.1 užívat Službu v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy,
5.1.2 požádat o změnu Smlouvy,
5.1.3 obracet se se svými připomÍnkamj a žádostmi na Kontaktní osobu Poskytovatele

nebo na Help Desk,
5.1.4 uplatňovat reklamace na vyúčtováni ceny nebo na poskytovanou Službu,
5.1.5 po dobu trvání Smlouvy, resp. příslušné TS nakládat se svými daty,
(ustanoveni týkajici se pouze Služby elekůonicl\ých komunikaci)
5.1.6 si na požádáni ponechat přidělené telefonní čísĺ0 a přenést jej do sitě jiného

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

5.2 Účastník je zejména povinen:
(obecná ustanoven9
5.2.1 užívat Službu pouze způsobem, který je v souladu se Smbwou a přislušnými

právními pledpisy, jakož i po$kymutými pkemnými návody a udělenými pokyny
Poskylovatek, a dále se řídit obecně µatnými bezpočnostn imi standardy a/nebo
bezpeCnosMknl standardy Poskytovatek tak, aby nedošlo k nežádowlmu stavu
uvedenému ve Smlouvě, zejména k Jakékoliv ze skutečnosti, pit) něž je
Poskytovald oprávněn omozil aklivnl užlvánl Služby dle äánku 8,3 a/nebo ze
skutečnosti dle článku 11.10.7 těchto Všeobecných obchodnich podmínek,

5.2.2 řádně a včas hraditceny za Služby,
5.2.3 písemné informovat poskytovatde (prost/ednkNÍm KonlMni osoby Poskytovatele

mbo Help Desk) po celou dobu trvání Smlouvy o změně svých identifikačních
Udajú dk § 63 odst l) písm. b) Zákona o deklMckých kmunikacich a o změně
(akturačnkh údajů. Změny je Účastník povinen oznámit Poskytuvaleli nejpozději do
7 ($edľni) Wacovnkh dnů ode dne. kdy taková změna nastala,

5.2.4 nepmdleně ohlásit Poskytovateh všechny skutečnosti, které by mohly nepříznivě
ovlivnit poskytováni Služby, zejména Poruchy nebo krádež, poškozeni či ztrátu i jen
čásh technologie,

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

· zajisůtbezplatně Poskytovateli k uživäní prostořy, v nichž mají být za účelem plněni
Smlouvy instalována a provozována zařizení Poskytovatele, a to na dobu
po$kytovánÍ Služby, a včetně všech vedlejších plněni, zejména dostatečného
příkonu, osvětleni a klimaúzace, případně potřebné vyrovnávače napětí, Účastník
tato zařízeni Poskytovatele umÍstÍ pouze v pmstorách vhodných pro uvedené
účely,

· zajistil bezNamě Poskytovateli, případně Posky(watdom povělbným osobám,
Rřistup k zařizenl Poskybvatele umistěnému v píosto&h Účastníka, či prostorách
Účastníkem ďených, za Účelem jeho oprav či údržby, a případně i kvaliňkovanou
obsluhu pověřenou ŮčasWkem k zajiš!éni nutné součmmsti,

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

· zajistit bezplatně poskytnutí součinnosti při připravě stavebních a instalačních
činností pro instalaci, úpravu nebo odinstalaci zařízeni Poskytovatele soUvisejÍciho
s poskytovanou Službou,

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

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

· ke dni ukončenl poskytováni Služby učinit veškeré kroky, které vybuči další
využíváni Služby.

5.2.6 uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zařlzenim nebo změnou Služby,
které musel Poskytovatel prokazatelně vynaložit, protože Účastník nesµni|
podmínky stanovené pro lato/blo zafizoni či Službu dle Smlouvy,

5.2.7 předložit Poskytovateli na jeho žádost doklady potvrzujíci Uživatelovu
důvěŕyhodnost a sdventnost,

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

5,2,9 zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvisIosti se Smbuvou
dozvi, a to i po dobu 3 (tlí) let po ukončení Smlouvy, ledaže jsQU to skutečnosú
obecně známé nebo získá předem písemný souhlas Poskytovatele s jejich
zveřejněním nebo poskytnutím třetí osobě,

5.2.10 dodržovat podmínky přístupu, |jžÍvání a ochrany dalšího počítačového systému
(sitě), pokud je předmětem sjednané Služby zprostředkování přístupu do tohoto
počitačového systému (sItě) či jeho užíváni,

5.2.11 pii využíváni Služby respektovat a chránřt práva knehmotným věcem
Poskytovatele a dalšlch subjektů,

5.2.12 poskytnout veškerou potkbnou součinnost Poskytovdeli při zňzováni monkoringu
Služby, leji tato součinnost vyžadována Součinnost se týká pi'edevšim stanoveni
IP rozsahu pro monimňng, zejména za účelem monitoflngU koncových uřízeni
Účaslnika v p/ipRch, kdy je to (echnobgicky nutné pro poskYbváni µoaktNniho
režimu mQnik)ňngu,

(ustanovení ýkajici se pouze Služby ekwon/ckých komunikaQ
5.2.13 nezneužívat pňpojení k SÍti, zejména využíváním k jiným než dohodnutým účelům,
5.2.14 zajistil, aby koncová zaňzeni, která pňpojuje ŮCaslnik do site Poskytovatele,

splňovda podmínky stanoveN zvláštními µávnlmi předpisy a/nebo Smlouvou.
Účastnlk odpovídá za stav svých zařizenl, která pňpojujo k zaňzeni Poskytovatele
včetně nastaveni paramebů, pokud nebude slamveno jinak,

5.2.15 užívat dodatečně zavedené způsoby ochrany sitě, pokud je (č) ve prospěch
Účastníka nebo Sítě Poskytovatele.

5.3 Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel vede elektronickou
databázi uskutečněných operaci v rámci Sitě Poskytovatele i mimo ni. Účastník
tímto uděluje souhlas Poskytovateli s případným měřením objemu přenesených dat
technickými prostředky Poskytovatele, popř. jinými činnostmi obdobného
charakteru.

6. Cena sluZEB a platební podmínky
(obecná u$tanoven9
6.1 Cenové podmínky a ceny za Služby jsou stanoveny v souladu s platnými právními

předpisy a jsou uvedeny v Technické specifikaci služby a v Ceníku služeb. platný
Ceník služeb je Účastnlkovi k dispozici v sídle Poskytovatele a na internetových
stránkách WWW,Cfä.CZ

6.2 V případě poskytováni Měřené slúby Poskytovatel vyhodnotl reálnou spotřebu
měřených jednotek v zúčtovacím období, ze kterých slanovi výslednou cenu
Služby. PakWe výsledná cena Slyžby nedosáhne srrdwně stanovené minknálnf
výše, je-li lato slanovena, bude Učasfnik povinen uhradil cenu Služby p(0 toto
období ve výši stanovené minimálni výše.

6.3 Pôskytovatd vystaví Účastníkovi {x) skončeni zúčtovacího období, které činí jeden
kalendáhni měsíc (pokud se Smlwni strany písemně nedohodly jinak), základni
vyúčtováni ceny ©tmou daňového dokladu/faktury k úhradě ceny za Služby za
uvedené zÚčtovacl období taklo:

6.3.1 jednorázové ceny jsou účtovány Poskytovatelem po dodáni přídušného pkiěni
Účastníkovi,

6.3.2 pravidelné ceny za UpM zůčtovacl období jsou účtovány zpětně k poslednímu dni
zůčtovaclho období včetně,

6.3.3 pravidelné ceny za provoz za zÚčtovací období jsou vypočteny jako cena
za jeden den zúčtovaclho oNobi násobená počtem dnů neUpMého zúčtovacího
období. Cena za jeden den zúčtovaciho období se vypočte jako 1/30 příslušné výše
dohodnuté pravidelné ceny za provoz,

6,3.4 pravidelné ceny za poskytování Služeb se začínají Účtovat dnem zřízeni nebo
provedeni změny příslušné Služby v soulaju sčlánkem 11, těchto Všeobecných
obchodních podmínek. Pokud dôjdo k ukončeni poskytování některé Služby, pak
se pravidelné ceny, ceny za provoz esp. Smluvní hovorné za provoz přestávají
účtovat počínaje dnem ukončeni poskytováni pňslušné Služby.
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6,3.5 Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu ceny za Služby před up|ynutím
zůčtovaclho období, a to v případě existence důvodného podezření, že Učastník
zneužívá Sit' nebo užívá Službu v rozporu s obecně závaznými právními předpisy,
nebo v případě, že cena za provoz ve zkráceném období překročí Smluvnl hovorné
vice než trojnásobně.

6.3.6 Ceny uvedené v Ceníku služeb nebo Technické specifikaci služby jsou uvedeny
bez DPH, která bude pňpočtena podle platných daňových zákonů v daném
zúčtovacím 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 zvýšeni nákladů přímo spojených s poskytovánim Služby (např.
mezinárodní konekúvita, ceny přístupových okruhů atd.), má Poskytovatel právo
odpovÍdajÍcim způsobem zvýšit cenu Služby.

6.6 Cena podrobného vyúčtováni se řidl platným Ceníkem služeb, Podrobné
vyůčtovánl lze vystaviti zpětně, nejvíce však za dvě zúčtovací období nazpět.

6.7 Poskytovatel doručí vyúčtováni na adresu Účaslnika, naposledy oznámenou
Poskytovateli, poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem, a to do
15 {patnácti) kalendářních dnů ode dne ukončeni pňslušného zúčtovacího období.
Splatnost vyúčtováni je 21 {dvacet jedna) kdendářních dnů od data vystavení,
pokud se Poskytovatel a Účastník nedohodi písemně jinak. Úhrada je provedena
dnem pňpsáni vyůCtované částky na účel Poskylovatek, [X)hQdne-|| se písemné
Účaslnik s Poskytwalelem, že úhrady přlslušných vyúčtovaných cen Služby budou
provádény Poskytovalelem µos#dnictvim přímých tNdeb z ÚČlu Účastníka (tzv.
inkasem z Účtu), je Účastnlk povinen Wedhžil Poskybvateli potvrzený soUhla$
s inkasem z Účtu Účastníka ze strany přis|ušnéhQ peněžního Ústavu, jinak taková
dohoda pozbývá Úč[nno$(j a Účastník je povinen hradit přidušné vyúčtované ceny
µným způsobem. V Qřipädě, že inkaso z účtu Účastníka nebudei uskutečněno
z důvodů na straně Učastnika (např. nedostatečné peněžní prost/edky na Účtu
Účastníka, nedoskčujicl limit pro inkaso .pčislušné částky, neoxMence inkasního
pňkazu vŮČi penéžnlmu úslavu za strany Učaslnika, špatné Udaje týkajtl se inkasa
z Účlu Účaslnika poskytnuté Poskytova!dt atd.), je ŮčasMlk povinen uhradit
yúčtované ceny jiným způsobem do spIatnosú přÍs|Ušného vyúčtováni. Neuhradi-li
Učastnlk vyúčtované ceny do data spIatnosh přis|ušného vyúčtováni, je Účastník
v prodlenl s Nacenlm vyúčtované ceny za poskytnuté Služby.

6,8 Účastník je povinen uhradit cenu za Službu i tehdy, jesdiže došlo k užíváM Služby
jinými osobami než Účastníkem, V případě neoprávněného užIváni Služby jinými
osobami je Účastník povinen uhradit vyúčtované ceny až do doby, než
Poskytovatel omezí aktivní uživáni Služby; Poskytovatel omezí aktivní užívání
Služby nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doby doručeni písemného
oznámeni Učasm|ka o zneužiti Služby.

6.9 Poskytovatel je oprávněn vyŮčlovat Účastníkovi náklady spojené s vymáháním
pohledávek, které budou přesahoval rámec prokazatelného upozoměni Účastnlka
na nezaplaceni přislušného vyúč!ovánÍ. Tyto náklady je Účastník povinen uhradit
ve lhůtě stanovené ve vyúčtování těchto nákladů.

6.10 Poskytovatel může požadovat složeni zálohy nebo jistiny na poskytování Služby
a udtžováni této zálohy nebo jistiny ve stanovené minimální výši, maximálně však
ve výši úhrnu tří měsíčních plateb podle Ceníku služeb nebo příslušné Technické
specifikace služby. Poskytovatel je kdykoli oprávněn použit 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 ukončení příslušné Technické speciňkace služby. Poskytovatel je
oprávněn požadovat sbžení zálohy nebo jistiny ke všem Technickým sp!gciňkacim
služeb, nebo pouze k některým, a to na základě svého posouzeni bonity Učastnlka,

6.11 Účastník má nárok na vráceni pře$atku vzniklého pň placeni za poskytnuté Služby.
Poskytovatel je však oprávněn použit tento přeplatek přednostně k započteni
splatných pohledávek Poskytqvatde vŮČi Účastníkovi. Pokud takové pohledávky
neexistuji, Poskytovatel vráti Učaslnikovi Ňbplatek formou započtení v nejHižším
vyúčtování ceny za poskytované Služby, následujicim po vzniku přeplatku, nebo
jiným způsobem dohodnutým s Účastníkem.

6.12 Změnl-li se po uzavřeni Smlouvy okolnosti do té miřy, že se plněni podle Smlouvy
stane pk) Účastníka obtížnějši, nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh,
nestanoví4i zákon nebo Smlouva jinak. Účastník na sebe přebírá nebezpečí změny
okohosti ve smysl ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

6,13 Akceptaci Všeobecných obchodnIch pod!l!inek Účastník souhlasí s tím, že práva
Poskytovatele ze smluvních vztahů s Ucaslnikem nebo s takovými smluvnimi
vztahy souvisejici se píomlči 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 opro6 jakékoliv pohledávce Účastníka dle Smlouvy nebo v swvislosú s ni
bez ohledu na §1987 odst. 2 Občanského zákoníku.

6,15 Pokud vlastník či oprávněný uživatel objektu, kde bude Služba ukončena, požaduje
za umÍstění zařízeni Sitě Poskytovatele jakoukoli formu kompenzace, například
nájemné za místo na střeše objektu pro Umístění antény, tato jde k tíži Účastníka
{ten zejména provádí příslušné ňnančni úhrady).

(ustanoveni Nka/ící se pouze Služby elewonlckých komnlkaci)
6.16 V případě poskytováni veřejně dostupné telefonnI služby je možno sjednat

minimálni částku za měslčni provoz této Služby (dále jen ,SmluvnI hovorné") ve
výši stanovené ve Smlouvě nebo v Ceníku služeb, Pokud bude cena za Pk)voz
Veřejně dostupné telefonnÍ služby nižší, než je Sm1uvní hovomé, je Poskytovatel
oprávněn Účastníkovi účtovat Smluvní hovorné bez ohledu na skutečný objem
Provozu Veřejně dostupné telefonní služby Účastníka v pňslušném zúčtovacím
období, Pokud bude cena za Provoz Vekjně dostupné telefmni služby vyšší, než

je sjednané Smluvní hovomé, Smluvní hovorné se neuplatňuje a účtuje se cena za
Provoz veřejně dostupné tetefonnl služby.

6.17 Ceny za Povoz Veřejně dostupné telefonni služby nebo přídavných Služeb se
začínají účtovat, a Účastník je povinen je hradit, od okamžiku bezprostředně po
zřízeni nebo provedeni změny přislušné Služby,

6.18 Snduvní hovomé za Provoz Veřejně dostupné telefónni služby se začíná uplatňovat
od 1. dne náskdujiclho íněske po zňzenl Služby nebo provedeni změny příslušné
Služby a plestává se uNalňovalpočinaje dnem uušenl Služby,

7, Reklamace a kompenzace
(obecná u$tanov0nň
7.1 Účastnlk je oprávněn uplatnit 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 adRsu Poskytovatele nebo uplatněna způsobem uvedeným na
daňovém dokMuKaktuře či popsaným na internetových stránkách Poskytovatele
(přičemž za pÍsemnou reklamaci se v této souvislos6 považuje i reklamace
uskutečněná prostřednicNim e-mailu doručeného Poskytovateli, jehož přilohou
bude scan oprávněnou osobou podepsané reklamace {ve foímátu 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 jinak). Není-li vzhledem k druhu poskytované Služby yúčtování
ceny dodáváno, je Účastník oprávněn reklamaci uplatnit do 2 městu ode dne
poskytnuti Služby. Písemná reklamace musí být předána Kontaktní osobě
Poskytovatele nebo zaslána na adresu Poskytovatele nebo uµatněna způsobem
uvedeným na daňovém doktadu/faktuře či popsaným na internetových stránkách
Poskytovatele (pňčemž za písemnou reklamaci se v této souvislosti považuje
i reklamace uskutečněná prostkdnictvím e-mailu domčeného F'osky(ovateli, jehož
přúohou bude scan oprávněnou osobou podepsané reklamace (ve formátu PDF)).

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
přidušného vyůčtování.

7,5 Reklamace musí obsahovat minimálně tyto údaje: identiňkaci Účaslnika, číslo
Smlouvy přis1ušné Služby, ke které je uplatněna reklamace, předmět reklamace,
přesný popis reklamované zá1ežitosú.

7,6 Poskytovatel je povinen vyřídit uplatněnou reklamaci stanoveným způsobem a bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručeni reklamace.
Vyžaduje4i 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 vyřízené reklamace.
Jedná-li se o vráceni přeplatku na základě ŕeklamace směřující proti vyúčtováni
cen, zavazuje se Poskytovatel takto vzniklý přeµatek vrátit Účastníkovi do
1 měsíce ode dne kladného vyřízeni reklamace. Poskytovatel je oprávněn použit
tento přeplatek přednostně k započteni splatných pohledávek Poskytovatele vůči
Účastníkovi, Pokud takové pohledávky neexistuji, Posky(ovate1 vrátí Účastníkovi
přeplatek formou dobropisu v nejbližším vyúčtováni, následujlcim po kladném
vyřízeni eklamace, nebo jiným způsobem dohodnutým s Účasmikem.

7.8 Poskytovatel je povinen v reakci na každou Uplatněnou reklamaci, týkající se
rozsahu, ceny a kvality poskytovaných Služeb, vyrozumět Účastníka o uznáni nebo
neuznáni 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
Sit' a tyto závady nejsou předmětem reklamaci.

7.10 V případě, že je uznána reklamace rozsahu a kvality poskytované Služby,
Poskytovatel sníží poměmě vzhledem k miře sníženi mzsahu a kvality cenu
Účtovanou Účastníkovi za nekvalitně poskytovanou Službu za období ode dne
prokazatelného vzniku vady až do okamžiku odstraněni této vady. Poskytovatel
nepňjme eklamaci zejména, pokud byla podána po lhůtě stanovené v článku 7.2
nebo 7.3 Všeobecných obchodních podmínek.

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

(ustanoveni týka/ici se pouze Služby e/ektronických komunikaQ
7.12 V případě neswhlasu s výsledkem posouzeni reklamace Služby elektronických

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

& Omezeni POSKYTOVÁNĹ SLUŽBY

8.1 Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit
poskytování Služby z důvodů:

8,1,1 píováděni údržby nebo opravy Sítě,
8.1,2 krizových situací, zejména dle ust. § 99 Zákona o elektronických komunikacich

nebo zákona č. 181/2014 Sb., o kybemeb'cké bezpečností v platném znění,
8.1.3 ostatních závažných technických nebo provoznlch, zejména hrozi-li závažné

sníženi bezpečnosti aintegňty SItě,
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8.1.4 písemného oznámeni Účastníka o zneužili Služby dle článku 6,8 těchto
Všeobecných obchodních podmínek,

8.1.5 povinnosti Poskytovatele vyhovět právnímu předpisu nebo rozhodnuti orgánu ČR,
8,1.6 vyšší moci.
8.2 Poskytovatel je oprávněn omezit aktivní užíváni Služby, s výjimkou uskutečňovánl

voláni na čísla tísňového voláni, pokud je Účastník v prodleni s úhradou plateb za
poskytnuté Služby a/nebo neplni další podm inky Smlouvy a nezjednal nápravu ani
v náhradním temínu plněni, který mu byl Poskytovatelem stanoven a který nesmí
býtkratšínež1 týden.

8,3 Poskytovatel je oprávněn omezit akúvni užíváni Služby, s výjimkou uskutečňováni
voláni na čísla tísňového voláni, v případě pořušení Smlouvy podstatným
způsobem či zneužlváM Služby Účastníkem nebo třetí osobou ,prostřednictvím
koncového zaňzení Účastníka, resp. také tehdy, je-li Učastnik cílem
Kybernetického útoku a/nebo exkluje4l důvodné podezřenl, že způsob využiti
Služby je příčinou Kybernetického útoku. Za pôwšeni Smlouvy pc}dstatným
způsobem se považuje zejména mzesllání nevyžádané e-mailové pošty (spamu)
libovolným zpŮsobem, šikni VIŇ, spywarů, diakŇ a jiného soRwau škodiciho
ostatním uživatelům, případy dle článku 11.10.1 a/nebo 11.10.7 Všeobecných
obchodnich podmínek, zvláště podíleM se na Kybemetickém útoku, jakož i
nezákonné šířeni děl poživajicích autorskoprávnÍ ochrany či šířeni obsahu
odporujÍciho právním předpkům. Zneužívánim Služby se rozumí užíváni Sítě nebo
Služby způsobem, který může negativně ovlivnit povoz Sitě či jakékoliv její části
neb kvditu Služby, popL závaZným způsobem porušuje práva dalších osob. Za
zneůŕváni Služby nebo Sitě se považuje i užíváni Služby nebo Sitě jiným
způscbem, kberý není v souladu se Smlouvou. O tomto omezeni poskytováni
SluZby mmusl Poskytovatel Účastníka nijak infwmovat.

8.4 Bezodkladně poté, co Poskytovatel zjisti, že pominuly důvody omezení nebo
pkrušeni Služby dc pMchoäch Článků, poskylovatd provoz Služby obnovi. Pto
případ dhe äánku 8.1A, 8.2 a 8.3 všcobecných obchodních podmínek má
Poskytovatel µávo účtovat Účastníkovi poplatek spojený se znovU2provoznénÍm
Služby stanovený v Mamém Ceníku služeb, přičemž loto omezeni nebo pkrušenl
SkižW nemá vliv na povinnost Účaslnika uhmdtcebu cenu za Služby.

8.5 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Služba poskytována nepřetižitě, s výjimkou
doby pro plánovanou Údržbu.

8.6 Služba je poskytována v kvalitě odpovidajíd Smlouvě, přIslušným předpisům, a je-li
sjednáno, pak rovněž pňslušnému ŠLA. Pokud není ve Smlouvě ŠLA stanoveno,
řídí se ŠLA deňnicí pro ŠLA-O. ŠLA-O je umístěno v aktuální podobě na webových
stránkách Poskytovatele (http:/~.cra.cz/dokumenty).

8.7 Pro zajištění plánované údržby zařízeni a pr) zajištěni prací souvisejicich
srozvojem technické infrastruktury nebo Sitě Poskytovatele, jsou vymezeny
pravidelné časové intervaly - tzv. ,servisní okna', a to v nádedujicich dnech
a hodinách:
Servisní okno A": - každé úterý v lichém kalendářMm týdnu v době od 01:00 do
05:00 hodin
Servisní okno ,,B": - každá sobota vsudém kalendářním týdnu v době od 14:00 do
19:00 hodin
Servisní okno ,A" může Poskytovatel využívat bez omezeni, včetně prací, které se
projeví výpadkem velké čásů infrastrukkjŕy nebo Sitě. Servisní okno ,,B" s|ouži pro
pruváděni prací, které nelze pmvádět v nočních hodinách. Poskytovatel může
využit v daném kalendářMm měsíci pouze jedno servisní okno .A" a jedno servisní
okno ,,B'.

8.7,1 Poskytovatel se zavazuje, že bude využívat servisních oken pouze v případech,
kdy prováděni údržby nelze za použiti mzumného ÚsilÍ zajisút bez přerušeni
Služby. Poskytovatel je povinen oznámit Účastníkovi svůj úmysl využit servisního
okna pMem, a to s nejméně týdenním předstihem, V případě, že by piétušeni
Služby spQjéňé s ohlášeným využilim soNisniho okna mohlo zpŮsobit Učagbnjkovi
závažnou Újmu nebo škodu, Účastník může písemně poZádat Poskytovatele
o p/esunuti prací do jiného $8Nisnlho okna Povlnnosti Poskytovatele je k takové
Zádosti Účastnlka pňMédnout, a její to za použiU rozumného úsilí možné. povést
práce v jiném servisním okně.

8.7.2 V době servisního okna nemusí být Služba poskytována.
8.7,3 Poskytovatel neodlxjvidá za funkci a rozsah Služby v případě zásahu do

konfigurace SluZby Účasinikem nebo tteti osobou nad rámec deňnovaných
parametrů pmvozovaných Služeb,

6.7.4 Účastník se zavazuje, že bude Službu využívat jen v rámci platných právních
předpisů a nebude sysťm zalěžovat nefunkčními aplikacemi nebo nevyžádanou
reklamou a podnikal koky smě@cl přoti fůnkci a bezpečnosti provozMch systémů
Poskytovatele,

8.7.5 Poskytovatel neodpovldá Účastníkovi za íunkčnost aplikaci a zařízeni, které nejsou
předmětem Smlouvy.

8.7.6 Poskytovatel neodpovídá za obsah informací zpracovávaných v rámci Služeb, ani
za případné porušení práv třetích osob informacemi zpracovávanými v rámci
Služeb, Poskytovatel neodpovídá za porušení vlastnických práv k ochranným
známkám Účastníkem a porušení zákona užlváním názvu domény nebo jmen
adresáře Účastníka, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými
známkami. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoh škodu způsobenou Účastníkovi či
třetí straně v souvislosU s využíváním Služeb, däe za škody zpŮsobené
přerušením provozu u Účastníka či ztrátou dat. Poskytovatel se zavazuje, že
nezneužije informace q osobních údajích Účastníka ani je neposkytne ti'é(1 osobě.

9. HUŠENI PORUCH NEBO ZAVADATERMINY JEJICH (JD$TRANÉNĹ
9,1 zjisti-li Účastník Poruchu, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit na

příslušné pracoviště Help Desk, a to buď telefonicky na tel.: BOO 988 988 nebo
způsobem zveřejněným na internetových stránkách Poskytovatele www.cra.cz.

9.2 Poskytovatel se zavazuje odstranit Poruchy vzniklé na své straně v souladu se
Smlouvou. Nenachází-li se ohlášená Porucha na straně Poskytovatele, předá
Poskytovatel informaci o této poruše či závadě třetí straně, která zajišt'uje
předmětnou část Služby Účastníka, a koordinuje s ni kroky k odstraněni Poruchy.

9.3 Odpovídá4i za Pauchu Služby Účastník nebo se oznámeni Účastníka ukáže jako
nepravdivé, je Poskytovatd oprávněn vyúčbval Účastníkovi µnokazatelné náklady,
jež mu v souvisbsti s tímto oznámením nebo odstraněním lakové Poruchy vznikly.

10. Dohoda o kvalitě poskytovaných služeb
10,1 Poskytovatel může s Účastníkem uzavřít dohodu o kvalitě poskytovaných služeb

{ŠLA) upravujicí kvalitu a garanci Služby pomoci vybraných parametrů. Uzavřeni
ŠLA, včetně jeho vybrané úrovně, musí být výslovně uvedeno v Technické
specifikaci služby a konkrétni parametry ŠLA budou uvedeny v samostatném
dokumentu, který je souCiástí Smlouvy.

10.2 ProstédnicMm ŠLA Po$kyt¢)valel garantuje Účastníkovi, že Služba, případně její
část, bude splňovat stanmné parametry alespoň po určilou dobu v přislušném
obdobI (,Dostupnost'). Pokud Služba nebude spú\ovat garantované parametry
v mzporu se Smbuvou, bude se jednalo poruchu Služby (.Porucha").

10.3 Za Poruchu se nepovažuje případ, kdy:
10.3.1 Poskytovatel nebyl povinen Službu poskytovat dle ustanoveni článku

8. Všeobecných otchodních podmínek a/nebo
10.3,2 nesplnění parametru Služby nemá příčinu na straně Poskytovatele nebo pokud jej

zp(kobi1 Účastník,
10.4 DostupnoM se sleduje za každý kalendářní měsíc poskytováni Služby. DosaZená

doslupnost Služby se stanovi v procentech, kdy základem je doba, po kterou měla
být Služba sgmntovaným parametrem v příslušném kaMdářnlm měsíci
poskytována (,,Ť6'), a procentovou části je rozdíl mezi T, a dobou trvání všech
Poruch ve sledovaném období {,,Ťa").

10.5 Do paramehi Tn se mzapočítává doba, po kterou byl Poskytovatel oprávněn
SIůbu neposkytovat dle ustanoveni článku 8. všeobecných obchodních podmínek
nebo po kterou Účastník neposkytl Poskytovateli součinnost nezbytnou pro
identifikaci nebo ods!ranénl Poruchy,

10,6 Její součástí Služby více plněni či pokud je ŠLA garantován jeden z vÍce možných
parametrů Služby, je pro stanoveni hodnoty Tb rozh®ujlci období, po které nebyla
poskytována příslušná část Služby či kdy nebylo dosaženo garantovaného
parametru,

10,7 Doby a období se počÍtalj na celé, byt' jen započaté minuty a dostupnost se vyjádři
v procentech na dvě desetinná místa.

10.8 Doba trvání Poruchy začíná běžet od oznámení závady postupem dle ustanoveni
čI. 9 všeobecných obchodních podmínek. Pokud oznámeni Poruchy neodpovidá
uslamveni ČI, 9 Vhobecných obchodních podmínek, začíná doba Poruchy běžet
od okamžiku řádného oznámeni Poľuchy. Doba Mni Poíuchy konči okamžikem,
kdy bylo obnoveno řádné poskybvání Služby,

11. VZNK,ZENA, PŘEVOD A UKONČENI SMLOUVY
11,1 Smlouvu či jednodivou ts je možné uzavřít na dobu určitou nebo na dobu

neurčitou. Není-li ve Smlouvě vyznačena doba jejího trvání, je uzavřena na dobu
neurčitou, Doba tNáni TS se počltá ode dne uvedeného na ts jako požadované
datum zřízeni Služby, není-li dále uvedeno jinak. Od tohoto dne je Účastník
povinen za Službu platit. Pokud byla Služba zřízena před požadovaným datem, je
Učastnik povinen za Službu platit již ode dne jejího předáni před požadovaným
datem, jesdiže s lakovým dřivějšim předáním souhlasiL nebo ode dne prvního užiti
před požadovaným datem, podle toho, která událost nastala dřive. Je-li v TS
uzavřených na dobu neurčitou použito pojmu ,Minimäni doba Wáni', použlje se
pro stanovení počátku jejího běhu ustanoveni tohoto odstavce obdobně.

11,2 Pokud je na TS datum zřízeni Služby uvedeno formulaci ,V nejkratším možném
temínu" (nebo jinou fomulaci se stejným významem), počítá se doba trvání TS od
přédánl Služby. Pokud Služba nebyla řádně předána, počítá se doba trvání TS ode
dne, kdy byl Učastník infomován Poskytovatelem o tom, že byla Služba zřízena,
nebo ode dne prvního užiti, podle toho, která událost nastala dříve, Od tohoto dne
je pak Účastník povinen za Službu platit.

11.3 Pokud je Služba zřízena až po požadovaném datu zřízeni Služby uvedeném na TS,
počká se doba trvání TS od předáni Služby. Pokud Služba nebyla řádně předána,
počítá se doba (rváni TS ode dne, kdy byl Účastník informován Poskytovatelem
o tom, že byla Služba zřízena, nebo od prvniN užiti, podk toho, která událost
nastala dřive. Od tohob dneje pak Účastník µvimn za Službu plaút

11.4 Smlouva, resp. jednotlivá Technická specifikace služby, jo uzavřena a nabývá
účinnosti, není-li uvedeno něco jiného, okamžikem, kdy k ni pňpoji své podpisy obě
Smluvní strany, pňčemž rozhodujicÍ je datum pozdéýšiho podNsU.

11.5 V případě, že Smluvní strana nepoMdl druhé Smluvní straně písemně termín
ukončení Rámcové smlouvy na dobu určitou a/nebo Technické speciňkace služby
na dobu určitou nejpozději dva (2) měsíce před uplynutím doby trvání Rámcové
smlouvy a/nebo Technické speciňkace služby, příslušná část Smlouvy se po
uplynutí sjednaného sřMuvnlho období automaůcky prodlužuje na dobu neurčitou.

11.6 Trvání Rámcové smlouvy však bez ohledu na ostatní ustanoveni Smlouvy neskonči
dřive, než skonči tfváňi poslední Technické specihkace služby uzavkné na
4ák|adě téb Rámcové smlouvy, Pkvod nebo postoupeni práv a/nebo povinnosti
Učastnika ze Smbuvy, resp. její čásli, na třetí osobu je možný jen s pisímným
souhlasem Poskytovatele. Učaslník akceMaci Všeobecných otchodnich podmínek
souhlasí s lim, že Poskytovatel je opúvněn postoyŇl jakoukoli svou pohledávku za
Účastntkem i celou Smlouvu třetí osobě a že Učastnik pň postoupeni Smlouvy
bude oprávněn odmitnoul osvobozeni Poskybvalde od jeho povinnosti, jen pokud
by příslušná fľeú osoba (postupník) měla mil z posbupené Smlouvy vůči
ÚčaMnlkôvi peněžitý dluh a v dcamžiku postoupeni byla její schopnost tento dluh
splnit menši, než byla schopmst Poskytovatele.
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11,7 Účastník může pÍsemně vypovědět Smlouvu nebo jednotlivou Technickou
specMkaci služby (přičemž za plsemnou výpověď se v této souvislosti považuje
i výpověď provedená prostřednictvím e-mailu doručeného Poskytovateli, jehož
při|oholj bude scan oprávněnou osobou podepsané výpovědi (ve formátu PDF)):

11,7.1 bez sankce v případě jednostranné změny Smlouvy nebo Všeobecných
obchodních podmínek, jak je uvedeno v článcích 20,1 a 20.3,

11.7.2 z jakéhokoli důvodu nebo ibez uvedeni důvodu; výpovědní doba činí 3 {tři) měsíce
a začíná běžet prvním dnem měMce nádedujiciho po doručeni výpovědi
Po$kytovate|i. výpovědní doba však nebude delší, než její maximálni délka
stamvená Zákonem o elekůonickýc!! komunikacích. pokud se na takový pňpad
tento zákon nutně použije. Podá4i Učastnlk výpověď dle (ohoto článku tak, že
výpovědní doba skonči dřive, než 19 stanovená minimálni doba trvání příslušné IS,
má Po$kytovate| právo vyůčfovat Učastnikovi za období od konce výpovědní doby
do dm, kdy by udynula ňnimálni doba Mni pl'islušné TS, jednorázový popIalek
ve výši součtu pravidelných měsíčních cen za toto období, u Měřených služeb a
Smluvniho hovomého pak jednorázový poplatek ve výši součtu Smluvního
hovomého nebo stanoveného minimálniho Nněni za uvedené období. Tento
jednorázový poplatek však bude účtován nejvýše v rozsahu povoleném Zákonem o
elektronických komunikacích, pokud se na takový pňpad 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 výpovědi Smlouvy nebo jednoúivé ts není dotčena povinnost Účastníka uhradit
Poskytovateli veškeré dlužné částky ani odpovědnost za případnou škodu.

11.10 Poskytovatel může od Smlouvy nebo jednotlivé TS odstoupits okamžitou účinností,
dnem domčeni písemného odstoupeni Účastníkovi:

11,10.1 v případě existence důvodného podezření, že Účastník zneužívá Siť nebo užívá
Službu v rozpom s právními předpisy nebo v rozporu s dôMými mravy, zejména
podporuje či umožňuje jakékoli nelegálM činnosú nebo se do nich zapojuje,
zasahuje do služeb poskytovaných jiným Účastníkům nebo Uživatelům, zasahuje
do sitě Poskytovatele nebo do jiných síti nebo uskutečňuje zlomyslná nebo
obtěžujíd voláni jiným Účastníkům,

11,10,2 v případě opakovaného porušení povinnostI Účastníka ze Smlouvy nebo v případě,
že jsou takové povinnosů porušeny podstatným zpŮsoMm,

11,10.3 v případě, že při zřízení Služby, prováděni změny Služby, omezení či eliminaci
Kyberne6ckého Útoku a/nebo hrozby použitl Služby či zařízeni pro Kybernetický
útok nebo odstraňování Poruch Účastník neposkytuje dostatečnou součinnost
Poskytovateli, zejména pak v souladu se Smlouvou,

11.10.4 v případě, že při průzkumu ea1izovatelnosli zřízeni (provedeni změny) Služby nebo
pii samotném zřízeni {provedení změny) Služby zjistí, že příslušnou 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 zajištění (obnovenQ 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
jisůnu neprodleně nedop|ní do stanovené výše po písemné výzvě Poskytovatele.

11.10.7 v případě existence důvodného podezření, že (i) se Účastník podill na
Kybernetickém útoku, (ii) způsob využití Služby je příčinou Kybemeúckého útoku
a/nebo že Účastník je opakovaně v období 30 dnů po sobě jdouách cílem
Kyberneúckého útoku (iii) a/nebo provoz směřující na jemu alokované prostředky
(resp, zařízeni) nebo směřújlcl z nich zásadním způsobem ohrožuje infrastrukturu
Poskytovatele, to vše bez ohledu na úmysl Účastníka,

11.11 V případě odstoupení 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 ukončení TS uzavřené 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 obchodních podmínek,

11.12 Jesůiže Účastnlk uvedl nesprávné osobní nebo identMkačni údaje, má
Poskytovatel právo od Smlouvy odstoupit, a to po pmkazatelném upozorněni
Účastníka.

11.13 Poskytovatel může vypovědět Smlouvu nebo jednotlivou Technickou specřfikaci
služby Úednu či vÍce) z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedeni důvodu s výpovědní
dobou v délce 3 (tři) měsíců, která začíná běžet prvním dnem měsíce náskdujíciho
po dcwučenI výpovědi Účastníkovi. V případě Služby elektronických komunikad je
však výpovědní doba 30 {lňcet) dnů vsouladu se Zákonem o elektronických
komunikacích.

11.14 V případě zajištěni přeneseni tdefonniho čísla Účastníka od Poskytovatele
(přenositelnost čísla) budou příslušné jednoúivé Služby, které nemohou být bez
takového telefcmnlho čista poskytovány v šíů Poskytovatele, ukončeny dnem, kdy
je Poskytovateli doručeno od pňjImajiciho poskytovatele veřejně dostupné telefonní
služby oznámeni o aktivaci přeneseni příslušného telefonního čísla u takového
poskytovatele, nejpozději však dnem stanoveným Zákonem o elektronických
komunikadch, pokud se na takový případ tento zákon nutně použije, Předčasné
ukončeni jednotlivé 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 podmínek. Poskytovatel je tedy oprávněn účtovat
Účastníkovi poplatek dle článku 11.7.2 těchto Všeobecných oNhodnich podmínek.

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

11.16 Při ukončení Smlouvy nebo jednoúivé Technické specifikm služby odsbupením
nebo jejl yýpovědi Učastnlkem před zřízením Slůby nebo pmvedením změny
Služby je Učastnik povinen nahradit PoskylovaldivynabžeN výdaje připadající na
již pnovedené práce a jejich přípravu a na pořízeni technického zařízeni určeného
pro Službu; to µäti i v případě odstoupení od Smlouvy nebo jednotlivé Služby

Poskytovatelem dle článku 11.10 (s výjimkou odstoupeni dle článků 11,10.4
a 11.10.5) těchto Všeobecných obchodnIch podmínek,

11,17 Pň ukončení Smlouvy nebo přislušné Technické specifikace služby je Účastník
povinen vrátil bez zbytečného odkladu Poskytovate|| vše, co je vlastnictvím
Poskytovatele, a je povinen poskytnout Poskytovateli na vlastní náklad nezbytnou
součinnost. Veškeré pohledávky, dluhy a povinnos6 vyplývajici z ukončené
Smlouvy nebo TS vyrovnají Smluvní strany nejpozději do 45 (čtyňceti pěti)
kalendářnlch dnů po ukončenl Smlouvy nebo TS,

11.18 Pň skončení Smlouvy nebo ,příslušné Technické specřňkace služby a po splnění
všech dluhů a povinností Účastníka vůči Poskytovateli Poskytovatel vráti bez
zbytečného odkladu Účastníkovi vše, cc) je vlastnictvím Účastníka.

11,19 Účastník je povinen ke dni ukončení Služby, jejímž předmětem je ukládáni dat na
zařízeních Poskytovatele, všechna uložená data odstranit. Pokud tak Účastník
neučiní, je Poskytovatel oprávněn všechna uložená data na náklady Účastníka
odstranit.

12. VŠEOBECNÉZAVAZNÉ PROCEDURY

(obecná UstanovenO
12.1 Zřizenl Služby Poskytovatelem
12.1.1 Techntká specňkace služby obsahuje nastaveni parametrů příslušné Služby

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

12.1.2 Poskybvatel zřídí Službu na základě údajů uvedených ve Smlouvě, zejména
v přídušné Technické speciňkaci služby.

12.1,3 Zřízení Služby v terminech uvedených v Technické specMkaci služby je podmíněno
tím, že Účastník:

· poskytl veškeré nezbytné infomace anebo podklady pro zpracování Projektu,
pokud je nutný,

· poskytl Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistil prostředí pro
instalaci koncových bodů nebo směrovacího zařízení a přesně a deňni6vně určil
jejich umístěni, a umožnil oprávněným osobám Poskytovatele přístup do prostor,
kde budou zařízeni umístěna,

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

' zajisUl písemný souhlas majitele objektu a majitele vnitřních mzvodů s jejich
instalaci, pokud je nutný; pokud je Učastnik zároveň vlastníkem nemovitosti,
je podepsaná Smlouva, resp. Technická specifikace záíoveň takovým
souhlasem,

' poskn veškeré nezbytné podklady a informace pro zpracování projektu,
pokud je nutný,

· zajistil písemné prohlášeni subjektu, který má zřízenu pňsMšnou Účastnickou
stanici, pokud je takové prohlášeM nutné k zabezpečení poskytováni
příslušné 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 pňméřenou
součinnost při zřízení Služby, není-li stanoveno jinak.

12.1.5 Po zprovozněni Služby Poskytovatel zpravidla vystaví předávací protokol Služby
nebo dokumenl se stejným či obdobným významem (nP%dáVäCi protokď).
Kontaktní osoba Účastníka prověň funkčnost Služby. Nepřevzetí Služby, resp.
nepoMzeni či nepřijeti Předávacího ¢ptokdu ljčastnlkem nemá vliv na p!?vinnost
Účastníka hradil cenu zřízené či Učastnfkem užiW Služby. Pokud Učastnik
neposkytne do 10 (deseú) pracovních dnů $wčinnost nezbytnou pro převzetí
Služby na základě Předávacího protokdu, bude Služba považována za převzatou
uplynutím této lhůty.

12.1.6 Zařízeni poskytnutá Účastníkovi Poskytovatelem formou pronájmu nebo výpůjčky
jsou uvedena v Technické specihkaci služby a/nebo na Předávacím protokolu.
Účastník se zavazuje, že zařizenl pronajaté nebo vypůjčené od Poskytovatele
nebude kamkoliv přemísťovat, nebude s nim jiným způsobem maniputovaf
a neposkytne jej třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

12,1.7 Dohodou mezi Účastníkem a Poskytovatelem může být na základě ,požadavku
Účastníka povolen Účastníkovi přistup do objektu Poskytovatele. Učastnik 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 admsa, telefonní číslo
apod), i ujednáni o postupu případné opravy v případě vzniku závady v oSektu
Poskytovatele v mimopracovní době.

12,1,8 Plánovaný termín zřízeni nebo změny Služby, uvedený v Technické sNňkaci
služby, platl pouze za pRedpokladu dodrženi všech povinnosti Ucastnika
uvedených ve Smlouvě a zejména v příslušné Technické specihkaci služby.

12.1,9 Poskybvatel je oprávněn odmítnout uzavřeni nebo změnu TS, a to zejména
z technických důvodů; pro vyloučeni pochybnosti se stanovi, Ze Poskytovatel není
povinen odmítnuti odůvodnit.

12.1.10 V případě, že se v průběhu realizace (nebo změny) Služby vyskytnou
nepředvídatelné objektivní okdnosti, které znemožni Poskytovateli její realizaci
nebo změnu požadovaným (dohodnutým) způsobem, za předpokládané náklady
nebo v požadovaném (dohodnutém) terminu, jesůiže nelze rozumně předpokládat,
že by Poskytovatel takovou okdnost nebo její následky mohl s využitím rozumně
požadovatelného úsilí odvrátit nebo překonat, je Poskytovatel povinen Účastníka
o této situaci informovat a navíhnout připadnou úpravu řešení. je-li to nutné,
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Poskytovatel navrhne i připadnou změnu ceny a terminu realizace tak, aby 13.2 Učastník nesmí měnit bez osobní účasti nebo přédchoziho pÍsemného souhlasu
odpovidala změněnému řešeni. Nedojde-li k oboustranně akceptovatelné dohodě Poskytovatele nastaveni, zapojení, umístěni a prostorové uspořádánl zařízeni
o změně řéšeni(včetně dohody o změně ceny a terminu realizace), je Poskytovatel Poskybyatete v Lokahlě služby mezi Komovými body služby pM stavu při zřízeni
oprávněn formou písemného oznámeni od realizace (nebo změny) Služby Služby. Učaslnik je povinen učinit opa8eni zabraňujici třetím osobám v manipulaci
odstoupit. Žádné ze Smluvnich stran v tomto případě nevzniká nárok na uNatněni se zaíizenkn Po$kytovate|e v Lokalilě služby.
jakékoli smluvní pokuty nebo náhrady újmy. 13.3 Tepbta v provozní místnosti nesmí klesnout pod +10 "C a nesmí překročit +35 "C

12.1.11 Wastnikem dat uložených na jakýchkoli zařízeních je výhradně Účastník a nese ani při instalované tepelné zátěži 2000 W.
veškerou odpovědnost za jejich obsah a soulad s právními předpisy, Poskytovatel 13.4 Vlhkost v prcmzni mlstnosli musí být v rozsahu 10 až 80 %, nekondenzujíci.
nenese žádnou odpovědnostza kvalitu a obsah dat. Zaňzenl Poskytovdde nosmi být vystaveno působeni zatékajici ani střlkajici vody

12,2 Změna parametrů Služby a Nynných ani kapáhých chemikálii.
12.2.1 Způsob objednáni změny Služby může býtstanoven ve Smlouvě. 13.5 Prašnost v provozní místnosti musí odpovídat pŕostředi AB5 a AE1 podle
12.2.2 Po zpt'ovozněni změny Služby pověří Kontaktní osoba Účastníka funkčnost ČSN 33 20®5-51,

Služby. Kontaktní osoba Poskytovatele zpravidla vystaví Předávací protokol změny 13.6 Pro provoz zařízenÍ Poskytovatele Účastník na své náklady zajisti a bude
Služby. poskytovat bezúplatně napájeni ss. 48V/40A nebo stříd. 230V/10A na okruhu

12.2.3 Změna Služby je provedena dnem uvedeným v Předávacím pr0toko|u změny chráněném jističem, nebo napájení podle jiných požadavků uvedených případně
Služby, nebo dnem pÍsemného oznámení Poskybvatele o změně Služby, nebo v Projektu.
dnem prvního vyuZití změněné Služby podle toho, která skutečnost nastane dřive, 13.7 Veškeíé elektrické rozvody musí mít doklad, že na nich byla provedena výstupní
Ustanoveni článku 12,1.5 těchto všeobecných obchodních podmínek se zde revize elektrických zařízení.
použije obdobně,

12,3 zvláštni postup uzavření 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.

14, ÔDPOVÉDNQST ZAŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

14.1 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou Účastníkovi zpŮsobil
úmyslně nebo z hrubé nedbalostL

12.3.2 Účaslnik doručí Poskytovateli elektronickou poštou zprávu, jejíž přilohou bude 14.2
elektronická verze (ve formátu PDF) vyplněné a oprávněným zástupcem Účastníka 14.2.1
vlastnoručně podepsané Technické specifikace služby {dále jen ,Objednávka'),
podle vzoru, Poskytovald pFodá Učastnikovi. Objednávka bude neodvolatehá
a lhůta pro její akeptaci bude čirůt nejméně 10 (deset) pracovních dní ode dne 14.2.2
jejího doručeni Poskytovateli. Objednávku lze vystavil i jiným způsobem uvedeným 14.2,3
ve Smlouvě. 14.2.4

12.3,3 Poskybvatel dle svého vlastnlho uváženi rozhodne, zda objednávku akceptuje či
nikoliv. Fbkud se) mzhodm O*dnávku akceptovat, odešle Poskytovatel
Účastníkovi elektronickou poštou nebo způsobem mdeným ve Smlouvě zprávul 14,3
jejíž přibhou bude Objednávka d(}Nněná vfastmručnim ®ďpisem oprávněného
zástupce Poskytovatele, jinak odešle Účaslnikovi oznámeni, že Objednávku
neakceptuje.

12.3.4 TechNcká speciňkace služby bude uzavřena okamžikem, kdy budo Účastnikoví
doručena OHednávka podepsaná oprávněným zástupcům Poskytovatde dle
äánku 12.3,3, 7kud došlo ke zřízeni Služby dle Objednávky před uzavřením 14.4
Technické specinka:e služby, pak pro vybu&n1 pochybnosti Smluvní strany
gednávaji, že se na Službu uplatní podmínky dle Technické specifikace služby jiz
od okamžiku jejího zřízení,

12.3,5 K odesláni Objednávky je oprávněna výlučně oprávněná osoba Účastníka uvedená
v Rámcové smlouvě, případně jiná osoba, jejíž idenůfikaci Poskytovateli oprávněná
osoba Účastníka písemně sdělila.

12.3,6 Poskytovatel má právo požádal Účasmika o předloženi originálu jakékoliv 14.5
Objednávky nebo souhrnu Ot*dnávek za předešlé období a ÚčaslMk je povinen
vyžádanou OMednávku nebo OHednávky bez zbytečného odldadu Poskytovaleú
pi\eda1. 14.6

12,4 Ukončení poskytované Služby
12.4,1 Poskytováni Služby ukon&no dnem uplynuti doby trvání Smlouvy nebo 14.7

přislušné TS, dnem updynuti příslušné výpovědní doby, dnem odstoupeni nebo
dnem, na kterém se Smluvní strany dohodly,

Poskytovatel především neodpovídá za:
škodu, která vznikne jako důsledek překročeni kapacitní meze, Poruchy, opravy
nebo údržby infrastruktuíy, Sítě či její části,
škodu, která vznikne (i částečným) zaviněním Účastníka,
ušlý zisk ani nemajetkovou újmu,
jakékoliv škody způsobené Účastníkovi nebo Uživateli v důsledku výpadku sItě
inlemel, opožděného dodáni či omezeni, porušeni nebo ztráty dostupnosti, integrity
či důvěmosů dat, včetně osobních údajů.
Bez ohledu na jakékoli jiné ujednání vtěchto Všeobecných obchodních
podmínkách, v případě neposkytnutí Služby podle Smlouvy je odpovědnost
Poskybva!ck omezena pouze na povinnosl urychleně odskadt závadu, pňměřeně
snížit cenu, resp. vráút neoprávněně účtované a zaplacené ceny. Poskytovatel tedy
není povinen uhrazovat ljčastnikům resp. Uživatelům Služby náhradu škody
v důdedku neposkytnuti Služby nebo vadného poskytndl Služby.
Škodu dle článku 14,1 všeobecných obchodních podmínek nahradí Poskytovatel
ve výši skutečné škody. Částku vyčíslujici škodu F?užije Poskytovatel nejprve
k započteni svých splatných pohledávek vůči Učastnikovi. Pokud takové
pohledávky neex[$hjj[ nebo k pokrytl částky určené jako náhrada za škodu
nepostačí, poskytne Poskytovatel Účastníkovi bezplatně Službu ve výši příslušné
částky. Pouze v případě, Ze bučk náhrada škody poskytnuta po skončeni Smlouvy,
buck tato náhrada vy«acena v penězích.
Účastník odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli z jakéhokoliv důvodu na
straně Účastníka nebo Uživatele, kterému Účastnlk Úmyslně nebo z nedbalosti
umožnil tuto škodu způsobit, a to v plném rozsahu.
Účastník je odpovědný Poskytovateli v plném rozsahu i za škodu způsobenou
Uživatelem, kterému úmyslně nebo z nedbdosfi umožnil užíváni Služby.
Jakmile Účastník uzná nebo Poskytovatel doloži škodu, uhradí ji Účastník v Nné
výši do 30 (tňceti) kalendářních dnů od doručenÍ výzvy k úhradě Škody bankovním
převodem na účet Poskytovatele,

12.4.2 Dnem ukončeni jednotlivé Služby konči případná odpovědnost Poskytovatele za
Služby a data souvisejici $ ljkončovanou Službou, není-li dohodnuto jinak. 15. Smlwn SAhKCE

(ustanoveni¶kaiicÍse pouze SlužbylC7)
12.5 Zřízení Služby Účastníkem
12.5.1 V rámci Služeb typu cloud je Účasmik oprávněn vytvářet si vlastní chudové

prostředky a souvisejÍcĹ prostředí, maximálně však v rozsahu deňnovaném
Smbuvou.

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

12,5,3 Účastník je povinen informovat Poskytovatele o vytvořeni nových cloudových
prostředků a souvisejicich prostňedí provedených Účastníkem v přiděleném
prostředí.

12.5.4 Účastník je povinen pň vytvářeni vlastních virtuálních serverů v přiděleném
prostředí Služby typu cloud zajistit imuementaci odpwidajicich Cloud Tools do
každého takto vytvořeného vktuálniho serveru. V případě porušeni této povinnosti
je takto vytvokný sěŕv6ř vyjmut z podmlnek stanovených v ŠLA Služby a ŠLA
k němu není poskytováno,

12.5.5 V případě vytvořeni virtuálního Serveru s nastaveným časovým omezením
životnosú, nebo v případě ukončeni provozu viduálniho serveru, Poskytovatel
neodpovidá za škody způsobené ukončenim provozu takového virtuálniho serveru
ani za ztrátu dat takto ukončeného servem.

13. PODMINKY PRO INSTALACI A PROVOZ KONCOVÝCH BODŮ SLUŽBY

13,1 Účastník je povinen zajisút na svůj náklad potřebné provozní pmstoŕy a podmínky
pr) provoz zařízeni Poskytovatele, souvisejicích s poskytovanou Službou, pokud je
v souvislosti s těmito Službami poskytnuti takových provozních prostorů potřebné.
Tyto podmínky, uvedené dále v tomto článku, musí po celou dobu poskytovánÍ
Služby odpovídat požadavkům Poskytovatele a nemohou být měněny bez jeho
písemného souhlasu,

15.1 0citn+li se Učastnik v pMleni s Mmnim ceny za po$kymuté Služby nobo je-li
v pmdbeni s placením os!a(nkh peněžitých závazků dle Smlouvy, je Poskytovatel
oprávněn Ůčbjval mu ode dne náskdujlciho po vznku prodleni až do dne úplné
úhrady smluvni pokutu ve výši 0,05 % z důně částky denně. Pro způsob úhrady
smluvní pokuty se pňměřéně použiji ustmweni článku 6, všeomých
obchodních podmínek.

15.2 Smluvní pokuta může být stanovena rovněž v Ceníku siubb. Pro smluvní pokutu
uvedenou vCenlku služeb a/nebo sjednanou v jiN části Smbuvy shodně pIati
ustanoveni Článku 15.3 a 15.4 těchto Všeobecných obchodních j»dminek.

15.3 Právo Poskytovatele na úhradu způsobené škody v celém rozsahu není nárokem
na úhradu smluvní 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 $Natnosti této faktury. Pokud již nebude
vystavována Účastníkovi žádná faktura za Služby, vystaví Poskytovatel na úhradu
smluvnÍ pokuty zvláštní faktum. Ustanoveni článku 6. všeobecných obchodnIch
podmínek se Up|atni obdobně.

16. Ochrana OsoBNICH údajů (NASTNIKŮ
16,1 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní Údaje Účastníka, Uživatele a dalších

osob, které bude evidovat v informačních a účetních systémech Poskytovatele, a
užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s
Obecným nařízenlm o ochraně osobních údajů a Zákonem o elektronkkých
komunikacích.

16.2 Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkaýicí se identiňkované nebo
identjňkovatelné fýzické osoby ve smyslu ČI. 4 odst. 1 Obecného nařízeni o
ochraně osobních údajů (.Osobní údaje').

Poskytovatel jako správce Osobních údajů
16.3 Poskytovatel zpracovává Qsobnl údaje v postaveni správce osobních údajů ve

smyslu ČI. 4 odst. 7 Obecného nařízeni o ochraně osobnlch údajů pň poskytováni
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Služeb elekůmnických komunikaci, a to v souladu se Zásadami zpracováni
osobnlch údajů pro zákazníky dle Cl, 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 spo!ečnos6 České Radbkomunikace dle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (děde jen Zásady zpracováM
osobních údajů pro zákazníky'), které jsou v aktuálním znění publikovány na
internetových stránkách Poskytovatele: www.craÁmdokumenN-ke-stazeni.

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

16,6 Poskytovatel jako správce Osobních údajů zpracovává poskytnuté údaje manuäně
i automaticky, osobně (tj. pmstřednictvim svých zaměstnanců a dalších zákonných
zásWpců) nebo pmstřednictvim dalších zpracovatelů (třetích osob) podle Zásad
zpracováni osobních údajů.

16.7 Poskytovatel je oprávněn 0sobni údaje zpracovávat po nezbytně ňumou dobu pm
Účely uvedené v Zásadách zpracovániosobnlch údajů pro zákazníky.

16.8 Pk) účely efektivní komunikace s Účastníkem a případně pro účely plněni Smlouvy
či zákonných povinností Poskytovatel v nezbytném í'ozsahu shromažďuje a
zpracovává Osobní údaje kontaktních osob Účastníků alnebo jiných subjektů údajů
uvedených ve Smlouvě (např. Uživatelů, kteří jsou fyztkými osobami) či se jinak
podílejiclch na plněni Smlouvy. Účastník se zavazuje tyto subjekty údajů o
zpracováni infomovat a předat jim inbmace dostupné v Zásadách zpracování
osobních údajů. Pro účely § 95 Zákona o elekbunických komunikacích
Poskytovatel prohlašuje, že neshromažd'uje Osobní údaje pro vydáni seznamu
Účastníků, jehož účelem je vyhledáváni podrobného kontaktu o osobě Účastníka.

16.9 Články 16,3 až 16.8 se na Účastníka, kte'ý je právnickou osobou, uplatni jen v tom
mzsahu, který odpcMdá jeho povaze právnické osoby.

Poskytovatel jako zpracovatd Osobnich údajů
16.10 V souvisbsů s poskytováMm Služeb ICT může Poskytovatel zpracovávat Osobní

Údaje v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu ČI. 4 odst. 8 Obecného
nařízeni o ochraně osobních údajů. v takovém případě se Poskytovatel a Účastník
pro účely zpracováni Osobních ůdQů ve smyslu ČI. 28 Obecného nařízeni o
ochraně osobních údajů dohodli na následujiclch pravidlech zpracování Osobních
údajů Poskytovatelem. Účastník prohlašuje, že je oprávněn předat Osobní údaje
Poskytovateli ke zpracováváni. Ustanovení ČI. 16.10 až 16.15 Všeobecných
obchodních podmlnek tvoří zpracovatelskou sm|oUvU podle ČI. 28 Obecného
nařízeni o ochraně osobních údajů.

16,11 Poskytovatel bude zpracovávat veškeré Osobní údaje, kleré mu Účastník a/nebo
Uävatel v souvislosú s příslušnými Službami poskytne (Zákaznické údajď).
Poskytovatel bude Zákaznické údaje zpracovávat v souladu s Obecným nařízením
q ochraně osobnIch údajů a za účelem poskytování a zkva]itňování Služeb ICT
Účastníkovi. V tomto smyslu se Poskytovatel zavazuje zejména, nikoliv však
výlučně, k plněni následujidch povinnosti v tomto rozsahu:

16.11,1 zpracovávat Zákaznické údaje podle doložených pokynů Účastníka, v rozsahu a
vsouladu s účelem, k němuž mají být Zákazntké údaje zpracovávány,
Poskytovatel je povinen upozornit Účastníka bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu pokynů, jestliže Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjisút při
vynaloženi veškeré odborné péče. Poskytovatel je v takovém případě povinen
pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Účastníka,

16.11,2 zajisút, aby se osoby oprávněné zpracovávat Zákaznické údaje zavázaly k
mlčen|jvo$tj nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,

16,11,3 přijmout opatřeni k zabezpečení osobních údajů dle ČI. 32 Obecného nařízeni o
ochraně osobních údajů,

16.11.4 dodtžovat podmínky pro zapojeni datšlho zpracovatele dle ČI. 28 odst. 2 a 4
Obecného nařízeni o ochraně osobních údajů, a to způsobem popsaným v ČI.
16.12 a 16.13 těchto Všeobecných obchodních podmínek,

16.11.5 zohlednit povahu zpracováni, být Účastníkovi, ktetý je správcem, nápomocen
pmstřednictvim vhodných technických a organizačních opatřeni, pokud je to
možné, pro splněni správcovy povinnosti reagovat na žádosú o výkon práv subjektu
údajů stanovených v ČI, 12 až 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů,

16.11.6 být Účastníkovi, kkŕý je správcem nápomocen pň zajišt'ováni souladu s
povinnostmi podle či, 32 až 36 Obecného nařízení o ochraně osobnkh údajů.
Poskytovatel dále zohledni povahu zpracování a infomací, jež má jako zpracovatel
k dispozici,

16,11,7 v souladu s rozhodnutím Účastníka jako správce všechny Zákaznické údaje buď
vymazat, nebo je vrátit Účastníkovi po ukončeni poskytováni Služeb spojených se
zpracováním, a to způsobem popsaným vči, 16.15 těchto všeobecných
obchodnkh podmínek, a vymazat existujici kopie, pokud právní předpisy neukládaýi
jinou povinnost,

16.11.8 poskytnout Účastníkovi jako správci veškeré informace potřebné k ddožení toho,
že byly sNněny povinnod stanovené ve Smlouvě, a umožnit audity, včetně
inspekcí, prováděné Účastníkem nebo jiným auditorem, kterého Účastník pověřil, a
k těmto auditům přispět, v rozsahu blíže popsaném v ČI, 16.14 těchto všeobecných
obchodních podmínek,

16,11,9 upozornit Účastníka na nevhodnost pokynů týkajících se zpracováni zákaznických
údajů, zejména tehdy, pokud by provedeni takového pokynu vedlo k porušení
Obecného nařízeni o ochraně osobních údajů nebo jiného právnM předpisu.

16,11,10 Poskytovatel zavedl technicko-ořganizačni opatřeni pro ochtanu Osobních
údajů, včetně zákaznických údajů. Tato opatřeni jsou popsána v Technickém a
otganizačnÍm opatřeni ochrany osobních údajů, které je nedí|nou součásti
Smlouvy, jak je to uvedeno v článku 21.3 těchto Všeobecných obchodních
podmínek.

16,12 Pokud Poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti
zpracováni, musí být hjmuto dalšlmu zpracovaldi doženy na základě smlouvy
stejné pwinmsli na ochranu údajů, jaké Jsou uvedeny ve Smlůuvé, a (o zojména
poskylnuli dosldečných záruk, pokud jde o zavedeni vhodných technických
a otgankačnich opat/enl tak, aby zpracováni splňovalo požadavky Obecného
nařízeni o ochraně osobnlch údajů či jiných pcávnth předpisů, Nephi-li uvedený
další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá
ÚčastnikoK za Mni povinnosti dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně
Posky1ova{el.

16.13 Soznam stávaicich dalších zpracovatelů Poskytovatele je k dispozki na
www.cra.cz/dokumenN-ke-stazeni (Poskytovatel může tuto adresu URL v
budoucnu aktualizovat). Minimálně 14 dni pM tím, než bude novému dalšímu
zpracovateli poskytnut přistup k Zákaznickým údajům, Poskytovatel aktudizuje
tento seznam a pň jeho podstalné změně poskytne Účastnikovi mechanismus k
obdrženi upozorněni na tuto aktualizaci a poskytne Účastníkovi přiležitost vyslovit
vŮČi takové aréně námllky.

16.14 Poskytovatel prohlašuje, že získal bezpečnostní certřňkáty, které jsou uvedeny
www.cra=x)|ecenskampovednost. Poskytovatel se zavazuje veškeré
bezpečnostní procesy a jiné závazky dle těchto cerůňkátů dodržovat. Poskytovatel
se rovněž zavazuje udržovat veškeré procesy aktuální a pravidelně procházet
receňňkačnim auditem. Pokud o to Učastník písemně požádá a zaváže se
k zabezpečeni důvěmostl a ochrany předaných lnbmaci, Poskylovdel poskytne
dostupné zprávy o audilu za Účelem ověřěnl, zda Poskybvalel plni své povinmsti v
oblasú zabezpečeni. Pokud bude Účastník požadovat jiný audit či inspekci, umožni
je Poskytovatel (i) na základě odůvodněné písemné žádosti, ve které Účastník
popÍše a odůvodnl, proč považuje výše uvedené audity a zprávy o auditech za
nedostatečné z pohledu ochrany osobMch údajů, a (ii) za podmínky, Ze audit
neovlivni oprávněné zájmy Poskytovatele či dalších Účastníků a Uživatelů, a budou
Poskytovateli poskytnuty dostatečné záruky pm ochranu obchodnÍho tajemství
a/nebo důvěrných informaci.

16,15 Poskytovatel bude Osobní údaje třetích osob zpracovávat po dobu poskytování
příslušné Služby a po ukončeni poskytováM této Služby budou Zákaznické údaje
bez zbytečného odkladu zcela vymazány; tuto skutečnost bere Účastník uzavřením
Smlouvy na vědomi.

17. ÚOMNIVY%N1 POSKYTOVANÉ SLUŽBY
17.1 Místo, kde je Služba poskytována, je uvedeno ve Smlouvě.

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

ukládaných prostřednicMm Služby.
18.2 Účastník nebo Uživatel nemá nárok na úhradu výdajů nebo připadnou náhradu

újmy, která mu může vzniknout pii změně čIda v důsledku změny čIsbvaáho
plánu či změny IP adres.

18.3 Poskybvatel neodpovídá za aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad
s morálními principy jakýchkoliv dat pocházejících ze sítě internet, popřípadě
z jiných síti nebo dat, která jsou předmětem poskytováni Služby.

18.4 Poskytovatel je na základě příslušné smlouvy oprávněn poskytovat Účas!níkovi
pmdukty třetích strm a licence k nim (dále jen souhrnně ,Licencovaný produkt').
Učastnik smi Licencované produkty využívat výhradně pro sebe a to pouze
způsobem, který mu přidušná licence umož%je. Licenční podmínky pro
Licencované produkty jsou dokumenty obsahujid informace o podmínkách
pwžIváni Licencovaného produktu a jsou dostupné v aktuálni verzi na webových
stránkách Ucencovaného pmduktu. Licenční podmínky jsou na vyžádáni dostupné
i u Poskytovatele, Účastník smí využívat Licencované produkty výhradně jako
součást Služby, jakékoli změny v rozsahu či způsobu využívánI Lkencovaného
produktu může účastník provést, pouze pokud k nim je oprávněn dle příslušných
licenčních podmínek a takovou změnu je povinen Účastník prokazatelně a včas
oznámit Poskytovateli. Technická podpora k Licencovanému produktu je
poskytována v íozsahu a způsobem stanoveným třetí stranou. Poskytovatel
neodpovídá za žádné škody způsobené uživánim Licencovaného produktu.
Účastnlk je povinen neprodleně po ukončení poskytování Služby, resp. smluvního
vztahu s Poskytovatelem, příslušný Licencovaný produkt odstranit ze svých
zařízeni.

18,5 Účastník v plném rozsahu bez omezení 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 PDskytovate|i
takto vznikne pro pomšenl kteťkoliv z podmínek užíváni Licencovaného produktu
(anebo pm porušení těchto všeobecných obchodních podmínek) ze strany
Učastnika anebo Uživatele, kterému Účastník k Licencovanému pmduktu, v
jakékoliv formě a jakýmkoliv zpŮsobem, a to i nevědomě, umožnil přistup. Účastník
se, mimo jiné, zavazuje uhradit Poskytovateli škodu ve smyslu sankcí anebo
dalších ňnančnich Ánění zaplacených Poskytovatelem v|astníkU/poskytovateli
Licencovaného produktu z důvodu jiného počtu uživatelů úcencovaného produktu
než nahlášeného Účastníkem, resp. nesprávně nahlášených či nenahlášených
změn. výše možných sankcí je uvedena v Licenčních podmínkách pro Licencované
produkty, které jsou do$tjjpné v aktuálni veízi na webových stránkách
Licencovaného produktu nebo na vyžádáni u Poskytovatele.

19. ŘEŠENI SPORŮ MIMO SOUDNI NEBO SPRAVNI RLZENI
(obecná ustanoven0
19,1 jakýkoli spor týkající se předmětu Smlouvy bude vyřešen v souladu s postupem

řešení sporů uvedeným v tomto článku 19. Všeobecných obchodMch podmínek,
ledaže z právních předpisů vyplývá způsob odlišný.
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19.2 Za počátek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna Smluvni strana domčí druhé
Smluvní straně oznámeni o sporu, včetně konkrétniho a přiměřeně podrobného
popisu sporu, a pokud je to možné, pksného návrhu řešeni,

19.3 Smluvní stranjt co nejdříve zaháji jednání - avšak nejpozději do 10 (deseú)
pracovních dnu po domčení oznámeni o sporu - s cílem dosaženi urovnáni
záležitosti, jež je předmětem sporu. Tato jednání budou zpočátku vedena zástupci
jmenovanými pro tento účel každou Smluvní stranou.

19.4 Pokud nebude pří jednáních dosaženo dohody do 10 (deseti) pracovních dnů od
zahájení jednání, pmjednaji spor nejpozději do dalších deseti (10) pracovních dnů
statutámi 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 poňzují písemné zápisy.

(umanovenÍgkajÍcĹsepouze Služby elejúonidých komunlkacl)
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 komunikacich
stanovi jinak.

(uganovenĹgkal"ici$epouze SlužbylC7)
19.7 Nedojde-li k dohodě statutárních orgánů obou stran nebo jejich zmocněnců,

přédbžl spor věcně příslušnému soudu, Místní přklušnost 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, Jednostranná ZMĚNA SMLUVNÍCH PODWNEK

(ustanoveni (ýkajicl se pouze Služby dewonicbých komunikac9
20.1 Poskytovatel je v souladu se Zákonem o elektronických komunikacích oprávněn

Sm|ouvu nebo jakoukoli její část změnit nebo do ni doplnit nové ustanoveni, a to
zejména pokud jde o rozsah, čonu, µáva a povinnosú Smluvních stran a kvalitu
Služeb. Poskytovatel ja oprávněn SRowu nebo jakoukoli její část změnit nebo do
ní doplnit nové uslanoveni, zejména vyvstane-li rozumná potkba takové změny
nebo doplněni, například potřeba změnit či nově výslovně upravit určitá práva a
povinnos6 Sm|uvn|ch stran v návaznosú na změnu právního předpisu, dostupných
technobgií, situace na trhu nebo obchodnl poläiky Poskybvatele. Znění změn a
doplňků nebo úpkié znění takto novdtzované Smlouvy nebo její části Poskytovatd
zašle nebo oznámi Účaslnlkovl nejpozděý (l) měsíc před dalem navrhované
účinnosti takové novelizace zpŮsobem sjednaným Hd zasíláni vyúčtováni a
we/ejnl hfoímaci o této změně v každé své µovozovně a způsobem umoZňujicim
däkový plístup. V případech stanovených Zákonem o elekůonických komunikaclch
hformuje PUskylwatel Účastnka zpŮsobem sjednaným pro zashánl vyúčtováni
novněž q jeho µávu ukončit Smbuvu (resp. ®stoupil) ke dni nabyli Učinnosů
navrhované novelkace, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude Účaslnlk
akceplova!. Pokud Účastník takto Smbwu neukoná, stává se nové znění Smkjuvý
závazným jako změna původně sjednané Smlouvy, a to s účinnosti ode dne
uvedeného v přIsMšné novelizaci Smlouvy nebo její části jako den nabytí µatnosú
nového znění.

20.2 V případě, že se práva a povinnosti stran upravená Smlouvou změní přímo
v důsledku rozhodnutÍ Úřadu nebo změny právního předpku, od něhož se nelze
smluvně odchýlil, 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.

(u5tanovenígka//císe pouze $/užbylC7)
20,3 Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky, Technický popis

služby, ŠLA nebo Cenlk služeb změnit nebo do nich doplnit nové ustanoveni, a to
zejména pokud jde o rozsah, cenu, práva a povinnos6 Smluvních stran a kvalitu
Služeb. Poskytovatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky, přl$hMý šla
nebo Ceník služeb změnil nebo do Mch doplrút novO ustanoveni, zejména
vyvstane-li mzumná potkba takové změny nebo dopMěni, napi'lkjad potřeba
změnit či nově výslovné Upfävit WČitá práva a povinnosU Smlwnich stran
v návaznosú na změnu právního předpisu, dostupných techndogii, situace na trhu
nebo obchodní politiky Poskytovatele, Znění změn a doplňků nebo Upbé znění
takto novehovaných všeobecných obchodních podmínek, Technického popisu
služby, ŠLA nebo Ceníku služeb Poskytovatel zašle nebo oznámi Účastníkovi
nejpozději jeden (l) měsíc před datem navrhované účinnosti takové novelizace
způsobem sjednaným pto zaSláni vyúčtováni a uvdojnl lnfomei o lót0 změně
v každé své provozoM azpůsobem umožňujicim däkový přistup. Pokud Účastník
s nawženou novdizaci všeobecných 0bchodnlch podmínek, Technického M$u
sluZby, pňslušného ŠLA nebo Ceníku sl4b nebu& souhlasit. je opcávMn
z toho1o důvodu Smlouvu vypověděl s Účinnosti k datu Účinnosti nimhovaM
novehzace. Pokud Účastník takto Smlowu nwypovi, stává se nové znění
Všeobecných obchodních podmínek, Technického popisu služby, přislušného ŠLA
nebo Ceníku služeb závazným pk) uzavi\enou Smlouvu jako změna původně
sjednané Smlouvy, a to s účinnosti ode dne uvodeného v příslušné novelizaci
Všeobecných obchodních podmínek, Technického popisu služby, příslušného ŠLA
nebo Ceníku služeb jako den nabyti $atnosti nového znění Všeobecných
obchodních podmlnek, Technického popisu služby, přis[ljšnéh0 ŠLA nebo Ceníku
služeb.

20.4 v případě, že se práva a povinms(i stran upravená Smlouvou změní přímo
v důsledku změny právniho předpku, od něhož se nelze smluvně odchýlit,
nepostupuje se podle článku 20.3 všeobocných obchodMch podmínek. O takové
změně bude Poskytovatel Účaslnika informoval.

považuje i domčeni prostřednictvím e-mailu, pokud se na tom obě Smluvni strany
výslovně dohodly ve Smlouvě,

21.2 Pokud se některá uslanovenÍ Smlouvy ukážou jako noplamá, neúčinná, nebo se
k nim ze zákona nebude pňhližet, nebude to mlt vliv na platnost Smbwy jako
celku. Smluvnl strany sjednaji bez zbytečného prodlení nová ustanoveni Smbuvy,
která nahradí stávajici ustanoveni a která co nejlépe odpovl®i původnímu Učdu.

21.3 V případě ŕozporu ustanoveni jednotlivých části Smlouvy mají postupně přednost
ustanoveni jednotlivých části Smlouvy podle tohoto pořadí:

21.3.1 číslované dodatky ke Smlouvě v pořadí od nejnovějšiho k nejstaršímu,
21.3.2 Zvláštni ujednánl (byb-li sjednáno),
21.3.3 Technická specifikace služby,
21.3.4 ŠLA,
21.3.5 Rámcová smlouva,
21.3.6 Ceník služeb,
21.3.7 Technický popis služby,
21.3.8 Všeobecné obchodnÍ podmínky
21.3.9 Technická a organizační opatkni ochrany osobních údaů (přístupné v aktuálnlm

znění na ~.cra.czldokumenty-k+stazeni).
21.4 Podpisem Smlouvy Účastník poNauje, Ze se s jedmtlřvými částmi Smlouvy

uvedenými v článku 21,3 těchto všeobecných obchodnkh podmínek seznámil, že
s nimi souhlasi a bude dodržovat podmínky tam uvedené.

21.5 český text všeobecných obchodnIch podmínek a Technického popisu služby je
úvazný. jakýkoliv překlad do c1zÍho jazyka má pouze informativní charakter. Texty
ostatních smluvnlch dokumentů jsou závazné v jazyku, ve ktorém jsou podepsány.

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

21.7 Ustanoveni §1799 a §1800 Občanského zákonlku se neuplatni,
21.8 Smlouva a zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky se nevztahuji na

poskytování služby šířeni rozh|asového a te|evizního yysäání, které je v celém
rozsahu upraveno zvláštním smluvním ujednáním.

21.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnos6 dnem
25.5. 2018,

21, SPOLEČNAA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
21,1 Za písemné se považuje právní jednání doručené poštou, kurýrem nebo

elektronickm poštou ve formě utčené zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu a o změně některých dalších zákonů, v Natném znění. Za písemné se
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ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

(OT Ceník
Z tj /'"(1 21) /1/

1 Pärtner

TLP čRA: AMBER (ORANŽOVÁ)

Komunikační profil
Přichozí/Odchozí

Měsíčni cena služby Max. počet
zařízeni

450 OOO l 45 OOO zpráv/měsíc

1 500 OOO /150 OOO
zpráv/měsľc

10 OOO KČ 500

30 OOO Kč 1500

2 ilX

Varianta Komunikace

r'reľni(l{n 1 x 3 minut
1 x 15 minut

Basic 1 x hodina

Mini 1 x den

Syst. Limit Příchozí
l Odchozí

500/50

120/20

30/3

2/1

jednotková
měsični cena

35 KČ

29 KČ

25 Kč

21 KČ

5 FLEXI

Parametr jednotková měsíční cena

jednotková cena zařízenI 15,4 Kč

Baliček zpráv . . Počet zprávJednorazová cena .. .(pr|chozj/odchoz|)

10 (JOO zpráv 1 2OO KČ 10 OOO /1 (JOO

50 (JOO zpráv 5 1OO KČ 50 OOO l 5 OOO

1/2



TLP čRA: AMBER (ORANŽOVÁ)

Komunikační profil
PřÍchozÍ/Odchozi

MěsÍční cena služby Max. počet
zařízení

10 OOO l 1 OOO zpráv/měs/c 2OO Kč 10

i) lol Cloud

Parametr Základni varianta Rozšířená varianta

Počet VCPU 2 4

RAM [GB] 4 8

Storage [GB] 40 100

MěsIčnľ cena služby 845 Kč 1590 KČ

2/2
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ŠLA LoRa - Service Level Agree|neŕ|
společnosti České Radiokomunikace a s.

1 VŠeobecná 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 ŠLA je poskytován samostatně k jednotlivým Službám Poskytovatele.
1.4 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 DěHňn , ľ |,1 i '.

2.1 l , ' , t : I ,' Ĺ ' ' l
Účastníkovi je poskytováno pokrytí území, ke kterému dobrovolně připojuje

svá zařízeni, cIlově bez fyzické asistence Poskytovatele, a to prostřednictvím IOT
portálu. Poskytovatel negarantuje přítomnost signálu na daném území. NepřÍtomnosti
signálu nevznikají Účastníkovi žádné nároky na plnění ze strany Poskytovatele. CRA

se zavazuji opravit nefunkční prvky své SItě v co nejkratším čase tak, aby mohly být
Služby s dostatečnou uživatelskou zkušenosti využívány.

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

' ŠLA je garantováno mezi sítí 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 síti ČRA
z vÍce než poloviny aktivních zařízeni na službě.

l Dostupnost je definována v nás|edujÍcĹ 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%

Maximálni doba opravy - 24 hodin sleva 5 %

České Radiokomunikace a.s.
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2.2 ' )
. ' Dostupnost se sleduje v měsIčnIm intervalu. Interval se vztahuje vždy ke kalendářnímu

měsíci. Pro výpočet dostupnosti Služby ve sledovaném období se použije nás|edujÍcÍ
vzorec:

Dostupnost služby = Us — TJ . 100%
7"s

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

Doby a období se počÍtaji 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 měsíčnI dostupnost Služby, náleží Účastníkovi smluvní sleva.
výše slevy se vypočítává z celkové měsIčnI fakturované částky za danou Službu.
Účastník je povinen zajistit pro oprávněné osoby Poskytovatele přístup k zařIzení
Poskytovatele umístěnému v objektu, kde je Služba instalována, a to pro účely
Účastníkem vyžádaného servisního zásahu nebo po předchozí dohodě s Účastn ikem
pro účely preventivní údržby svého zařízení. Pokud Účastník nezajistí pro účely
servisního zásahu na zařízeni SItě Poskytovatele zpřÍstupnění všech prostor
a místností svého objektu, kde se zařizenI nachází, čas, který servisní zaměstnanec
nebo skupina Poskytovatele ztratí čekáním na zpřistupněnÍ těchto prostor,
se nezapočítává do doby trvání poruchy. Pokud z důvodu neposkytnuti součinnosti
Účastníka vzniknou Poskytovateli jakékoliv výdaje (například nutnosti opakování
výjezdu k opravě), má Poskytovatel právo požadovat úhradu vzniklých výdajů
od Účastníka.

2.3
' Pro zajištěni plánované údržby zařízeni a pro zajištěni prací, souvisejÍcÍch s rozvojem

technické infrastruktury sitě elektronických komunikací Poskytovatele, jsou vymezeny
pravidelné časové intervaly — tzv. ,,servisní okna", a to v nás|edujícjch 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 omezení, 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 provádění 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 doručováni zpráv.
Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o údržbovém okně ,,C" min. 1 pracovni
den dopředu.

Poskytovatel se zavazuje, že bude využívat servisních oken pouze v případech,
kdy provádění údržby nelze za použiti rozumného úsilí zajistit bez přerušení 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 součásti doby
trvání služby v měsici-Ts, ani doby nedostupnosti Služby Tn.

:S ['C:",'

Š ) '

Oznámení 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
přerušení 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 provozování 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 nahlášení poruchy - TI

Sděleni týkajIcI se skutečností, na základě kterých budou některou ze stran
uplatňovány jakékoli právní 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 sděleni, která byla učiněna formou podle tohoto odstavce.
Pokud jde o skutečnosti, u nichž by forma sdělení uvedená v předešlém odstavci
způsobila prodlení a s nim 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 sděleni,
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 předáni 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 přerušení provozu služby.
jestliže účastník neumožni Poskytovateli bezodkladně provést servisní zásah
na zařIzení 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 neumožní Poskytovateli provést servisní zásah, je servisní zásah
přerušen a doba přerušeni se nezapočítává do doby řešení poruchy.
Porucha způsobená třetí osobou, v jejímž důsledku účastník nedodržel provozní
podmínky, např. výpadek napájeni v koncovém bodu služby nebo v lokalitě nepřímého
přístupu, je považována za závadu na straně účastníka.

I V případě sporu o existenci nebo umÍstění 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 i Poskytovatel má právo účtovat Účastníkovi náklady spojené se zjišťováním
a odstraňováním závady v případě, že po oznámení závady účastníkem objektivně
zjisti, že závada není na straně Poskytovatele nebo že závadu zavinil uživatel, případně
že závada vůbec nenastala. Tyto náklady budou stanoveny podle niže uvedených
jednotkových cen:

· montážni 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 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,p, nastává prokazatelným odesláním oznámeni (hlasová
schránka, fax, e-mail nebo SMS).
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k 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.

l ' Porucha, o níž Poskytovatel objektivně zjistil, že nemá příčinu na straně Poskytovatele,
se nezapočítává do doby nedostupnosti Služby (Tn).

[ - . ' j ' " " , , ' ' l '

. l Neprodleně po oznámeni vzniku poruchy T, začne Poskytovatel s jejím odstraňováním.
Poskytovatel od oznámeni 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 spojení na pověřeného pracovníka
Uživatele je nedostupné, Poskytovatel informuje Uživatele prokazatelným odesláním
oznámení (hlasová schránka, e-mail nebo SMS).

' . ' Uživatel po obnoveni Služby po poruše neprodleně prověří funkčnost Služby, případně
nejpozději do 60 minut po T,p, oznámí Poskytovateli, že Služba stále nesplňuje
dohodnuté provozní parametry.

. ' Nesouhlasí4i Uživatel s údaji, obdrženými od pracoviště Dohledového centra
Poskytovatele, může tyto údaje do následujiciho pracovního dne rozporovat
přes pracoviště Dohledového centra, nebo prostřednictvím obchodního zástupce
Poskytovatele, jako eskalačniho stupně.
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