SMLOUVA o

Uzavřená
v

platném

v

souladu

s

š

FIREMNÍM ŘEŠENÍ
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonlku

(dále jen „občanský zákonik")

znění.

(dále jen „Smlouva“)
Číslo

63624724

mezi

T-Mobile Czech

Sídlo:

Republic

a.s.

Ulice

Tomlčkova 2144/1

Město

Praha 4

PSČ

IČ

64949681

orc

CZ64949681

Spisová

značka

B. 3787 vedená

u

rejstříkového

lng. Jaromírem Červinkou,

Zastoupená

na

soudu

základě

v

14s oo

Praze

pověřeni

(dále jen "TMCZ')

Operátor ICT,
Sídlo:

a.s.

Ulice

Dělnická 213/12

Město

Praha 7

PSČ

IČ

02795281

DIČ

CZ02795281

Spisová

značka

B 19676 vedená
Michalem

zastoupenou

Poxnuuá

Městského soudu

v

Praze

Fišerem, předsedou představenstva

Bc. Petrou
Adresa pro zasílání

u

170 uo

Burdovou, místopředsedou představenstva

korespondence včetně Vyúčtování
=o*! av
910

'

(dále jen „Smluvnl partneť)
(TMCZ a

Smluvní

Vyplnit pouze. jeli

EI

partner dohromady dále také jako „Smluvní strany )

odlišná od sídla

bez realizace

Smlouva

o

D migrace

Firemním řešenl

Slrane 1 16

var-nz! uOPVZI

f)

Ř=\\ anima

inf)

Smlouva
ÚČEL

1.

A

o

Firemním řešení

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.2

1.3

OPRÁVNĚNÉ

osoev

2.1

2.2

2.3

2.4

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
l.1

Smluvní partner se za
Služby zavazuje hr
účet TMCZ
uvedený v příslušném daňové
bez DPH, přičemž
na daňovém
dokladu bu
výslovně sjednáno
jinak, TMCZ je oprávn
samostatných daňových dokladech
vyúčlo
-

Smlouva
Vnrn zi

.

o

Firemním řešení

ov vzi
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4.

4.1

Smluvní strany

se

TMCZ právo

úrok

na

dohodly,
z

že splatnost

prodlení

ve

vyúčtování činí

výši 0,05 %

dlužné

z

14 dní od

částky

za

jeho vystavení.

každý započatý

V

případě prodlení

s

úhradou ceny má

den prodlení.

ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO ODBĚRU
Smluvní strany

se

dohodly,

minimálního odběru“)

v

že Smluvní partner nemá

tedy Doba minimálního odběru, ani Minimální odběr
provoz ani Minimální

povinnost zajistit odběr Služeb

žádném minimálním Finančním

doby

se

v

konkrétním období (dále jen „Doba

objemu (dále jen „Minimální odběť). Závazek minimálního odběru,
nesjednává.

Toto ustanovení

se

netýká sjednané Minimální

ceny

za

provoz

se

užívání.

MINIMÁLNÍ CENA E PROVOZ
5.1

Smluvní
rozumí
Cena

dokumenty

za

provoz

je účtována zpravidla

Smluvní partner

se

mohou stanovit minimální cenu

Smluvním dokumentu specifikované

ve

zajistit minimální

vyúčtovaná cena za provoz

(bez DPH
5.2

a

ve

nad rámec

odběr

za

cena za

provoz

ve

rámci

Služby

v

provoz“). Cenou

v

rámci

vztahu k dotčeně Službě

v

Služby tak,

že nad rámec

cena za

paušální ceny

daném zúčtovacím období alespoň

pokutu
výší

a

cena za

provoz

Smluvní partner je

alespoň Minimální
povinen

stanovené Minimální ceny

vztahu k dané Službě

v

takto

za

odběr

ceny

za

plnění

v

provoz,

ve

za

provoz,

a

skutečně

zavazuje

tuto Službu bude

výši Minimální

ceny

za

provoz

rámci

Služby tak, aby v daném zúčtovacím období
je TMCZ oprávněn vyúčtovat Smluvnlmu partnerovi

vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit.

provoz

za

zúčtovacím období daně Služby.

paušální ceny Služby. Je-lí stanovena Minimální

plnění

Vždy, když Smluvní partner poruší svůj závazek zajistit
smluvní

v

cena za

aplikaci dohodnutých slev).

po

dosáhla vyúčtovaná

rozdíl mezi

(dále jen „Minimální

plnění poskytovaná

vyúčtovanými

cenami

Tato Smluvní

za

provoz

daném zúčtovacím období.

pokuta

se

vypočte jako

(bez paušální ceny Služby)

MINIMÁLNÍ DOBA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY
6.1

Specifikace služby jsou uzavírány
užívání

služby").

Pro

na

dobu neurčitou

vyloučení pochybností

se

závazkem minimální doby užívání
Služby (dále jen „Minimální doba
uvádí. že Minimální doba užívání služby neznamená dobu
se

určitou trvání

Specitikace služby. Není-li v relevantním Smluvním dokumentu stanoveno
jinak, činí Minimální doba užívání služby 24 měsíců.
Minimální doba užívání služby se počítá ode dne zřízení
Služby. popř. ode dne provedení změny Služby.
SMLUVNÍ SANKCE, NÁHRADA ÚJMY
7.1

Za

jakékoliv porušení povinnosti Smluvním partnerem, které
je podle Smluvních dokumentů označeno jako
podstatné, je
oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu a Smluvní
partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní
pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta bude vyůčtována ve
výši vypočtené postupem bud' dle odst 7.1.1 níže, nebo dle odst
7.1.2 níže, a to podle toho, který
postup výpočtu bude mít za výsledek vyšší částku. Výše smluvní
pokuty se vypočte jako:
7.1.1
součin částky částky O Kč a počtu
celých měsíců, které zbývají do uplynutí Doby minimálního odběru
ode dne. kdy
k takovému porušení povinnosti
došlo; nebo jako
TMCZ

7.1.2

součet
u

sjednaných měsíčních paušálních

konkrétní Služby

cen a

Minimálních

cen za

provoz

vynásobený počtem celých kalendářních měsíců,

platných

které

ke dni

pomšení dané povinnosti

zbývají
uplynutí sjednané Minimální
Služby, které se takové porušení týká, a to ode dne, kdy k takovému
porušení povinnosti došlo.
Jsou-li sjednány paušální
ceny za období delší než měsíc, určí se pro účely
předchozí věty měsíční paušální cena
jako poměrná část takové paušální ceny připadající na
jeden měsíc.
doby užívání služby

do

u

Pro

vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že TMCZ není
oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu tvořenou jako součet
a 7.1.2 Smlouvy, ale
je oprávněn vyúčtovat bud' pouze smluvní pokutu
vypočtenou
postupem podle odst. 7.1.1 výše, nebo pouze smluvní poutu
vypočtenou postupem podle odst. 7.1.2 výše, a to podle toho,
který z uvedených postupů bude mít za výsledek vyšší částku.
Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto odstavce 7.1 není
dotčeno právo TMCZ na náhradu
újmy vzniklé v souvislosti s podstatným porušením povinnosti Smluvním
partnerem v plné
výši.
částek vypočtených dle odst. 7.1.1

Smlouva

o

Firemním řešení

v-mzí IOPVZI
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7.3

sankce

7.4

z

ceny Služeb se

vždy použije cena Služeb včetně DPH a bez
aplikace případných slev z Ceníku.
TMCZ Smíuvnímu partnerovi
smluvní pokutu dle odst. 7.1.1
Smlouvy, pak bez ohledu na ostatní ustanovení
Smluvních dokumentů a bez ohledu
na ujednání v čí. 4
Smlouvy, dochází ke dni uhrazení takové smluvní
pokuty k ukončení
Doby minimálního odběru. Vyúčtuje-li TMCZ
Smluvnímu partnerovi smluvní
pokutu dle odst. 7.1.2 Smlouvy,
pak bez ohledu

Vyúčtuje-li

7.5

zejména

v

TRVÁNÍ

A

jejich článku

9.

UKONČENÍ SMLOUVY A SPECIFIKACE
SLUŽBY

8.1

8.2

8.3

Smlouva nebo Speciňkace
služby může být ukončena rovněž dohodou
Smluvních stran nebo
odstoupením kterékoliv Smluvní
a to v případě
podstatného porušení povinností dmhou
smluvní stranou. Další
podmínky
pro ukončení Smlouvy, či
Speciňkací služeb nad rámec tohoto článku
Smlouvy, jakož í podmínky ukončení
Účastnickych smluv mohou být stanoveny
ve Smluvních
dokumentech.

strany,

8.4

Ukončením této

smlouve

o

Smlouvy dochází

k ukončení Dohod

o

cenových podmínkách uzavřených dle této
Smlouvy.

Firemním lešení

Von: ZI IT VII
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Ukončení této

Smlouvy

touto Smlouvou,

jakoby

nemá vliv

na

nedošlo k

jejímu

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Pokud není stanoveno

trvání

Specifikací služeb, přičemž

v

takovém

případě

se

Specifikace

služeb nadále řídí

podepsány

oběma Smluvními

ukončení.

jinak, veškeré změny

a

dodatky Smlouvy

musí

být učiněny písemně

a

stranami.
9.2

Smluvní
se

partner výslovně prohlašuje, že

zněním

Podmínek

TMCZ

ustanovení

o

s

zněním Obchodních podmínek

se

T-Mobile Czech

Republic

a

lokalizačních

Smlouvy

o

Firemním řešení,

údajů účastníků

i

se

zněním

a.s.

upozorňuje Smluvníhc partnera.

podmínkách Smlouvy

za

podrobně seznámil

zpracování osobních, identifikačních, provozních

Všeobecných podmínek společnosti
9.3

se

týkající

o

se

že v některých Smluvních
dokumentech, zejména v této Smlouvě a Obchodních
Firemním řešení jsou ustanovení, která
by mohla být považována za překvapivá. Jedná se zejména
smluvních pokut, náhrady újmy a
jejího omezení, SLA a případů, které jsou považovány dle

Smlouvy

podstatné porušení Smlouvy. Smluvní partner prohlašuje, že

nimi souhlasí. Smluvní partner

seznámit
Smluvní

se

všemi Smluvními

dokumenty

se

zavazuje vždy při
které

dokumenty,

se

uzavření

se s

těmito ustanoveními

Specihkace služby

poskytování Služby týkají,

mohou obsahovat ustanovení, která

by

a

nebo

podrobně seznámil

Účastnické smlouvy

to i sohíedem

mohla

být považována

Je-li mezi Smluvními stranami

sjednáno právo TMCZ jednostranně

změnit smluvní

jednostranně částečně i

jejich

ve

bez

a

se

výhrad

podrobně

skutečnost, že takové

na

smyslu právních předpisů

za

překvapivá.
9.4

takové

změny písemně

následujícího
smluvní

rozsahu. Není-li

sjednáno jinak, Smluvní partner

ukončit Službu dotčenou takovou změnou

po měsíci,

podmínky.

celém

v

s

výpovědní dobou,

podmínky,
má

která

právo

může

je

TMCZ měnit

do 30 dnů od oznámení

uplyne posledním

dnem měsíce

kterém

byla výpověď doručena TMCZ, přičemž do okamžiku uplynutí výpovědní
doby platí původní
Smluvní partner výše uvedeným způsobem
vypoví Službu. má TMCZ právo vzít změnu smluvních

ve

Pokud

podmínek zpět, přičemž Smluvní strany

se dohodly že v takovém
případě se Smluvním partnerem podaná výpověď ruší a
platí původní smluvní podmínky. Právo ukončit Službu podle tohoto odstavce
nevzniká, pokud dojde ke
změně smluvních podmínek na základě
změny právní úpravy nebo vpřípadě změn smluvních podmínek, které
nejsou
v neprospěch Smluvního
partnera. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro Účastnické
služby.

pro Službu nadále

9.5

Smluvní strany

sjednávají,

že TMCZ

je oprávněn měnit jednostranně Podmínky Firemního řešení, Popisy služeb,
Ceníky
služeb, Provozní řády, Kontaktní osoby, Podmínky zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů
účastníků, případně i další dokumenty. v nichž je tak výslovně stanoveno TMCZ se
zavazuje Smluvního partnera o takové
změně iníorrnovat nejméně 30 dní předem, není-li v
příslušném dokumentu stanoveno jinak.

9.6

Smluvní partner

prohlašuje,

že vzhledem ke

dle

jeho individuálního požadavku

postavení slabší strany
9.7

Smluvní partner

na

sebe

skutečnosti, že předmětem této Smlouvy je poskytnutí Služeb Firemního řešení

jím

provozovanou podnikatelskou činnost, nemá
smyslu 5 433 občanského zákoníku.

ve

ve

pro

smyslu 5 1765 odst.

2 občanského zákoníku

závazná pro právní nástupce Smluvních stran.
9.8

9.9

Smluvní strany si

se

touto Smlouvou

se

Pro

souladu

hovoří

o

s

ustanovením

5

ani kterákoli

z

oprávněných

osob

přebírá nebezpečí změny okolností. Smlouva je

558 odst 2 Občanského zákoníku

ujednávají, že na smluvní vztah založený
vylučuje uplatnění obchodních zvyklostí. Smluvní strany sr dále ujednávají že na smluvní vztah
založený
vylučuje uplatnění ustanovení š 1793 občanského zákoníku.

vyloučení pochybností

Smlouvy,
9.10

v

touto Smlouvou

on

se

stanoví, že pokud

Rámcové smlouvě, rozumí

se

se v

Učastnické smlouvě a/nebo jiném dokumentu,
který je přílohou této

tím tato Smlouva

Nedílnou součást Smlouvy tvoří následující
přílohy
Příloha č. 1:
Kontaktní osoby
Příloha č. 2:

Seznam

Příloha č. 3:

Obchodní podmínky

oprávněných

osob

(pouze

Smlouvy

o

v

případě, jsou

Ii

dohodnuty Oprávněné osoby

dle článku

2)

Firemním řešení

Příloha č. 4:

9.11

Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údaju účastníku
dokumenty má přednost ten dokument který je v následujícím výčtu uveden
Specifikace služby; 2. Dohoda o cenových podmínkách 3 Provozní
řády (je-li pro danou Sluzbu sjednáno
V

případě

rozporu mezi Smluvními

dříve: 1

jejich použití);

Smlouva

o

Firemním řešení
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4.

íBIo

Smlouvy, 5, Ceníky služeb; e. Popis služby: 1. Podmínky zpracování osobních lderiíínkečnlcíi provozních

údajů útesmlkú, B. Podmínky Flmmího řešení:

9. Všeobecné

podmínky společností

T-Mobile Czech

a

lokalizačních
s

(dále také

pro konkrělnl

typ Služby

Republic a

MPSV)
9.12

Konkrétní
-

se

Popis služby, Provozní řád (je-ll

stávají

nedílnou součástí této

podmínkách

pro konkretní

pro danou Službu

typ Sluzby

-

obema smluvními

příslušným Poplsem síuiby. Pruvoznlm řádem
9.13

smlouve

byla vytiolovena

ve

3

sjednána jeho použítí)

a

Ceník

služby

Smlouvy dnem. kdy dojde k podpisu příslušné Specifikace služby

siejnopísech

s

a

Ceníkem

stranami.

s

nebo

Dohody o cenových

tím. ie podpisem smluvní partner potvrzuje, že

služby seznámil zavázal

se

jlmí řídit

a

dodržoval

se s

je

platností originálu. přičemž TMCZ obdrží 2 vytrotovenl smlouvy

e

Smluvní

partner obdrll 1 vyhotovení Srrilouvy.
9.14

Smluvní sírany po řádném přečtení tělo Smlouvy prohlašují že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě
jejich prave, vážně míněné e svobodne vůle. při respektování principu poctivost, spravedlností e rovností Smluvních síran Na
důkaz

uvedených skutečností pňpojují své podpisy.

V

V

03
Za TMCZ

suis-m

o

vyřizuje,

Fkomnlm íahnl

neuronu-vn

Zíllll

Mášdne 27 03 2075

l

X

PŘÍLOHA č.

ke Smlouvě

Pro

KONTAKTNÍ

1:

OSOBY

Firemním řešení č.

o

společnost

63624724

Operátor ICT,

IČ 02795281

a.s.,

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní

určují

strany

následující

bezproblémového poskytování
Jsou-li kontaktní

osoby

kontaktní

Služeb

dle této

a

přílohy

osoby

kontaktní

resp.

údaje

pro

komunikaci

za

učelem

zajištění

jejich vyúčtování
pro

Oprávněnou osobu,

rozumí

se v

této

příloze Smluvním partnerem právě

tato

oprávněná osoba

Zákaznické centrum

Dotazy týkající
Pro technickou

—

Business

zejm. podmínek účtování, nastavení

se

podporu týkající

se

funkčnosti

Služeb

služby je

kontakt umožněn

stanoveným Administrátorům systémových

řešení

Pro

vybrané typy

konkrétní

služeb

jsou kontaktní údaje oddělení technické podpory

specifikaci služby.

I

v

těchto

případech je

kontakt umožněn

či dohledového centra

uvedeny vždy

na

stanoveným Admínlstrátorům systémových

řešení.

Útvar prodeje

a

Dotazy spojené

služeb zákazníkům
se

Smíuvníml

dokumenty, zejm. prodloužení poskytování

Služeb

Tomíčkova 2144/1
Ptah

4, 148 00

telefon:

KONTAKTNÍ ÚDAJE SMLUVNÍHO PARTNERA
Smluvní partner: Obchodní tlrma:

Zodpovědná osoba je
nebo

Operátor ICT,

hlavním administrátorem Služeb

osobou, která má jiné oprávnění jednat

jménem

Smluvního partnera veškeré

Účastnické smlouvy, jmenovat,
administraci služeb

Příloha: Kontaktní osoby

a.s.

za

úkony vůči

měnit či rušit

a

muže

být

statutámlm

orgánem společnosti

Smluvního partnera

Smluvního partnera (např. plná moc). Zodpovědná osoba je oprávněna činit
TMCZ

(uzavírat převádět, prodlužovat, vypovídat Specifikace služeb,

administrátory

prostřednictvím administrátom,

musí mít

Služeb nižší

úrovně

apod.). Provádí-li Smluvní partner

vždy alespoň jednu Zodpovědnou

osobu
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EZměna

Stanovení

:]

Zrušení

Kontaktní adresa

Ulice, č.p., město, PSČ

Administrátoři: Smluvní
na

stránkách TMCZ

internetových

získávat informace
V
v

partner tímto zmocňuje

o

a

nastavení Služeb

níže uvedené

osoby jednat

za

něj vůči TMCZ,

vjeho tiskových materiálech. zejména pak aktivovat,

a

to

měnit

v
a

rozsahu

zveřejněném

deaktivovat

Služby),

apod.

případě, že role Administrátora není stanovena, může každý koncový uživatel provádět právě ty změny, kterou jsou
kompetenci Administrátora.

Administrátor

systémových

Komunikuje

zástupci

se

řešení

je

kontaktní osoba

TMCZ vzáležitostech

plánovaně i neplánovaně odstávky apod.).

systémových
případě

řešení

přímou podporu

zasílání infonnace

o

na

spojených

V

s

Jeho stanovením

specializované

plánovaně odstávce,

"helpdesk" Smluvního partnera.

pověřená Smluvním partnerem

případě

administrací těchto Služeb
a

administrovat označené

vyplněním povinných údajů garantuje TMCZ

lince. TMCZ

ověření funkčnosti

se

obrací

na

Služby.

(řešení poruch, změny nastavení,

Administrátora

Administrátorovi

systémových

řešení

v

apod. Administrátorem systémových řešení může být

více lokalit může mít každá svého administrátora

systémových

řešení

(či

administrátory).

Stanovení

E Změna

El

Zrušení

Kontaktni adresa

Ulice, č.p., město, PSČ

ŽA/nz/a/„g/AL/ 1510 00 fam/fy; g

Platné pro

všechny speciňkace

Platné pro

specifikace číslo:

Příloha Kontaktní osoby

Slraria2l3

DZměna

Stanovení

Platné pro

všechny specifik

Platné pro

specifikace číslo:

získávat

a

financí

infonnace

Zrušení

p..-u,

Ulice, č.p., město, PSČ

Administrátor

D

je
o

fam/fa

Smluvním
nich.

Mezi

partnerem

jeho

"WO

pověřen

oprávnění

nastavovat

patří

zejména

fwmřy

parametry
získávání

týkající

se

informací

o

Vyúčtování
platbách,

Služeb
nahlížení

Vyúčtování prostřednictvím aplikace Správce firemních nákladů
(SFN), administrovat Podrobný výpis služeb, měnit
metodu a formu úhradu Služeb, měnit
žádat
údaje kVyúčtování,
o opisy daňových dokladů,
splátkových kalendářů,
platebních šetření apod
na

V
v

případě,

že role Administrátora financí není
stanovena. může

každý koncový

uživatel provádět

právě ty změny,

které

jsou

kompetenci Administrátora financí.

Stanovení

Změna

D

Zrušení

Konta ktni adresa

Ulice, č .p., město, PSČ

pšmzozefgg/4g

4% m

zem/a :,z

Pozn.:

1)

Povinné

údaje

k

Příloha Kontaktní osoby

vyplnění
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SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

PRO

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH,

ČNÍCH,PROVOZNÍCH

IDENTIFI

ÚDAJÚ ÚČASTNÍKÚ

A LOKALIZAČNÍCH

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH, IDENTIFIKAČNÍCH. PROVOZNÍCH
LOKALIZAČNÍCH UDAJÚ UČASTNÍKÚ SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH

A

REPUBLIC A.S. ss s DLEM

TOMÍCKOVA 2144/1, 148 oo PRAHA 4, ič 649 49 681, ZAPSANÉ po
OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU VEDENÉHO MĚSTSKÝM SOUDEM v PRAZE,
ODDÍL B, VLOŽKA 3787

u

z

plnít

astn ku

vé zavazky
vz
poskytovaní služeb.

5

-

vyučtovaní

.

B

prod

W3 2.

6) vy máhá n í pohl edá ve k
so b
prod uktů třetích

prostředn tvm T-Mob Ie čí umožně přís pu k ú dajú m o Iok alí zaci
í
ud aj um U astníka volajícího n a č ísl a
píípadné dalšm dentí ikacnm
tsňov ho volán
č. 238

(přesny

07 Sb.

a

to

.

'

př ed ávanych Udaj ů sta nov vyhlá šk a
ubjektům provoz cím p íacovi ště pro pílí rn
rozsah

volán načslat ň vého volan.

Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních
udajů (dále jen „Podmínky“) upravují prava a povinností
smluvních stran (T-Mobile a účastníka) při zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků (dále jen
„Udaje“). Za učastníka se pro účely těchto Podmínek považuje každy. kdo
je s T-Mobile v jakémkoliv smluvním či obdobném vztahu. T-Mobile vede
Tyto
a

databázi, která obsahuje veškeré

Údaje,

které T-Mobíle získal v souvislosti

uzavřením účastnické

smlouvy, poskytováním nabízených služeb či
jinym přimym nebo nepřímým kontaktem s účastníkem či od třetích osob.
T-Mobrle chrání Udaje v maximální možně míře, která odpovídá stupni
s

technického rozvoje,
s

astník souhlasí

lokalizačních

těmito Podm nkami

a

a

zavazuje

se s

nimi nakládat pouze

v

souladu

platnými právními předpisy.

Osobnímí a idenflikačními udaji se rozumí zejména titul, jméno, přijmení
adresy (zejm. doručovací adresa, adresa místa instalace), rodné číslo,
popř. národní rdentií káior, datum narození, věk, pohlavi, vzdělán ,rodinny
stav, údaje o dokladech totožnosti, telelonní čísla a emailová spojení,
obchodní firma, název sídlo, misto podnikání, identiůkační číslo, udaje
o platbach a platebni morálce, čísla SIM karet. účastnické telelonní čislo,
aktivní tarif, heslo, provozní

získané

o

a

lokalizační

účastníkovi. Provozními

udaji

udaje
se

a

jiné údaje oprávněně

rozumí zejmena telelonní

n

sledu

ím

(včetně zasílá

(ze

ověření

mena

úča tn

základě zákona, které učastnik nemůže odmítnout (viz čl. 3),

zpracováni

Údajů

na

kdykoliv odmítnout (viz čl.

4

Zpracování Údaju

dale bj
e

). T-Mobile je oprávněn Udaje zpracovávat

po celou dobu trvaní účastnické

zákon pro konkrétní

a

základě souhlasu účastníka. které učastník mů

smlouvy, nestanoví-li tyto Podminky či

Údaje jinak.

na

gové

a

o bchodní

o

ava

účel

tlmark etí n g u

a
píová ěn
akychkoli v j inych subjektů
ity poskytova yčh sužeb, p s ytovanl služeb č

ídentíty

a

e

a

:r-—<5_,

tn kům anebo ob c h odn irn
u

astnika

partnerů
využívat nabízené služb

zletilost účastníka), zveř jnění kontaktní:

íníormacní síuž ě T-Mobile. zveř něn kontaktníc

astnika

u

níonnačn

slu bě

jíny h subj ktu poskytujícíc
tento typ služeb, zveřejnění kontaktních udajů úča tníko v tištěné
teleíonním seznamu. V rámci zpracování Udajů pro marketingov
propagační a obchodní účely je T-Mobile oprávněn zpracovávat Úda'_
jak pro vlastni marketingové, propagační a obchodní aktivity. t
I obchodní aktivity jných subjekt
pro marketingové, propagační
Účastník souhlasí se zasíláním ob h dn ch sdělení společnosti T-Mob =
a

v

šmw1í-trcagPW

jiných subjektů, přičemž obchodní sdělení je T-Mobile oprávn
elektronicky (zejména formou SMS. MMS, emailu) a písem
nebo je zpřístupnit v souvislosti s poskytováním kterékoli nabíze
služby. Pro označení obchodních sdeleni (společnost T-Mobíle i jinýo
subjektů) T-Mobíle užívá hvězdičku (') nebo jiné vhodné označe
a

zasilat

které učastnika

-

sděl nl,

zlepšován va
př danou hodnotou uča
T-Moble, ověřovan zpusobílost
udaju
udajů

rávně n Ud aje zpra

|e

ark

ností T-Mo

s

sdělením

kusy), typ přístupu k internetu (např. WAP APN Internet APN Intranet,
pevný internet ADSL, SHDSL. xDSL atp.), typ používaného koncového
zařízení a IMEI. konfigurační údaje (např. IP adresy), údaje o obsahu
a způsobu využíváni služeb a typovém chováni účastníka (behaviorální
udaje). Lokalizačnimr udaji se rozumí jakékoli ůdaje zpracovávané v síti
elektronických komunikaci. které určují zeměpisnou polohu koncoveho
zařízení účastníka, zejména údaj o síti. k niž je účastník připojen (např.
při roamingových spojeních), údaj o tranzitní ústředně apod. T-Mobile
provádí dva základní typy zpracování Údajů: p) zpracování Údajů na

veskere

obchodn ch

včetně

služeb

uskutečnění

minuty, kB či

tím, že T-Mobí

pruzkumu trhu) spole

číslo volajícího, telelonní číslo volaného, druh poskytnuté služby, cena za
poskytnutou službu, začátek spojeni, konec spojení. datum a frekvence

spojeni, počet poskytnutých jednotek (např.

s

ucelum

íníormuje

o

tom

že uvedené sdělen

je obchodní

smyslu platnych právních předpisů a že jeho odesílatelem
T-Mob le. Účastník muhlasí s tím, ze po ukončení účastnické smlouvy
ve

_.

T-Mobíle oprávněn po dobu neurčítou zpracovávat jméno. příjme
adresu, obchodni firmu název identifikační číslo a jíně kontaktní úda __
účastníka (včetně telefonního čísla
nabízení obchodu

a

a

e-mailové

adresy).

a to za

účele

služeb.

T-Mobile zpracovává Údaje za účelem ověřování a hodnocení jeho
bonity a platební morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných
podobných registrů a dále za učeíem vzájemného íníonnování
oprávněných uživatelů těchto registrů. a to jak při vzniku smluvního
vztahu, tak kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. je-li to třeba. Zpracování
Údaju za účelem ověřování bonity a platební morál y a nájemného
informování oprávnénych uživatelů registrů dlužníku prostřednictvím
těchto registrů zahrnuje zpracováni 'ména. přůmení. adresy, rodnéh
čísla, nazvu obchodní íirmy. sídla, mista podnikán. dentííikačníh
čísla data vzniku dluhu, vyše dluhu typu služby či produktu. př"
jejiz:
poskytování či prodeji dluh vznikl platnosti, výše dlužné částky p
splatností. počtu dlužnych vyúčtován údaju o posto peni pohledávk V.
data zaplacení. udajů o odpisu pohledávky a ID záz amu. Tyto Údaj
je T-Mobile oprávněn předat regí tru dlužn ků v piíp dě opokovanéh

00

základě zákona, které účastník nemůže odmítnout

zahrnuje zpracován pro následujic učely poskytování sluzeb, zajištěn
propojení a přístupu k síti. zajištění provozních činností nezbytných
k poskytování služeb, vyúčtování, učeíní a daňové učely identifikace
zneužívání sítě či služeb

(kterým je mimojiné i opakovane n uhrazení
nabízených služeb), ochrany práv a právem chráněný h ájmů
(T-Mobile a účastn ku spočívající v posuzováni schopnosti a choty
ceny
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.Z0

prodlení

s

úhradou nebo exísten

než 30 dnů po

e jakékoliv peněžní pohledavky dél
splatností. Provozovatel registru dluzníků je opravné

eon

_, tyto Údaje zpřístupnit za účelem
hodnocení boníty a platební
rálky všem uživatelům registru, a to včetně rodného
čista, které je
iezbytným identiíikatorem. K datu nabytí účinnosti těchto Podmínek

k některé z uvedených aktivit dává
svůj souhlas. Účelem takového
zpracování kontaktních údajů je umožnil
vyhledáváni podrobného
kontaktu o účastníkovi na základě
jeho jména nebo

T-Mobile předává data za účelem ověřování
platebni morálky
prostřednictvím registru dlužníků sdružení
SOLUS, zájmovému
sdružení právnických osob, lČ 69346925. Aktuální

případně
nezbytného minimálního množství dalších identifikačních
prvků.
Opravu tištěného telefonního seznamu lze
provést pouze při jeho
nejbližší redakci. Účastník je oprávněn požádat,
aby bylo u jeho
Údajů v tištěném telefonním seznamu uvedeno, že si
nepřeje být

seznam členů
sdružení SOLUS je uveden na wvvw.solus.cz.
T-Mobile může rozšířit
zpracování i na další registry dlužníků, aniž
by k tomu bylo nutné
získat souhlas účastníka. Vtakovém
případě T-Mobile

pouze

na

internetových

zprávy iníormaci

stránkách
o

a

kontaktován

zveřejní

prostřednictvím SMS

účelem

vzájemného iníonnování oprávněných uživatelů těchto
registrů,
a tojak při vzniku smluvního
vztahu, tak kdykolivv pniběhu trvání
smlouvy, je-li to třeba. Zpracování Údajů za účelem ověřování
platební morálky a vzájemného iníormování
oprávněných uživatelů
pozitivních registrů prostřednictvím těchto
registrů zahrnuje
zpracováni jména, příjmení, adresy, rodného
čísla, data narozeni,
názvu, obchodní íirmy. sídla, místa podnikání, identiíikačního
čísla,
údajů o dokladech totožnosti. údajů o tom, že mezi účastníkem
a T-Mobile došlo k uzavření
smlouvy. údajů o linančnlch závazcích,
které vznikly, vzniknou nebo mohou
vzniknout účastníkovi vůči
souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků
(zejm.
vystavených vyúčtováních služeb), údajů o zajištění závazků
účastníka souvisejících se smlouvou, dalších
údajů vypovídajících
o bonitě a platebni morálce
účastníka (zejm. údajů o rozsahu
a povaze přip.
porušení smluvní povinnosti, jehož následkem
je
existence dlužné pohledávky
po splatnosti, o přip. změnách závazku
nebo smlouvy, o předčasném
splnění dluhu apod.). Provozovatel
pozitivního registru je oprávněn dále
tyto Údaje zpřístupnitza učelem

udajů

a platební
morálky všem uživatelům registru,
rodného čísla. které je nezbytným
identílikátorem.
K datu nabytí účinnosti těchto
Podmínek T-Mobile předává data
za účelem ověřování
platebni

morálky prostřednictvím pozitivního
registru sdružení SOLUS, zájmovému sdružení
právnických osob,
IČ 69346925. Aktuální seznam členů
sdružení SOLUS je uveden na
. T-Mobile může rozšířit zpracování i na další
pozitivní
registry. a to aniž by bylo nutné získat dodatečný souhlas účastníka.
V takovém

případě T-Mobile

stránkách www.t-mobile.cz
o

a

pouze

zveřejní

na

internetovych

prostřednictvím SMS zprávy iníormaci

přistoupení k pozitivnímu registru.

T-Mobile zveřejní kontaktní

údaje účastníka (jméno, přijmení, adresu

trvalého pobytu. případně obchodní
íirmu/název. adresu sídla/místa
podnikání; telelonní čísla a adresu elektronické
pošty, případně
další dohodnuté údaje) ve vlastní
informační službě, v iníonnační
službě jiných provozovatelů či v tištěném
teleíonnim
seznamu

pouze

v

případě, že k

účastnické

smlouvy

či

lomu dá účastník souhlas

později

se

při uzavírání
jinak jednoznačně vyjádří. že
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zákaznickým

T-Mobile či externími
operálorskými centry T-Mobile může
být nahráván, a to za účelem vnitřní
kontroly služeb a zvyšování
jejich kvality či za účelem zajištění důkazu o transakci
uskutečněné
prostřednictvím iníormačnich služeb, Zákaznickěho
centra či
externího operátorskěho centra T-Mobile.

Zpracování

Údajů

dle čl. 4

souhlas

s nahlížením do
pozitivních
bonity a platební morálky
prostřednictvím pozitivních registrů či
jiných podobných registrů,
je účastník oprávněn kdykoliv odmítnout.
resp. je oprávněn odvolat
souhlas, a to buď písemné dopisem zaslaným na adresu
Úseku
služeb zákazníkům,
telefonicky zavoláním do zákaznického centra
(800 73 73 73) či jiným způsobem
stanoveným T-Mobile V případě

registrů

v

to včetně

služeb.

s

centrem

o

hodnoceni bonity

a

a

tím, že jeho rozhovor se zaměstnanci T-Mobile
při osobním projednávání jeho stížnosti či
podnětu v prostorách
osobní péče T-Mobile může
být zachycen íormou zvukového
záznamu. a to za účelem zajištění důkazu o
průběhu komunikace
mezi účastníkem a zaměstnanci
T-Mobile. Účastník dále souhlasí
stim, že jehoteleíonní hovors informačními
službami a

T-Mobile zpracovává Údaje za účelem
ověřování a hodnocení
jeho bonity a platební morálky prostřednictvím
pozitivních
registrů či jiných podobných registrů a dále

T-Mobile

účelem nabízení obchodu

Účastník souhlasí

přistoupení k registru dlužníků.

za

za

za

účelem

a

hodnocením

obchodnich sdělení zasílaných íormou SMS či
MMS je účastník
oprávněn kontaktovat T-Mobile prostřednictvím
teleíonního čísla, ze
kterého mu bylo obchodni sdělení
doručeno. pokud není
stanoveno

jinak. Jestliže účastník odvolá svůj souhlas s
určitým zpracováním
Udajů, T-Mobile zpracování ukončí v přiměřené lhůtě, která
odpovídá
technickým a administrativním možnostem T-Mobile

Účastník

má právo

na přístup k osobním
údajům týkajícím se jeho
osoby, právo na opravu těchto osobních
údajů (zejména jsou-Ii
chybné nebo neúplně), jakož I právo žádat
(a to v souladu s 5 Zl
zákona č. l0l/2000 Sb., o ochrane
osobnich údajů, v platném
znění) u společnosti T-Mobile vysvětlení a odstranění
nežádoucího

především má-lí
s

ochranou

stavu,

za

to, že jsou

jeho osobní údaje zpracovávány v

jeho soukromého

a

osobního života nebo

zákonem.

v

rozporu

rozporu

se

Deta lní íníormace o zpracování
Údajů jsou zveř něny na internetových
stránkách WWW.HTl0lJl|€.CZ. Na těchto
stránkách lze nalézt
seznam

například

zpracovatelu osobn ch

údaju kteří

moh

u

zpracovávat osobní

udaje účastníků, a to na základe
mlouvy o zpracováni osobních
udajů uzavřené mezi T-Mobile a zpracovatelem v uladu
s 5 6 zákona
10l 2000 Sb., o ochraně osobnch
udajů, v platném znění.
.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a

ú 'nností dne 30. dubna 2016

III

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY o FIREMNÍM Řešení
T-Mobílo Czech Republic, a. s.

se

sídlem Tomíčkova 2l44/l W800 Praha 4 lC 649 49GB l
.

zapsána do obchodniho rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddil B

t.

vložka 3787

PŘEDMĚT oacííooutcii PODMÍNEK SMLOUVY o FIREMNÍM

Připojením

ŘEŠENÍ

partnera k síti TMCZ.

1.1.

podmínky Smlouvy

Obchod

o

m

rem

o

„Podm nky Fir mního řešeni“) upravuj

d

řešení

ší práva

a

(dále

smlouvy, než Smlouvy

pannerem rozumi
j ně

2.
2.1.

smlouvy

a

příjemce

lužbami

Fremním řešení.

o

přičemž
a

pokud

je tak

takovém případě

v

se

v

jejiž poskytovaní si mohou
Specííikaci služby. případně v jiném
dokumentu. SLA zahrnuje u'ednaní o kvalitě, urovni a dostupnosti
poskytovaných Služeb a o následcích nedodržení takové kvality, urovně či
SLA

zkratky použité

ve

Ceníkem služeb se rozumídokument

podmínky.

uveřejněný

k

určité

Službě

wwwt-mobilecz, nebo jinde specifikovaný v souladu
dokumenty. Ceníkem služeb je i cenový program.
Cenou

se

rozumí

cena za

na

stránkách

se

Smluvními

o

v

se

sjednávají zejména

jejiž oprávnění jsou
osoby mohou být měněny jednostranným
oznámením prokazatelně doručeným druhé Smluvní straně, přičemž taková
změna je účinná doručením oznámení. Kontaktní osoby uvedené ve
Specííikaci či Popisu služby jsou osoby určené pro zajištění íyzíckých
přístupů pro účely zřízení či změny Služeb a rovněž pro fyzické převzetí
Kontaktní osobou se rozumí osoba uvedena ve Smlouvě,

definována tamtéž. Kontaktní

služby
TMCZ

ukončení celé Hromadné specifikace služeb dojde k ukončení všech
samostatných Specifikací služby definovaných v příslušné Hromadné
speciíikaci služeb.

sjednané ve Specííikaci
budou Služby poskytovány

rozumí místo

jiném Smluvním dokumentu,
užívány Smluvním pannerem.

či
a

kde

se rozumí smluvn dokument uzavřeny mezi Smluvními
jehož základě dochází ke zřízení Služeb a který obsahuje

Smluvní dokument. Jednotlivé Specííikace služby delinované v Hromadné
speciíikaci služeb mohou být následně měněny či ukončovány samostatně
(např. písemnou výpovědí konkrétní Specif kace služby, písemným
odstoupením od konkrétní Specííikace služby, samostatnou Změnovou
Specííikaci služby či písemnou dohodou smluvních stran). V případě

jinak.
se

na

cenu Služby, Minimální dobu užívaní služby, termín zří ení Služby aj. Jedna
Specifikace služby může být uzavřena jak pro jednu Službu, tak pro více
Služeb, přičemž je-li Specííikace služby uzavrena pro více Služeb, pak nelze
takovou Specííikaci služeb ukončit částečnou výpovědi pouze ve vztahu k
jedné Službě. V rámci jednoho dokumentu označeného jako „Speciůkace
služby“ mohou Smluvní strany uzavřít i více samostatných Specííikaci služby
(dále také „Hromadná specifikace služeb“), přičemžv takovém případě je v
Hromadné speciíikaci služeb deíínována každá Specííikace služby
samostatným číslem a verzí (a zpravidla k jedné Lokalitě poskytování Služby)
a každá Specííikace služby takto uzavřená v rámci Hromadné specifikace
služeb se považuje za samostatnou Specifkaci služby jakožto samostatný

nedílnou součástí Smlouvy.

Lokalitou Smluvního partnera

deíinícl

Služby, která má být poskytována ze strany TMCZ vůči
Specíikace služby se uzavřením stává nedílnou
součástí Smlouvy. Specifikace služby zpravidla obsahuje parametry Služby.

následně poskytovány na základě uzavřených účastnických smluv nebo
Specííikaci služeb. Dohoda o cenových podmínkách se uzavřením stává

stanoveno

s

Smluvních dokumentech rovněž

konkrétní speciíikac

cenové podmínky, ale i další podmínky pro poskytování Služeb, které budou

Služeb. není-li

ve

Smluvnímu partnerovi.

rozumí smluvní dokument uzavřený

němž si Smluvní strany

rozumi Smluvní strana Smlouvy v souladu

Specííikaci služby

poskytování Služeb. Cena může být určena bud
procentuální slevou z Ceny uvedené v Ceníku

cenových podmínkách

se

Smlouvě. Smluvní partner může

stranami,

služeb.

Dohodou

ve

byt
označen jako Účastník nebo Zájemce.

nominální hodnotou. nebo

mezi Smluvními stranami,

dohodnout

Smluvním pannerem
ve

obsahující ceny Služeb případně další

vztahu

ve

rozumí doplňková služba ke Službám,

dostupnosti Služeb.

Smlouvě mají

stejny vyznam I pro tyto
další
Smluvní
Firemního
řešení
a
dokumenty, nenHi
pro
Podmínky
výslovně stanoveno jinak. Dále se použijí následující deíiníce
a

se

Smluvní strany

DEFINICE A ZKRATKY

Delinice

Smluvního

deíinovanými ve Smlouvě.

m

poskytovatel plnění dle takove
právě plnění poskytované TMCZ

TMCZ

se rozum

př slušného Zařízen

osoby která Poruchu oznamuje a další níonnace nezbytné k odstranění
Pomchy, které ma Smluvní partner k dispozici. Neníli výslovně stanoveno
jinak, předává se Serv sni požadavek mezi Kontaktnímí osobami

takove

Smluvn

"ení

se rozumi pozadavek na odstraněni Poruchy Služby.
sjednáno jinak, Servisn požadavek musí vždy obsahovat
přesnou a jednoznačnou rdentiůka Smluvnůio partnera. typ a označení
Služby, které se Poruchatyká, popis Poruchy dent íikačn a kontaktní ůdaje

Smlouvy o ííremním ře ení (d le jen „Smlouva“) a
povinnost Oprávněných o ob při poskytování a užívání
Služeb. Podmínky Firemního řešení tvoří nedílnou součást Smlouvy.
Podmínkami Firemního ře ení se řídí rovněž závazky Smluvn'ch stran
iné

př mé příp

Pokud není

rovněž prava a

iné smlouvě stanoveno

rozum

Servisním požadavkem

jen

pov nností

h stran

mluvn

se

en' pokud není
Systémem se rozumí íunkční propojeni jednotlivých Zař att
jinak, uplatní se ustanovení těchto Podmínek Fremniho řešení
vztahující se na Zařízení rovněž na celý Systém.

uvedeno

Popisem služby se rozumí smluvní dokument obsahující popis Služby
poskytované Smluvnímu partnerovi na základě Specííikace služby nebo
Učastnické smlouvy. Popisem služby se bez ohledu na označení rozumí
obchodní podmínky obsahující popis a podminky poskytování určité Služby.

TMCZse rozumi T-Mobile Czech

Popis služby je umístěn na stránkách www.t-moble.cz Uzavřením
Specifikace služby se příslušný Popis služby, kterého se Speic kace služby
tyká, stává součásti dané Specííikace služby.

Smluvními stranami.

Pomohou

se

způsobem

v

rozumí stav. který

důsledku nedodržení

rovněž označen

Účastnickou

Republic a. s., ve Smluvn ch dokumentech
nebo Operator.

jako Poskytovatel

smlouvou
na

rozumí smluvn dokument uzavřený mezi
se
jehož základě jsou poskytovány Učastnické služby.

se rozumí jednotl vy kus hardware (movité věc). jehož
být l software nezbytny k užívání Zařízení.

Zařízením
může

neumožňuje užívání Služby obvyklým
sjednaných parametrů Služby ze strany

Změnovou

Specifikací služby se
Služby.

základě dochází ke změně

TMCZ.

l/ll

rozumí

Specif kace

lužby,

součástí

na

jejímž

Změnovým požadavkem s= rozuml požadavek na změnu
Služby. Pokud neni
sjednáno jinak Změnovy požadavek musí
vždy obsahovat přesnou a
jednoznačnou identrlikaci Smluvn iho

se povazuje za okamžik
akceptace pozadavku na dotčenou
Služeb zvař
str ný
MCZ. O proved.né změně Služeb

'

,

partnera. typ

není

a označení
Služby které
kontaktni udaje osoby ktera
změnu požaduje a další informace
nezbytné k provedeni změny, ktere má
Smluvní partner k dispozici. Není-Ii
vyslovne stanoveno jinak. předává se
Změnový požadavek mezi Kontaklnim
„j osobami delinovanymi ve Smlouvě.
se

změna

týká. popis změny, identifikační

infonriovat Smluvního partnera Bude-li
mít změna Slu
požadovaná Smluvním pannerem
prostřednictvím Zmenovéh
formulare dopad na navýšení
ceny dotčeně Služby, nebo bude-lí
provedena zm g,na spojena s úhradou
jednorázové ceny, je TMCZ
oprávněn vyučtovat takovou cenu Smluvnímu
partnerovi v rámci
povl nen

.

a

.

,

*

vyúčtování následujících

ZÁKAZ PŘEPRODEIE

3.

n změny Služeb dle
proved .r
platneho

po

Ceníku.
n

mlouva

nen l

smlouvou upravující

umožňující propojení ve smyslu
elektronickych komunikacích,
platném znění a proto Smluvn í partner. ani
Opravněná osoba, neni
právněn veřejne nabízet nebo umožňovat
třetím osobám
80

a

a

násl. zákona č 127/ 2005 Sb

u

V

případě uzavreni čr změny Spec . ůkace
sluzby nebo Dohody o
cenových podminkach prostřednictvm
l
webového (zákaznického)
portalu se použijí následující pravidla:

o

,

ostřednictvím Připojení nebo
" za
ektronickych komunrkac
'

k webovému portálu.

partner plně odpovídá za to, že s
přístupovými údaji k
webovému portálu budou disponovat
pouze osoby oprávněné
kuzaviráni či kzměnam Specifikací
služeb nebo Dohod o

takové třetí osoby, kte n dle dohod
se Smluvním pannerem
ištují príslušné doplňkové služby v objektech
(nemovitostech), ve
terych má Smluvní partner své s dlo (např. stravovací
služby, ostrahu
pod.). nebo tyto osoby vyuzívají

cenových
podminkach nebo jinych podminek
Sluzby
Smluvní partn r plně odpovídá za
že

odpovidající prostory v danem
jsou tedy připojeny k
řizenl Smluvního pannera
(dále též jen „UživateIe'“). Smluvní partner

to,

oprávněn umožnit odber Služeb
pouze těmto Uzívatelům, a to za
jnych podmínek jako ma Smluvní partner dle
Smlouvy, tedy bez
dal"sí přidane
hodnoty.
'

'

nl

V

uznvlnAul

A

ZMĚNY SPECIFIKACE SLUŽBY

cenowcu PODMÍNKÁCH

partner povrn . n

u.

po

zneužití

'

přistupo vycli udajů je Smluvní
neprodleně takové pode zrení oznámit TMCZ,
ze

'

takovém

oznámení provede TMCZ změnu
tyto zasle Smlu vn mu pannerovi na
jím
specilikovanou Kontaktní osobu. Do okamziku

přístupových udajů

A DOHODY o

a

oznamení

podezření
4.1.

K

uzavření či změně Specifikace
služby nebo Dohody o cenových
podmínkách dochází v písemné lonně
podpisem přislušneho
dokumentu oběma Smluvními stranami.

Uzavření Čt změna Specííikace
služby nebo Dohody o cenových
podmínkách může byt provedena rovněž
prostřednictvím telefonické
komunikace, či prostřednictvím webového portálu
TMCZ, vždy ale
pouze v takovém rozsahu, v
jakém to aktuálně TMCZ pomoci
telefonické komunikace Čl weboveho
portálu umožňuje a pouze
prostřednictvím Kontaktních osob dle
Smlouvy. Na uzavírání
Smluvních dokumentů či
jejich změnu prostřednictvím telelonickě
komun . kace či webového portálu není
ze strany Smluvního
partnera
právní nárok.

zneuzití

ze

zneužití neodpovídá TM CZ
.

.

>

_“

_

5.
5.1.

u

,

zňlzenl Čl ZMĚNA SLUŽEB
.

Ke zřízení cí změně Služeb dochazr

,

Zm

na

zaklade

a v

termínech dl _

noveSpecríikace služby.

,

TMCZ oznamí Smluvnímu
partn
zřízení nebo změněn_ p.

přrpraven u st Sluzby k testování.
pr to olámrmu převzetí, príčemž
.

rovr

kj jím

,

.

Smluvní partner je povinen
p „kytnout MCZ bez prodlení vei kerou
potrebnou součinnost k řadnému testovaní.
zrzení nebo změně
Služby, resp protokolám ímu prevzelrslužbyvrámc
svo|í sou čirnnosti
sr Smluvní
partner zaíetuje rovněž přeprogramování PBX
Není-Ii
vyslovne v ramci Služby sjednána pov'nnost
.
TMCZ zabezpe č ít PBX a
souvrsející komumkační rnírastrukturu
odpovídá za řadne
'
zabezpečen í PBX a souvrsející komunrkační infra.
truktury pr'.d |e||m
zenužrtrm (např. napadením) Smluvn l
partner.

.

.

—

'

u

.

_

Po zprovoznění Služby prověří k a
ntaktn í osoby Smluvního
partnera a
TMCZ funkčnost Služby n podelit
p
akceptační (píedavací) protokol

\ppD
Služby (pokud není v příslušnem Poprsu
..Iuzby stanoven vyslovne gíny
postup). Služba ie zřízena cr zmenena dnem
v
..

—'

uvedenym podep „i
n m
akceptačním (předávacím) prota kolu Služby n,. bo dnem
pís emného
oznámení TMCZ o znzení či zm__..
ne Sluzby neb „ dnem
prvního vyuzrtí
Služby podle toho. která skutečn st nastane dříve.
.

.

2/ll

o

připadne následky

Smluvní partner bude chranit sve
přístu pové udaje, které obdržel
od TMCZ. Činnosti
prováděné ; využí tm
l
přístupovych udajů
Smluvního partnera budou považován
y za cinnosti prováděné
Smluvním partnerem nebo jeho
pověřen ym správcem za které je
rovněž Smluvní partner plne
odpovedný.
Další podmínky užívání webového
portálu mo hou byt stanoveny na
dotčen a m webovém portálu,
přičemž Smluvní partner se
zavazuje se
takovými podmínkami seznám t a dodrzovat
je.

u

_

za

přístupových udajů.

„

příslušnespecríikace ,lužbyč

Změna Specifikace služby nebo změna
jiného nastavení Služeb může
být provedena rovněž prostřednictvím
změnového fonnuláře
umístěného na webovych stránkách
wvrw.t4nobile.cz (dale jen
„Změnový íormulař"), a lo postupem dle tohoto odstavce. Smluvní
panner je oprávněn požádat o
provedení změny Služeb
prostřednctvím
'
řádně vyplněného a
podepsaného Zménového
formuláře, který následně doruci TMCZ bud ve formě
podepsaného
skenu Zménového formuláře
elektronickou poštou, nebo v listinném
vyhotovení, a to pomoci Kontaktních osob dle
Smlouvy. O změnu
Služeb dle tohoto odstavce může
Smluvní partner požádat
pouze v
rozsahu, v jakém ji Změnový formulář v aktuálním znění
umožňuje. Na
provedení změny Služeb prostřednictvím Zménového
formuláře není
právní narok, TMCZ není povinen požadavku
na změnu vyhovět
Pakl e je zmena Sluzeb
,.„..---—-—-——'
požadovaná Smluvním partnerem
prostřednictvím Zménového íonnuláře
proveditelná a TMCZ se
rozhodne. že požadavku na takovou zrněriu
vyhoví, tak změnu Služeb
požadovanou Smluvním partnerem
prostřednictvím Zménového
formuláře provede, příčemz okamzik
provedení takové změny Služeb

k

Služby.

'

prípadě podezření

přičemž

4.

piistupovymi udaji

s

webovemu portálu budou disponovat
po uze osoby opravněné
kuzaviráni či kzměnam
Specifikací slu žeb nebo Dohod o
cenových podminkach nebo jinych podmin ek

uvedeneho důvodu

a z

jméno a heslo

ul Smluvní

za

(nemovitosti)

-

» TMCZ poskytne Smluvn ímu partnerovi přihlašovací

Služeb propojení dvou
verejnych sítí
učelem vzájemné

komunikace, ani
ebízet nebo umožňovat třetím
osobam užívaní Služeb.
Vyjrmku z
edeného tvoří zamestnanci Smluvního
partnera čí Opravněn osoby
bo

bektu

v

1x0

přetížen nebozahlcení daty ma lbombng
pokusů přetižit system) a iného zasahován

Smluvní partnerje povinen uhradit TMCZ veškeré náklady spojené se
zřízením nebo změnou Služby, které musel TMCZ vynaložit. protože
Smluvní partner nesplnil

podmínky

je oprávněn nezřídit Sluůu nebo nerealizovat změnu Služby
zejmena v případech, kdy Smluvní partner úmyslně uvedl nesprávně
osobní nebo identifikační údaje nebo soustavně opožděné plati/platil
nebo soustavně neplatil/neplatí vyůčtovanou cenu za Služby nebo v
případě. že zřízení či provedení změny Služby není technicky možné

TMCZ

v případě. že se Smluvní partner takovou změnou či zřízením
obejít některá ustanovení Smlouvy, např. pokud by požadovaná
změna obcházela nasledky spojené s předčasným ukončením Služby.

umístnění dat na hardware a software v rámci Služby, které by
ohrožovaly bezpečnost státu c jiny veřejný zájem nebo by byly v
dobrými mravy, zvyklostmi, zasadami poctivého
rozporu
obchodniho styku nebo by byly jinak v rozporu s obecně
závaznými právnimi předpisy, normami Evropských společenství
či mezinárodním smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

V případě. že zřízení. změnu. opravu Služeb či jinou obdobnou činnost
lze ze strany TMCZ provést prostřednictvím vzdáleného přístupu,

6.
6.1.

ve

byly v rozporu s podmhkami Smlouvýf,
nelegálního obsahu zejména iníormaci obsahující násíli v
jakékoli podobě a jinych inlormací v rozporu s dobrymi mravy:
užívání nezákonně pořízeného či licencovaněho software;
zasílání nevyžádaných inlonnact (SPAM);
uživiáníSlužby způsobem ohrožujícím. omezuj cím či napadajícím
jiny server službu, kterým by třetí strany jnak obtěžoval a
narušoval nebo mohl naru' t jejich práva, napr. utokem na jině
servery/služby a další zařízení (DoS),
šíření virů, womiů, trojanů a provádění činnosti obecně známé
jako spoofing IP či ARP adres,
provozování veřejného software pro sdílení dat typu P2P nebo
resp.

šíření

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

je povinen poskytovat Služby v souladu se Smluvními
dokumenty, zejména s těmito Podmínkami Firemního řešení.
Smlouvou, Specifikací služeb, Popisem služeb, Dohodou o cenových
podmínkách a případně Účastnickou smlouvou ve vztahu k

TMCZ

Účastnickým službám.
s tím, aby TMCZ prováděl kontrolu jeho
platební schopnosti, např. prostřednictvím registru dlužnnxů sdn.ižení

Smluvnl partner souhlasí
SOLUS.

sdileni dat

dohodly, že každá ze Smluvních stran je oprávněna
jednostranně změnit svě údaje v hlavičce Smlouvy doporučeným
dopisem zaslaným Kontaktní osobě dmhě Smluvní strany, přičemž
taková změna nabývá učinnosti první pracovní den následující po
doručení oznámení dmhě Smluvní straně. Výše uvedeným postupem
je TMCZ oprávněn změnit rovněž číslo Smlouvy. Takto provedené
Smluvní strany

za použiti generatorů provozu, automatického vytáčení
podobného zařizen jakož I jineho nadměrného zvyšování

provozu či koncentrace provozu prostřednictvím Zařízení typu
pobočková ustředna nebo GSM brána;
uskutečňování zlomyslných nebo obtěžujíc ch volání.

nebo

náklady

m;

provozu

nebo

snaží

vlastní

nekalým úmysl

nevyžádané elektronické po ty a přispívání do
dískusn h skupn v r zporu s pravidly diskusní skupiny;
porušovaní zásad občanskeho soužití nebo generování umělého

Služby.

na

lormousvévol ych

rozesilán

stanovene pro zřízení nebo změnu

Smluvní partner se zavazuje zajistit pro TMCZ
sjednaněm čase takový vzdálený přístup.

ci
s

v

rámci P2P sítí.

se

6.6.

změny Smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

TMCZ.

způsobem, který je v
souladu s příslušnými právními předpisy a
dokumenty,
zejména s příslušnou Smlouvou, Specifikací služby, těmito
Podmínkami Fremniho řešení, provozn'mi řády. Popisem služby.
Ceníky a písemnými návody a pokyny TMCZ. Smluvní partner
odpovídá za veškeré činnosti, které prostřednictvím Služeb či v rámci
Smluvní partner je povinen užívat

Služby

Smluvní partner je povinen využívat Služby jen způsobem
dohodnutým ve Smlouvě a pouze prostřednictvím Zařízení
schváleným a homologovaným pro provoz v lokalitě poskytování
Služby a dbát na to. aby na Zařizenl TMCZ nevznikla škoda. Smluvnl
partner odpovídá za újmu, která vznikne TMCZ nebo třetím osobám v
dusledku použití Zařízení, která Smluvní partner př pdil k Zařizením

pouze

Smluvními

Smluvnl panner bude chránit své autentizační klíče

a bezpečností
přístupové kódy, které obdržel od TMCZ. Činnosti prováděné s

využitím kódů Smluvního partnera budou považovány za činnosti
provaděné Smluvním pannerem nebo jeho pověřeným správcem, za
které je rovněž Smluvní partner plně odpovědný.

užívaní Služeb uskuteční.

Smluvní partner

se

právními předpisy

připojení

zavazuje neužívat Službu
nebo

v

rozporu

s

v

rozporu

se

závaznými

dobrymi mravy a nezneužívat
se zavazuje zdržet se

je povinen

identifikačních

lakturačních

dle

podpory či umožnění jakékoli nelegální činnosti, nebo zapojení
do takovych činnosí. včetně umožnění jejich přenosu;
komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření
pomluv. šíření počítačových vini, porušování vlastnických nebo
se

autorských práv;

Systemu nebo sítě

ve

Systémů

a

snaze

získat

neoprávněný přistup;
neoprávněneho

uživanm

dat.

neoprávněného zkoušení, zkoumán

sítě,

oznamovat s

předstihem TMCZ změ

ktereho

ý

údaju.

Smluvnímu

Služby učastnictví

panneroví

poskytována jiným
poskytovatelem telelonní služba. která je nezbytná pro poskytování
konkretní Služby ze strany TMCZ. Smluvní partner je dále povinen
neměnit po dobu trvání Služby bez souhlasu TMCZ podmínky
úcastnictv, za kterých je Smluvnimu partnerovi poskytována jiným
poskytovatelem telelonní služba. která je nezbytná pro poskytovaní
Služby ze strany TMCZ. Souhlas TMCZ se změnou podmínek
učastnictvi může být Smluvnimu partnerovi poskytnut pouze v
případě, že bude prokazatelně TMCZ doloženo. že Služby
poskytované TMCZ dle Smlouvy budou i po takové změně podminek
účastnictvl moci být nadále po kytová arm
y S luv nim u partnerovi
strany TMCZ za stejných dohodnutých parametrů (tzn. že nedojde k
zrušení Služby nebo změně parametrů Služby).

zejména:

bezpečnost

a

Smluvní partner je povinen nerušit po dobu trvání

ke komunikační síti. Smluvní panner

namšení

Smluvní partner

nebo

či testování zranitelnost

Systémů nebo sítí.
porušován bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného
souhlasu vlastníka Systému nebo sítě;
zasahování do služeb poskytovaných jiným Smluvním partnerům.
zasahování do hostitelských Systěmů nebo sítí (např. íormou

je

Smluvní partner je povinen před zř zením Služby ve vztahu ke všem
Zařizením, které dostává v rámci Služby do užívání od TMCZ (resp.

Jm

eho

subdodavatele) mít uzavřenu ta ovou smlouvu o pojisteni. která
př padě vzniku škody na Zařízení bude takové škody krýt vuči TMCZ

jednorazove ceny jsou ú

v
a

udržovat takovou smlouvu

pravideln c nyza úplně zu
k posl dnimu dn zúčtovac h

Smluvn

innosti po celou dobu užívan Zařízení

vu

Smluvnim partnerem.
TMCZ

je oprávněn

případě podezření týkajícího

v

akékoliv povinnosti Smluvního partnera stanovené

dokum ntech, provozních řádech

nebo

se
ve

ceny

porušení

k

Smluvních

v

ze

ceny

zu

1.1.

pozastavení poskytování Služby. je
prodlení iníonnovat

celých dnech,

v

za

za

provoz.

sou

učtovány zpětně

neuplněho zúčtovacího

ve

prov z. která se

vypočte jako vyše pravidelně
provoz/skutečný počet dní

za

ceny

ceny resp.
v

daném

tovacím období.

poštovních,

zaplatt

za

provádět antispamovou a
serverech TMCZ. a to

e

nemá

poskytnuté Služby
Reklamace

výuctovan

cenu

luzbu,atodo2měsi ůodd ručení vyučtování, jinak

kytnuto

právo zanikne. Podání reklama

učelem

za

nebo uživatelů Služeb

partnerů

ucto anyz

Smluvní panner je oprávněn reklamovat nesprávně vyučtovanou
zap

zajištění ochrany prostředků
komunikační sítě nebo ochrany TMCZ. třetích stran, ostatních

Smluvních

provoz a Minimaln ceny

Min malni

TMCZ povinen Smluvního partnera bez

antivirovou kontrolu na

u

bdob

strany Smluvního partnera. O takovém

provozu serveru, resp.

TMCZ je rovněž oprávněn

vyučtováni;

iobdobi

tova

kterych byla sluzba Smluvnímu
partnerovi poskytnuta. Cena za jeden den zučtovacího období je
cást pris ušně vyše dohodnuta pravidelne ceny, popř. Minimální

zejména oprávněn kdykoliv přerušit či
poskytování Služby, a to bez jakéhokoliv
predchozího upozornění Smluvního pannera. zjistHi. že došlo k
porušen pravnich předpsů nebo porušení povinností stanovených
dokumenty

prevzet př sluš eho

t vany po

prvnim naslednem

zuctovac ho období násobená delkou

učinnost. TMCZ je dále

Smluvními

v

poslednímu dni zúčtovacího obdob

obdob

omezit provoz servem, resp.

omezen

pannerem

pravidelne ceny nebo Minimaln ceny za provoz za neuplné
učtovac období jsou vypočteny jako cena za jeden den

právních předpisech,
provést kontrolu dat na servem, kontrolu software, resp. kontrolu
užívání Služby ze strany Smluvního pannera. přičemž Smluvní partner
je povinen takové kontroly strpět a poskytnout veškerou nezbytnou
s

za

m

se

ve

odkladný učinek na povinnost

lhůtě splatnosti uvedené

podává

pisemně

na

prostřednictvím

příslušných Kontaktních osob. Reklamace musí obsahovat jméno a
m ní nebo obchodní hrmu, adresu trvalého pobytu, resp. sídla

sms a mms

př

ICT oblasti obvyklým způsobem pri dodržení veškerých obecně
závazných právních předpisů, zejména při dodržení důvěrnosti
komunikací Pokud TMCZ vyhodnotí konkrétní elektronickou zprávu
nebo skupinu elektronických zprávjako spam nebo obsahující vir, tak
je TMCZ oprávněn takovou elektronickou zprávu nepřijmout k dalš'mu
zpracování, resp. neodeslat dále nebo nedomčit k určenému přijemci.
v

TMCZ

je oprávněn

nebo mista podnikání Smluvního pannera, označeni Služby a
Specifikace sluzby, označení sporného období a konkrétních položek
vyučtování, kterých se podání tyka.

Smluvní partner je povinen uhradit vyučlovane

cástky tehdy, jes iže
V
Služby jinými uživateli než Smluvnim partnere
prípadě neoprávněného užíván Služby jinými uživatel je Sml uv ní

doslo k užívaní

ukončit

poskytování Služby písemnou výpovědí
a to i jen částečne, z důvodů
zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu lCT, zkval tneni sítě,
vývoje nových technologií apod. Služby, jejichz poskytovaní ma byt
ukončeno, se TMCZ zavazuje nahradit jinými obdobnými službami.
je-li to technicky a ekonomicky přiměřené. Výpovědn lhůta v takovém
případě činí 3 měsíce a počíná běžet poslednim dnem kalendářního
měsíce, ve kterém byla výpověd druhé Smluvní strane doručena a
uplyne posledním dnem posledniho měsíce výpovědní lhuty.

partner povinen uhradit vyučtovaně částky, kter jsou uctováný a z d o
nez TMCZ omezí akt vní už vaní Služby na základě písemn éh o

relevantních Smluvních dokumentů,

doby,

oznamení Smluvního partnera

o zneužití Služby TMCZ omezí ak tivn í
Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dva cet I
čtyř(24) hodin od doby převzetí tohoto oznám ní.

užívání

7.7.

B.
7.

Smluvní panner

se

'

SOUČINNOST

zavazuje

poskytování Služeb

za

a za

jiné ukony

V souvislosti
v

dobré víře

plněn

s

a

m

budou si

Smlouvy budou Smluvní strany polupracovat
průběžně a v potřebném rozsahu vyměňovat s

souvislosti se Službami hradit ceny dohodnuté ve Smlouvě, Dohodě
cenových podmínkách, Speciíikac služeb, příp. Ceníku. Cena můž
být určena jak nomináln hodnotou. tak slevou z ceniksově ceny

druhou stranou oprávněně požadované technicke infonnace. Pokud
je k řádnému plnění Smlouvy nezbytný pristup zamě tnancu nebo
zástupců TMCZ do budov, k Zařízením nebo k síti, je Smluvní partner

Smluvnl panner je povinen

povinen toto umožnit nebo

Specííikace služeb

či

Dohody

se
o

před podpisem Smlouvy neb

Smluvní partner ber

sveškerymi relevantními Ceniky. které se tyka Sluzby. Ceri
za Služby je učtována ode dne zřizení nebo proveden změny Služby.
Splatnost cen
dokladu

za

zajistit.

cenových podminkach prokazateln

seznámit

rz.

učely vyše vyúčtování a stejně tak pro ú elý hodn t SLA
rozhodnu“ í parametry a údaje naměřené i zjištěno TMCZ.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1.

1.1.

Pro

na

na

vědom

straně TMCZ dodavána

TMCZ. Z tohoto důvodu

Služby čini 18 (osmnáct) dní od vystavení danového

veškeré

vyúčtování. Pro Smlouvy uzavřené kdykoliv od 15. 10. 2017
splatnost cen za Sluzby M (čtrnáct) dn od vystavení
daňového dokladu
vyučtováni. V př padě prodlenr s uhradou ceny

a

a

souhlasí

s

plněna zcela či

tím, že Služba může být
zčásti subdodavatelem

je Smluvní partner povinen

potřebné součnnosti nikoliv

pouze

k

poskytnutí

TMCZ, ale taktéž

subdodavateli,

-

dále činí

Smluvní partner

poskytne TMCZ bez prodlení veškerou součinnost
zřízení. zrn "nu, protokolární prevzeti či
ukončení Služby. Neposkytne-lí Smluvnl pannersoučinnost TMCZ ani
v přiměřeněm náhradním tenninu, je Smluvn panner pov nen uhradit

-

TMCZ pravo

urok

potřebnou

0,05 %

ma
na
z prodlení ve vyší
z dluzne částky za
každy započaty den prodlení. Tím není dotčeno pravo TMCZ domáhat
se

nároku

na

náhradu

újmy.

pro řádné testovani,

TMCZ veškeré ze strany TMCZ vynaložene
u

Cena

za

Služby

e

považu

e za

uhrazenou okamžikem

pod správným variabilním symbolem
příslušném vyučtování.
u

na

TMCZ běžně provadi vyučtování cen t mio

e

ucet TMCZ

ího prip ání

náklady a nahradit vzniklou

ujmu

uvedeny

Za účelem

um

stění Zařízení TMCZ je Smluvní partn

povinen na své

náklady zajistit potřebné provozni prostory (místnosti). vla t ostí jejich
prostredí a požadované technické podmínky, př cemz jejich

způsobem

4m

dat. Smluvn partner není

zabezpečit po celou dobu poskytování Služby
písemného souhlasu TMCZ. Smluvní partner je
opatření zabraňující případné krádeži nebo poškození

dodržování je povinen
a

nemuže je měnit bez

povinen učinit

či
se

zn

čení ZařízeníTMCZ,

„ Smluvní partner je povinen zajistit přístup TMCZ do budov a prostor,

jakož i zabránit třetím osobám v manipulaci
je povinen na své náklady
nad Zařízením

a

odběr elektrické

energie

věty zajištěn. neodpovídá

Služby.
Smlouvě.
jsou zohledněny v cené Služby sjednané ve
je povinen zajistit

pro TMCZ součinnost

přeru

stavebních, nstalačních. či servisních prací pro potřeby umístěni

nejpozději

v

rámc

Smlouvy

po tuto dobu TMCZ za

poskytovaní Služeb vzn klé

v

případné omezeni či

důsledku nezajištění přístupu.

m

pannerem.

Po ukončen poskytování příslusně Služby je Smluvní partn er povmen
poskytnout TMCZ souč nnost k deinstalaci Zařízení a v rátit TMCZ

l4

a jině věci a rovněž přestat vyu žívat práva.
byla od TMCZ poskytnuta za účelem poskytov'anl Služeb.
Neposkytnut součinnosti má za následek zejm. přenesení nebezpečí

veškerá poskytnutá Zařízení

která

ukony, zejména spravné nakoníigurovánl svého Zařízení. obstarání.
a zprovozněnívšech předávaclch rozhraní a portů. obstarání
kabelu, zajištění propojení sveho Zařízení do koncového bodu Služby

mu

škody způsobené Zařízením

na

Smluvního partnera

a

to až do

doby

řádné deinstalace.

vyloučeni pochybností se stanovi. že provoz Smluvnih o pannera
realizovaný v rámci Služby, pokud byl na koncový bod Sl užby či jiné
rozhrani Služby předán ze Zařízení, které není pod vylučno u kontrolou

u Pro

atd.
Pokud je poskytování Služby ze strany TMCZ podmíněno udělením
potřebných povolení příslušných státních orgánů ČR, příp. i vývozního
povoleni státních orgánů, jakož i vytvořením nezbytných předpokladů
(potřebných podmínek) ze strany provozovatelů veřejně i neveřejné
komunikační sítě, je Smluvní panner dále povinen v náležitém
předstihu před dodáním. sestavením a uvedením Systémů do

TMCZ nebo jeho subdodavatelé
generovaný Smluvním partnerem.

9.

provozuschopného stavu, zejména před jeho připojením k JTS,
povolení ze strany př slušných státních orgánů ČR
a zajistit vytvoření potřebných
provozních podmínek ze strany
obstarat potřebná

9.1.

Na žádost TMCZ nebo na základě dohody s ním Smluvní partner
připraví pro TMCZ vhodně uzamykatelné místo k rozbalování kontrole

jakož i k ukládání montážních
zavazuje umožnit TMCZ vykládku a
uschovu Zařizenl TMCZ v jeho prostorách určených k instalaci v
termínu, o kterém byl ze strany TMCZ zpraven nejméně 3 (tři) pracovní
dny předem. Smluvní panner převezme Zařízení TMCZ do úschovy a

sestavení

od

TMCZ

protokolárně

Smluvní panner není

ani

v

bez prodlení učinit s přihlédnutím k okolnostem veškerá opatřen
potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. a pokud by chtěl
takovych případech vůči TMCZ uplatnit nárok na náhradu újmy
potom je Smluvní partner kromě toho povinen

neprodleně iníonnovat TMCZ jak o hrozbě a příp. vzniku újmy, tak

Systémy Smluvní partner po
převezme íormou podpisu

o

opatřeních učiněných k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění;

a

pověřeným pracovníkům TMCZ. organum pojištovny, popř. jiným
na jejich vyžádání neprodleně umožnit
šetření okolností předmětné události, a

předávacím protokolu.

jakkoli

pak žádná ze Smluvních stran není odpovědn
prodlení s plněním svých povinností v případě, že
takovému prodlení došlo v důsledku porušení povinnosti druhé stran
Neni-li stanoveno jinak.

Jestliže Smluvnímu pannerovi hrozí nebo vzniká újma, je tento povine

doby zahájení instalace. O
zajistí jejich bezpečné
předání a převzetí Zařízení TMCZ do uschovy bude kontaktními
osobami obou Smluvních stran podepsán dodací list. Nejpozději do 5
(pěti) pracovních dnů po instalaci l-TMCZ povinen provést po sobě
místě instalace. Zařízen nebo

provo z záměrně

těchto Podmínek Firemního řešení.

se

uskladnění do

v

za

Odpovědnost TMCZ za škodu se ve vztahu ke službám elektronickýc
5 64 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb.
elektronických komunikac ch. ve znění účinném ke dni účinnosti

ukládání zásilek Zařízení TMCZ
Smluvní panner

povazuje

komunikací řídí ustanovením

,

pomůcek.

se

ODPOVĚDNOST SMLUVNICH STRAN, PODSTATNÉ PORUŠENÍ
POVINNOSTÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

a neni

provozovatelů veřejné i neveřejně komunikační sítě.

uklid

byly

'

instalace

a

které

partnerovi poskytnuto do užívání Zař zení TMCZ, pak
prováděn opravy takového Zařízení nebo nejistota ohledne ur ovně
ochrany před uplatněním práva třetí strany vůči Zařízení TMCZ nebo
zánik Zařzen TMCZ (zčásti nebo zcela). nezaklada Smluv nímu
končit Smlouvu nebo Služby. z nichž plyn
pannerov právo
oprávněn užívat ZařizenlTMCZ.

(čtrnáct) dnů
před určeným tennínem zřízení Služby bude jeho Zařizenl připraveno
tak, aby bylo možné zahájit vlastní práce na jeho připojení k Zařízením
TMCZ, to znamená, že v tomto tennínu zabezpečí veškeré potřebně
to, že

a

umístěných Zařízení TMCZ

zde

le-li Smluvnimu

instalačních prací, popř. dalších
a
pro ektovych, stavebních
nezbytných prací, a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů
ke zpracování projektové dokumentace.
za

ení

Smluvn

souvisejících se sjednanou Službou. Tato součinnost
spočívá předevš m v zajištění písemného souhlasu osob, zejm.
vlastníka objektu a vlastníka vnitřních rozvodů v objektu, ve kterém
bude umístěno Zařízení TMCZ nebo koncový bod Služby (případně v
dalšich objektech
uvedených ve Smlouvě), s provedením

odpovídá

udržby

bez souhlasu Smluvního pannera a bez jeh
TMCZ je oprávněn
výrozumenl změnit konfiguraci Zařízen určeného pro užívání Služb

při přípravě

Zařizenl TMCZ

Smluvní partner dále

a

převzatý ze strany TMCZ do správy, nebo jejichž prostřednictvím jsou
poskytovaný Služby. Pokud nebude př stup pro TMCZ dle předchozí

a

Smluvní panner

obsluhy

Smluvn ho pannera či třetích stran

provoz Zařízení TMCZ určeného pro poskytování
Náklady Smluvního partnera na dohled a spotřebu energie

pro instalaci

čelem

to za

Zařízením TMCZ. Smluvní partner

zajišťovat náležitý dohled

oprávněn zasahovat do propojení Systému.

příslušným orgánům

oprávněn až do ukončení poskytování Služeb

zasahovat do Zarizení TMCZ nad rámec běžného užívání.

prokázat výši skutečné újmy, jakoži

je povinen Zař zení TMCZ užívat k účelu. který je v
souladu s právními předpisy a Smlouvou. Smluvní panner bez osobní
učasti nebo písemného souhla u TMCZ nesmi měnit nastavení,
zapojení. umístění a prostorově usp řádání Zařízení oproti stavu při
zřízení Služby. přičemž u prograrnovatelných Zařízení platí totěž pro
změny sjednaných výkonových parametrů Zařízení a uživatelských
Smluvní partner

jejímu zmímě '.
TMCZ není povinen nahradit újmu.
tyto své povinnosti nesplnil.

sva

opatření k odvrácení újmy

nebo k

Smluvní strany

se

dohodly.

ktera vznikla tim. že Smluvn panner

že omezuj

výši újmy.

Smluvnímu pannerovi při plnění Smlouvy vzniknout,

5m

a

která

muz

to na celko o

částku 120.000 Kč. Smluvní partner nemá nárok
vzniklé

na

náhradu

újmy

vztahu k

důsledku porušení povinností TMCZ, je-lí za takové
porušení
fjednana smluvní sankce (např. v podobě smluvní
nebo
v

pokuty,

z

eny

paní

slevy

prodlení

došlo

v

s

poru m. en

porušení kterékoliv povinnosti

k němuž je TMCZ oprávněn dle smluvních
ujednání nebo právních předpisů; nebo
provádění plánovaných udržbovych prací; nebo

poruseni

od

jejich části

nastanou-lí závazně technické nebo
provozní

důvody. zejmé
bezpečnosti a integrity sítě ne
dojde-li k naruseni bezpečností Služeb:
nastane-Ii knzovy stav, zejména branná
pohotovost statu, žive
pohroma nebo ohrožení bezpečností státu;
v takovém případě
je vyp věd účinná jejím domčením Smluvn
pannerovi, případně dnem pozdějším, vtnkové výpovědí uvedeném
hrozHí nebo dojde-li

narušení

TMCZ je oprávněn rovněž přerušit či omezit
poskytování Služby
případech stanovených vpříslušných právních predpisech
(např. 5 co
odst. 3 zákona c. 127/2005 Sb.
krizový stav nebo 5 98 odst.
-

zákona č. l27 2005 Sb.
komunikační

ítě

závažné porušení bezpečností a íntegri
v MCZ z důvodů poškození nebo znrče
-

elektronickéh

'

tohoto odstavce není Smluvní panner povinen hradit
ení do mlo.

TMCZ je oprávněn
případě písemného

u

přístupu TMCZ k jeho Zařízení,

prerušit či omezit poskytování Sluzby
Smluvního partnera

o

zneužití Služby

Smluvní stran

se doh u dly, že iíné než v této Smlouvě
výslovně
nároky Smluvního pannera na odškodnění, bez ohledu na to,
z jakého právního duvodu
vznikly. obzvláště naroky související s
přeníšením pr vozu, uar
lym ziskem. zásahem do software či se ztrátou

iníonnací

o

dat, 'sou vyloučeny.

Zaplacením smluvních pokut ení úroků z prodlen'. se Smluv» lpa u ner
nezproštlíje p vínnosti uřírad : t TMCZ újmu vzniklou týmž porue e mm.

předpísyr,

užívání

Služby Smluvním partnerem způsobem ohrožujícím
bezpečnost dat nebo rníomíačních systémů jínych subjektů:
uvedení nepravdivých údajů při uzavírání Smluvního

10. SLA, OZNAMOVÁNÍ PORUCH

dokumentu;

strany Smluvního pannera

Služb

uvedené

užití neschváleného Zařízení ze
strany Smluvního partnera:
užívání Sluzby v rozponí s právními

ze

rovnez

o ' námení

dle odst. 4 4. el těchto podmínek.

prodlení se zaplacením ceny Služby po dobu delší než 30 dní;
neoprávněný zasah do Zařízení TMCZ.

porušení licenčních podmínek

cenu za

kjejichž přeru

Za podstatně porušení povinností se
výslovně, nikoliv však výlučně,
považuje každá z následujících skutečnost ::

neumožnění

m:r2.—zo<

komunikačního zařízení. zejména vlivem
velkyc
provozních havaríl nebo živelných pohroml: Po dobu
přeru šení dl

celostátní nebo místní

požár. záplava, povodeň, extrémně nepříznivě počasí a
jeho
následky, exploze či sesuv půdy), O dobu, po kterou překážky dle
předchozí věty trvají, a o dobu nutnou k obnovení
poskytování Služeb
se též prodlužují veškeré smluvně
sjednané lhůty a doby. TMCZ není v
prodlenl se zřízením aní poskytováním Služeb rovněž v
případě, že
prodlení nebylo ze strany TMCZ zaviněno.
urovní,

9.9.

ve

je vůči Smluvnímu partnerovi vedeno insolvenční řízení; nebo
na majetek Smluvního
partnera je nařízena exekuce; nebo

Službu.

nouze na

Podmnek

případě. že:

TMCZ není v prodlení, bránila-lí mu v
splnění povinnosti některá z
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve
smyslu 5 2913
odst. 2 občanského zakoniku (např.
vzpoura, stávka nebo civilní

nepokoje,

těchto

TMCZ je dále oprávněn vypovědět Smlouvu nebo
zcela čí částečně
vypovědět Smluvní dokumenty ve vztahu ke kterékoliv Službě v

k vypadku primárního

válečná operace. případ

IG

odstoupením nejsou dotčena práva
mnkcl, úroku z prodlení, íínančího
vypoiádán anr práva na náhradu újmy, popř. zajištění dluhu
Smluvního partnera či Oprávněné
osoby.

pannera

-

l

vztahu k některé Službě. Timto
TMCZ na zaplacení smluvních

pro

připojení

v

Dohody

přerušit poskytování Služby při provádění
plánované udržby. TMCZ je povinen oznámit Smluvnímu
pannerovi
předem terrnín plánovaně údržby. TMCZ vynaloží veškeré
úsilí, aby
plánovaná udržba probíhala v časech, které budou
Smluvního

záložní

povinností

cenových podmínkách nebo Učastnické smlouvy či

pannera: nebo

zálohovaných Služeb nepovažují případy, kdy dojde
připojení- Služby. pokud dojde k přepojení na

kterékoliv

případě podstatného porušení povinnosti je TMCZ oprávněn omezit
přerušit poskytování Služeb. aniž by to znamenalo prodlení na
jeho
straně, a/nebo odstoupit od Smlouvy, Specííikace
služby,
o

TMCZ je oprávněn

se u

2.9 těchto Podm nek

V

porušení povinností na straně Smluvního partnera.

Za Poruchu

od L

ci

odst. 9.8 těchto Podmínek Firemního

vyhovující. Přerušení poskytování Služby potrvá pouze po
údržby. Přerušení
poskytování Služby, k němuž dojde při plánovaně údržbě, není
považováno za prodlení TMCZ s poskytováním Služeb ani za
prodlení
TMCZ s plněním jeho povinností a
nezapočítává se do doby
nedostupnosti Služby.

v

Smlouve.

Služeb; nebo
vypadku napájení čí nevyhovujícími klimatickými podmínkami v
místě ukončení Služby, které
zajišt'uje Smluvní partner, nebo
znemožnění pracovníkům TMCZ v
přístupu za učelem opravy
Poruchy, zřízení. změny čí ukončení Službjn nebo

dobu nezbytně nutnou k provedení
plánované

8.3 těchto Podm nek

Další případy porušení povinností Smluvním
pannerem, které jsou
považovány ve smyslu Smlouvy za podstatne porušení, mohou
byt
výslovně stanoveny ve Smluvních dokumentech,
zejména však ve

ze

ínírastmktury ve veřejném zájmu, nebo
ohrožení bezpečností komuníkační sítě nebo

v

odst

v

Firemního řešení.

strany soudu, správního
uřadu. orgánu veřejné moct nebo jiného oprávněného
subjektu či
třetí strany, nebo provozovatelů
dopravní čí technické

poruchy Zařízení Smluvního

kterékoliv povinností

6.

l-"íremního řešení.

jednaní TMCZ

skutečností uvedených
řešení; ríebo

Služby.

Hremního řešení;

důsledku

rozhodnutí nebo nevydání povolení

ramci

porušení kterékoliv povinnosti v od t 64 nebo 6.5 neb
t
hto Podmínek Firemního
řešení;

plněním svých povinnosti (zejm. není v
prodlení se zřízením, změnou čí poskytováním
Služby. aní s
odstraněním Poruchy. vady čí vypadku Služby) v
případě, že k prodlení
v

v

čánku 3 těchto Pod

v

Fremn ho řešení;

Služby v ramci SLA).

TMCZ není

software. ktery je provozován

ní kterékoliv povinností

ve

11.1.

nm

Není-Ii stanoveno ve Smluvních dokumentech
jinak mohou si Smluvní

strany sjednat ke Službě doplňkovou službu SLA, která stanovuje
zejména podmínky pro kvalitu Služby, odstranění Poruch Služby a
případně sankce při nesplnění termínů pro odstranění Poruchy cí
nedostupnosti Služby. Další podmínky poskytnutí doplňkové služby
SLA jsou stanoveny zejmena v Popisu služby SLA.

vyrobce či dodavatele, aby byla Porucha/vada odstraněna v
nejkratším možném termínu. Poruchy/ vady, u nichž dojde k
překročení garantované doby íinálního řešení z tohoto důvodu,
nepodléhají sankčním ujednáním a nezapočítávají se do doby
nedostupnosti Služby.

sjednáno, zavazuje se TMCZ odstraňovat Poníchy Služby
nejkratším čase po jejím nahlášení Smluvním partnerem.

11.2. Není-li SLA
vco

-

IM. Služba

je poskytována
sjednáno.

kvalitě

v

sjednané

v

rámci SLA.

v seznamu

je-li SLA

osob

trany

Seznamu

-

doba

nedostupnost

s

Doby

se

počítají

na

celé

procentech zaokrouhlené
10.7.

Doba trvání

minuty, dostupnost služby

na

služby v měsíci

9.8. Doba

vyjádří

TS
v

-

je období.

daném měsíci

po které má

na

základě

Specííikace služeb, pokud

být Služba

poskytována.

užívat z důvodů Poruchy, která měla příčiny na strane TMCZ a která
byla Smluvním pannerem řádně ohlášena prostřednictvím Servisního
požadavku.

si

Smluvnl strany

neuhrazenou splatnou peněžitou pohledávku. Změna

přílohy Smlouvy
oprávněných osob provedená dle tohoto odstavce
nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

obsahu cí Seznam

Do doby nedostupnosti Služby se nezapočitáva doba od ohlášení
Poruchy Služby do zahájení opravy Poruchy v případě. že Smluvní

Oprávněná osoba může s TMCZ uzavírat či měnit Učastncké smlou
Specííikace služeb které obsahujíodkaz na Smlouvu za podmín

partner neumožnil TMCZ bezodkladně po požádání provést servsní
zasah na Zařízení umístěném v lokalitě Smluvního pannera, Za

stanovených Smlouvou (vč, D hody

nedostupnost ani Poruchu Služby

Uzavřen nebo změna Specííikace služeb 'e

či

nepovažují případy, kdy TMCZ
nenídle smluvních ujednánlči právních předpisů v prodlení s plněním
svých povinnosti.
se

pomchy,

které

poruchy,

o

jsou

mimo

nichž TMCZ

celkového

počtu Poruch

se

veřejnou komunikační sít' TMCZ
objektivně zjistil, že nemají příčinu

na

Smluvnl

do 7 dn od doruceni zádostí Smluvnímu partnerovi písemně nepotvrdí
doplnění/vyloučen Opravněných osob dle dotčeně žádosti, ma se za
to, že 'ádost zamítl. TMCZ je oprávněn takovou žadost zamítnout
zejména v případě, kdy má TMCZ za oprávněnou osobou jakoukoliv

-

Do doby nedostupnosti Služby ani
nezapočítávají:

se

uzavřen

TN
nedostupnosti služby
je období v rámci doby trvání
Služby v měsíci. ve kterém Smluvní panner nemohl Službu řádně
-

ručením Smluvního pannera bez

právní nástupce Oprávněné osoby uvedené v
pravnenych osob. Případná ztráta statusu Oprávněné
pro

ve Smlouvě nedohodly jinak, může po
Smlouvy Smluvní partner po ádat o doplněni další
Oprávněné osoby nebo vyloučení Oprávněné osoby prostřednictvím
íonnuláíe TMCZ: Žádost o doplnění/vyloučení Opravněných os b.
který zasle doporučenou poštou na adresu sídla TMCZ. Pokud TMCZ

v

dvě desetinná místa.

-

podle Smluvního dokumentu

se

Oprávněných

Smlouvě. Smluvní

strany či Oprávněná osoba s TMCZ nedohodli jinak.

užby

Pokud

10.6.

s

ve

'

Oprávněnou osobu

TS

lgggTS- doba rvánlslužbyv měsící TN

že souhlas

dohodly,

Seznamu

vyplývajících (jejich režim se pote bude řídit ustanoveními VPST a
podmínkami aktivovaných Účastnickych služeb). Ztrátou statusu
Oprávněné osoby zanikají Služby sjednané výhradně pm tuto

%

a

se

v

uvedeným

osoby nemá vliv na platnost a účinnost Učastnických smluv
uzavřených Oprávněnymi osobami a smluvníc vztahů z nich

TSTN

užby-

ručením Smluvního pannera

a

dalšího platí

kumulovaných provozních dob Služby. kdy parametry Služby v
průběhu kalendářního méslce nebyly v povolených mezích hodnot
parametrů provozu Služby, se vypočte měsíční dostupnost služby jako
podíl:

s

tran a budou uvedený
Oprávněnych osob, který tvoři eďlnou píHohu Smlouvy
„Seznam Opravněných osob"). Trvaní tatusu Oprávněné

(dále také
osoby je vždy podmíněno jejím vedením

10.5. Z

a;;

OSOBY

pravněné osoby se určí dohodou Smluvn h

11.1.

Poruchy Servisní požadavek provádí Smluvní partner
prostřednictvím Kontaktních osob a jejich příslušnych kontaktních
udajů.

03. Oznamování

OPRÁVNĚNÉ

11.

o

mQs-SLE

cenových podminkác =platná až okamž kem, k
Oprávnénou osobu příp

k podpisu Specií'kace služeb za TMCZ a
svůj podpis rovněž Smluvní panner, čímž vyjadruje vůj souhlas
uzavřením (resp. změnou) dotčeně Specrhkace služeb m
Oprávněnou osobou a TMCZ. Pii ukončení Specííikace služeb jed
Opravněna osoba samostatně a nen vy'adováno připodep vi á

:N

Smluvního partnera. Učastnické

minu

smlouvy uzavírá Opravněna oso o"
samostatně a není vyžadováno připodepsání Smluvního partnera.

straně TMCZ nebo. že
U

Služby

s

je zavinil Smluvnl partner.
nepřímým přístupem neodpovídá TMCZ za Poruchy vzniklé

Budeli ve Smluvnim dokumentu uvedena jako adresát Služ eb
výslovně urcita Oprávněná osoba pak platí, že takovou Službu m uze
využívat vždy en tato Opravněna osoba. Povinností Smluvní
pannera z takové Služby však zůstávají nedotčeny, jejich plnění však
'

mezi

na

koncovým

bodem

službya

koncovým Zařízením Smluvního partnera.

Smluvní panner

je povinen uhradit TMCZ náklady spojené se
cenu za servisnízásah, pokud servisní zásah
byl uskutečněn na základě požadavku Smluvního pannera a pokud se
zjistí, že Porucha Služby nebo Porucha zařízení nebo sítě není na
straně TMCZ nebo, že závada byla způsobena Smluvním pannerem
nebo třetí osobou v případech, kdy za ni Smluvní partner odpovídá,

př padě

nebo že Porucha vůbec nenastala,

part

servisním zásahem nebo

Smluvní strany

se

Systému, jejichž

dohodly,

že

řešení závisí

u

výrobci

nam

sto Smluvního partnera

Smluvní partn
o

Poruch, či vad Zařízení. software čí

na

strany, není možné garantovat dobu
Pro

muže

12.

zajistit Oprávněná osoba

rodpov dá za veškerou újmu způsobenou Oprávněn

obou př poskytování plněn dle Smluvních dokumentuŽatoi

e a

ze se taková Oprávněná osoba zaváže při plnění Srn luvníli
provést určitou nnost samostatně.

UŽlVÁNl sot-"rwane

či dodavateli.

jakožto tietl
finálního vyřešení Poruchy/vady.

rzí.

vady tohoto typu zapojí TMCZ středisko technické podpory

7/íl

Není-li výslovně sjednáno jinak. pak veškeré licenční, servisní,
reklamační, záruční a jině podmínky ve vztahu k software, který je

součástí Služby,
autorských práv).

se

řdí podmínkám výrobce software (nositele

Smluvního pannera,

to

a

plné vyš

v

.

TMCZ je

oprávněn kdykoli opravit. odstranit, změnit či moderní
instalovaný na komponentech Služby, pokud se má za to,
jeto vyzadovano pro účely udržby či zvýšení kvality Služby,

Není-li

výslovně sjednáno jinak, je software produktem třetí strany
odlišné od TMCZ a licence k užití software je Smluvnimu partnerovi
poskytována přímo výrobcem software (nos I telem autorských práv).
Licenci k software získává Smluvní partner nejdříve okamžikem
uplněho uhrazení cenyza Služby, v jejichž rámci byl software dodán.

software

ui TMCZ je

oprávněn kdykoliv jednostranně zvýšit cenu software
poskytnutého Smluvnimu partnerovi v rámci Služby v případě, že
dodavatel tohoto software zvýší cenu příslušného software vůči TMCZ.

Pokud software instalovaný Smluvnim partnerem ovlivňuje lunkci
Služby, popř. je předpoklad, že takový software může ovlivnit funkcí
Služby, je Smluvní panner povinen na základě výzvy TMCZ takový
software odstranit ídeinstalovat), popř. software upravit (např. zmenou
konfigurace) tak, aby dále takový software neovlivňoval řádné
poskytování Služby. TMCZ nenese žádnou odpovědnost za
poskytování Služby v případě, že Služba je ovlivněna software
instalovaným (užívaným) Smluvnim pannerem, popř. instalovaným
(užívaným) třetí osobou, které Smluvní partner umožnil takový

13.
13.1.

NÁKUPZAŘlZENl
*

vyslov n ě v jiném Smluvn í rrí dokum :ntu s | ednano jinak, tak pr »
případ sjednané koupe Zařízenl Smluvním pannerem platí následující
Nenl-li

—

cena

je stanovena

v

př,slušném Ceníku,

.

místo dodání je misto, ve kterem ma být zřízena změněna
poskytovaná Služba, ke které je Zarizení dodáváno,

software nainstalovat nebo užívat. V případě, že Smluvní partner

lhůta pro dodání Zařízení je totozná

neodstraní

změnu

problém software nejpozději do 2 pracovních dnů od
doručení požadavku TMCZ na odstranění či změnu software
užívaného (instalovaného) v rámci Služby Smluvním pannerem či třetí
osobou, je TMCZ oprávněn omezit
Služby bez dalšího upozornění.

nebo

Služby,

Smluvnímu partnerovi předáno na základě
předávacího protokolu, do daciho rr stu nebo na základě jiného
dokumentu, na kterem je Smluvn l panner povinen TMCZ (p opř,
dodavateli nebo dopravci) potvrdit převzetí Zařízení,

pozastavit poskytování

vlastníctví Zařízen“ prechází

případě Služby zahrnující profesionální servis (správa služby) plati
výše uvedené rovněž na software. jehož instalace nevyžaduje
administrátorská práva.

uhrazením

nebezpeč í škody

vyžaduje administrátorská práva, lze jej instalovat v
Služby prostřednictvím profesionálního servisu TMCZ (správa
služby) až poté, co TMCZ ověří dopad softwaru na poskytování Služby
a souhlasí s instalací takového software v rámci Služby. TMCZ je
oprávněn požadovat po Smluvním pannerovi úhradu ceny za

za

dodávku

Zařízení přechází

na

Smluvního partnera

'

poskytuje Smluvnímu pannerovi záruku v souladu se zamění ml
podmínkami vyrobce Zař zení, s nimiž je Smluvní partner povinen se
seznámit před koupí Zař'zení. Je-Ii součástí Zařízení software, nab'

u. TMCZ

nenese

Smluvní partner nejdříve dnem uhrazení ceny Zařízení pravo k
takového

vložený do šablony je poskytován ..tak jak byl poskytnut
jak stojí a leží“, bez jakýchkoli výslovných či
předpokládaných záruk, mimo jiné záruk vhodnosti pro konkrétní
účel. TMCZ nezaručuje a nepřejímá odpovědnost za přesnost či
úplnost iníonnací, textu, grafiky, odkazů či jiných položek obsažených
v softwam. TMCZ neodpovídá za dodaný software ani za jeho

software,

a

to

v

rozsahu

podmínkami, které jsou součástí daného software. Prá vo

u žití

lcenční
mi
í

stanoven m

uz

tí nab'yvá

-

Smluvní panner př lmo od nositele
povinen

u

a vhodnost pro potřeby Smluvního pannera, zejména také
neodpovídá za to, že dodaný software bude plně funkční ve spojení s
jiným software Smluvního partnera.

a

j

adresu:

rMobile Czech

Zákaznick

jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost
vůči Smluvnímu pannerovi nebo uživatelům za jakoukoli újmu (mimo
jině ušlý zisk. přerušení podnikatelské činnosti poškozené či ztracené
infonnace či dala) vzniklou následkem využívání softwani či
nemožnosti software využívat.
rámci

k software

na faxové
.
Objednávky nákupu Zařizenl bude Smluvní partner zaslat
Originály objednavek je Smluvn l partne r
povinen zaslat TMCZ do deseti (tO) dnů od jejich zaslání faxem na

TMCZ ani

c

Republic, a.

ntrum

-

r.

Bu sssi
in

Tom ičkova 2144 r l
148 00 Praha 4
tel,:
V

případe potřeby informací

Smluvní partner obra : et

užívat pouze

Služby
legálně
je oprávněn
nabytý software, Smluvní pannerje povinen užívat software v souladu
s licenčními podmínkami (uživacími právy) vztahujícími se k danému
softwani. Smluvní partner nese odpovědnost za veškeré aplikace
software běžící v rámci Služby včetně datových přenosů. Smluvní
partner se zavazuje uhraditTMCZ veškerou újmu, a to i nemajetkovou,
vzniklou TMCZ v důsledku porušení podminek licence ze strany
v

autorských práv
řídit se příslušnými licenčními podmínkami.

číslo*

funkčnost

Smluvní panner

na

'

Software

dodavatelem software

uplnym

prospěch

případů, kdy se jedná o výslovně sjednanou koupi Zařízení,
být Zařízení Smluvnímu partnerovi dodáno jako součást Služby,
nebo mu může být pronajata nebo zapůjčeno ke Službě přičemž
konkrétní podmínky týkající se nájmu či zapujčení Zarvzen l-jsou vždy
výslovně sjednány mezi Smluvním partnerem a TMCZ ve
Smlouvě/Specííikaci služby nebo jiném Smluvním dokumentu.

softwaru, který Smluvní panner potřebuje kvyuživáni Službya zajehož
instalací odpovídá Smluvní partner. Rovněž tak TMCZ
odpovědnost za samotný software, resp. jeho funkčnost.

az

ve

může

příslušným Ceníkem či cenovým ujednáním.

vůči Smluvnímu pannerovi odpovědnost

příslušné Zařízen i

3.2. Kromě

dodatečnou instalaci software dle počtu hodin skutečně provedené

nenese

ceny

Smluvního partnera

okamžikem jeho prevzeti Smluvním partnerem,

Pokud software

TMCZ

sjednané

na

za

TMCZ.

rámci

s

lhutou pro zrizeni nebo

se

ke které je Zařízení dodáváno.

Zařízen í bude

V

práce v souladu

a

13.6. Zaruka

se

na

k

: entmm

-

se

bude

B usiness,

nevztahuj . na

vady způsobené nstalací,

-

nákupu koncových Zařízení

Zákaznické

zm e n ou

nebo opravou

neprovedenou

TMCZ.

bl vady, které vznikly v dusledku používání Zařízení
poskyny k užívan takového Zařízení:

s/tl

v

rozporu

s

Smlouvy budou řidt u tanoveními Účastnické smlouvy, obchodními
podmínkami aktivovaných 'častnických služeb a VPST (v uvedeném
pořad pr onty). Sjednaná doba trvání Účastnické smlouvy ie tedy
ezavi la na trvání Smlouvy, pokud se Smluvní strany výslovně
nedohodly jinak. V případe rozporu Účastnické smlouvy a Smlouvy
mají přednost ujednán vÚ astncké smlouvě.

realizací

pokyn
Smluvního pannera, pokud TMCZ nemohl nevhodnost takovýc
pokynů zjistit al nebo v případě, že TMCZ Smluvního partnera n
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Smluvnl partner na jejich
vady, jež byly způsobeny

souvislosti

v

s

dodržení přesto trval
ktere

vady

vzniklý

v

používání Zařízení

důsledku

jejíchž kompatibilitu
písemně nepřislíbil;
vady, které vznikly v důsledku toho,
neobvyklá fyzická či elektrická síla;
vady vzniklé běžným opotřebením.
programy,

výslovně

14.

s

vyrobky

či

TMCZ Smluvnímu pannerovi

Pokud

a

že

na

Účastnické

se v

Systém byla vyvinuta

v jiném dokumentu, který j
smlouvy, hovoří o Hámcov

mlouvě nebo
U astnické

neb

přílohou Smlouvy

smlouve rozumi se tím Smlouva.
.lnstalace

provozován Zař zen vztahující se

a

k Učastnické služb

podmínkami d
aktivace Účastnických
Účastnické služby, které mají přednost před ujednáními o zřízeni Slu'
služeb

ZVLÁŠTNI UlEDNÁNl PRO ÚČASTNICKÉ SMLOUVY

se

řídí obchodními

dle Smlouvy a těchto Podmínek F remního řešení.
m

Služby poskytované k individuálně určenému účastnickému číslu či
učastnícké stanici jednotlivého účastníka v jím zvoleném tarifním
Smluvní dokument (dále
programu a rovněž Služby, o níchžto stanoví
ohledu na ostatní ustanovení
jen „Učastnické služby“) jsou bez
Smluvních dokumentů poskytovány na základě Učastníckých smluv.
Tato ujednání čí 14 o účastnických službách mají přednost před

ujednánimi týkajícími

ostatnimi

Služeb

se

.Smluvní strany se dohodly, že pokud TMCZ ukončí poskytov
Účastnické služby (tarifu i, ktera bude dle obchodnich podmi
nahrazena jinou Službou (tarifem), u které TMCZ poskytne v podstatn
ohledech stejné či lepši p dmn ý a stejnou či nižší cenu jednotli
komponent dané Služby (jako mel Smluvní partner u původní Učastni
služby při zohlednění slev sjednaných ve Smlouvě), TMCZ je oprá
nahradit původní Účastnickou službu takovou novou Službou. T

Smlouvě či těchto

ve

Podmínkách Firemněho řešení.

provedená změna nevyžaduje uzavreni písemného dodatku, pok
Účastnické služby a jejím nahrazení novou Službou bude T

ukončení

si to Smluvní strany výslovně sjednaly ve Smlouvě, Smluvní
partner může TMCZ předložit névrh na uzavření Učastnické smlouvy i
prostřednictvím e-mailové komunikace bez využití zaručeného

Pokud

Smluvního pannera informovat

15.

podpisu. V takovém případě musí být návrh předložen
ve formě vyplněného navrhu Účastnické smlouvy, jehož aktuální znění
WWW.HTl0bl|€.CZ. Návrh
je umístěné na webovych stránkách
Učastnické smlouvy nebo e-mail se speciíikaci požadované změny

ZVLÁŠTNÍ uiEoNANí

PRO

nejméně 30 dní předem.
PEVNÉ HLASOVÉ SLUŽBY

elektronického

spolu

Účastnickych

určením

s

odešle Smluvnl partner
návrhu

na

Účastnické smlouvy.

smluv. jichž

se

má změna dotknout,

emailovou adresu TMCZ uvedenou
Po doručení TMCZ ověří

i

akceptaci

a

případně

návrhu Smluvního

odpovídá umístěn

smlouvám

se

v příslušnem kraji V opačnem případě dojd
nesprávnému směrovani tísňových vo anído jiného regionu.

5.3. koncoveho zaiize

smluvní strany

1544. Smluvní panner je povinen
spravnou

a

smlouvě.

Pokud

poskytovaní Účastnickych služeb vč. zvoleného
vždy v konkrétní Účastnické
Účastnická smlouva, která se uzavírá v rámci
a

a

povinnosti Smluvních

osoby nemá vliv

uzavřených

na

na

se

stran

i'dí ustanoveními

platnost

základě Smlouvy.

a

účinnost

Účastnickych

Účastncké služby

se

eškerá odchozí volání realizovat

pannerovi odpovídající identifikací volací

si

Smluvní panner aktivovat službu zamezení zobr aze

„Využívá-li Smluvní partner pevně hlasové sluzby na bá zi VoIP
technologie, TMCZ nemuže technicky garantovat lu nkčnost
edná se naprklad o elekt roníckě
modemových
pojen
zabezpečovací systémy elektronické požarnísystémý odeč t y energií,
dálkové ovládání stroju či zař zen apod.

její čislo.

vyplývající z Účastnickych smluv
obsaženými v příslušných
obchodních podmínkách aktivované Účastnické služby či tarifu a ve
VPST, vždy v platném znění. Zánik Smlouvy nebo statusu Oprávněné
Práva

neupravené Smlouvou,

mu

volajlc ho pro pevné hlasově volání nelze u ní uskutečnit zpětné volá
přímo volajlc mu tj. zejmena uvolání na tísňove linký není možn
zpětně ověřit puvodní odchozí hovor

rozsah

Každá

Smluvn

příslu ných fakturačních skupin.

tarifu si Smluvní strany dohodnou

Smlouvy, obsahuje odkaz na Smlouvu

a

znaku pomoci kter ho TMCZ zajist rozučtován takového volání

VPST nebo Cenntem služeb.

.Podmínky

končící

přpadě, že Smluvní partner využívá v rámci své vnitřní telefonní sít
pevnych císelnych řad, je povinen přrdělovat telefonní čísla
rámci směrového znaku. který dle národního číslovacího plán

paušálů (bez aplikace slev dle Smlouvy tj. dle standardní
ceny uvedené v Ceníku služeb) za obd bí do konce sjednané doby
určite trvání příslušné Účastnické smlouvy. TMCZ a Smluvnl partner si
dále sjednávají smluvní pokuty za prodlení s úhradou vyúčtování v
s

a

V

měsíčních

souladu

najic odpovídaj cím počtem nul

více

dohodly, že
poruší- li Smluvní panner smluvní povinnosti, na jejímž základě dojde
k ukončení Účastnické smlouvy před uplynutím sjednané doby určité,
uhradí Smluvní partner TMCZ smluvní pokutu ve výši zbývajících

Účastníckým

ač

vybrat a přenášet jen některá čísla a je rezervován po celou dobu
trvání Smlouvy, zatímco číselná řada se rozpadá na ednotlivá čísla,
která lze samostatné přenášet i v pruběhu trvání Smlouvy.

jsou písemným jednáním.

.Ve vztahu k

deseti

počtem devítek. zatimco číselná řada je množina po
odpovídaj
obě jdoucí h čsel, která není číselným rozsahem. S číselným
rozsahem je možně zacházet pouze jako s celkem není možné z ného

smlouvy nebo jejich změny sjednané elektronickou íormou dle tohoto
odstavce

mocnin
cim

potřebné pro
partnera. Za okamžik akceptace návrhu Smluvního partnera na
uzavřeni Účastnické smlouvy ze strany TMCZ se považuje provedení
požadované aktivace či změny Účastnické služby zvlášť pro každou
Učastníckou smlouvu, není-li v návrhu Účastnické smlouvy, případně
ve VPST stanoveno jinak. Smluvní strany si sjednaly, že Účastnické
ověří

Pří přenesenlčísel vázaných na pobočkovou u třednu lze přenášetjak
ucelený číselný rozsah. tak jednotlivá čísla/číselné řady. Číselný
romah tvoří jedna nebo více po loupnosti po sobe jdoucích čísel o

delce

v

prostřednictvím

hesla, že návrh Účastnické smlouvy podal Smluvní partner,
další skutečnosti

15.1.

Smluvn

smluv

příslušné

po zániku

panner

se

lokalitě

avazuje
Smluvního

užívat konkrétn

partnera

Smlouvě/Specifikac služby pro danou

sni

Službu

stanovené

konkrétn Službu.

vyhradně
př íslušn

v

TMCZ ie oprávněn změnit čslo účastnické stanice z nalehavych
technickych důvodu bez souhlasu Smluvního pannera, pokud |e to
nutne k řádnému poskytování Služby, přičemž na tuto změnu bude

zpráv. Smluvní partner ZBHSIÍ souhlas všech Opmvněnych osob
ieiich vstupu do nktuálnmo Seznamu Oprávněnych osob s uv
iepch obchodní firmy iako reíerence v marketingovych materiál

Smluvní

TMCZ včetně tiskovych zprav.

předem upozorněn technickym důvodem je
příslušného spravního orgánu o změně čísla nebo
číslovacho planu vsouladu se zákonem č. 127/2005 Sb. nebo pokud
panner

rozhodnut

ie to stanoveno

16.

v

DORUČOVÁNÍ

17.

iiném právním předpisu.

TMCZ doručí písemnosti

17.1.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, OSOBNÍ ÚDAJE, OCHRANA DAT

TMCZ,

oznamenou

16.1.

NÁLEŽITOSTI VÝPOVĚDI

A

NEBO

OZNÁMENÍ

o

ODSTOUPENÍ oo SMLOUVY NEBO JEDNOTLIVÉ SLUŽBY

Smluvní strany se dohodly, že veškeré skutečnosti, které nejsou běžně

osobně neb

na

to

a

adresu Smluvního pannera naposledy

pošt

u,

kuryrem, elektronickou poštou,

do n odnutym

dostupné v obchodních kruzích a které jsou obsaženy ve Smlouvě,
popř. smluvní strany s nimi přijdou do styku při jejím plnění, tvoří
předmět obchodního tajemství, a zavazují se je nesdělovat třetím

způsobem Za doručenou se
byla uložena v místně příslušné
provozovně drzitele poštovní licence a nebyla Smluvnim pannerem
hutě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne |e|iho
vyzvednuta ve ,.

stranám (s výjimkou

uložení.

považuie

oprávněných osob) bez předchozího písemného
je povinen zajistit

íinym

.

která

ta e pisemnost

souhlasu dnihé Smluvní strany. Smluvní panner

'

17.2. Za

písemné právni iednání TMCZ u považuji rovněž ukony uč . néne
ni kou poštou, SMS MMS či datovou schránkou.
faxem, elektruve

ochranu obchodního tajemství rovněž ze strany Oprávněné osoby.

.

Pokud

byla Smlouva

provize je závislá

uzavřena

za

pomoci zprostředkovatele, jehož
17.3.

objemu Služeb poskytovaných dle Smlouvy, je
na jeho žádost (a to i
opakovně) poskytnout údaje o souhrnných částkách vyúčtování
Služeb dle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že k poskytnutí
takové informace je oprávněn rovněž TMCZ, k čemuž dává Smluvní
na

panner

17.4.

'

'

pošta, SMS či MMS). považuie

Smluvního

'

nasleduiícím

'

17.5.

na

se

i
psemnost

za

elektronickou adresu

není-li takoveho

po odeslání písemnost l

pannera nebo

společnostem, které jsou členy koncernu společnosti
jakožto podnikatelského seskupení (dále jen

a

na

(emu l) nebo potvrzeni o bezporuchovém
potvizení, tak neipozděu dnem

pannera

přenosu dat (lex)

Deutsche Telekom AG,

na

telelonní číslo Smluvního

ieho emailovou adro su.

Odepře-li Smluvní panner písemnost přiímout, je doručena dnem, kdy

přiet bylo odepřena.
ie; -'ií

smyslu ustanovení 5 79 zákona č. 90/2012 Sb. o
společnostech a družstvech. Smluvn strany tímto rovněž
souhlasně prohlašují, že nepovažují za porušení ochrany obchodniho
tajemství, pokud TMCZ poskytne Smluvní dokumenty skutečností a
informace ve smyslu odst. 16.1 Oprávněné osobě dle Smlouvy pro
učely vzniku smluvního vztahu mezi TMCZ a Oprávnenou osobou dle
Smlouvy.
„koncem“)

*

n sil
prostrednictvim veř uiné komunikací'b
(zeiménuíax.

se

elektronická

Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že nepovažují za porušení
ochrany obchodniho tajemství, pokud TMCZ poskytne v rozsahu
nezbytně nutném skutečnosti a informace ve smyslu odst. 16.1 svym
a

Domčuje-li

když se Smluvní panner na za silac l adrese,
nezdrzuie.

doručenou okamz'l kem potvrzení odeslani

svým podpisem Smlouvy výslovný souhlas.

akcionářům

Doručeni |e účinné | tehdy,
kterou oznámil TMCZ,

Smluvní partner povinen zprostředkovateli

ve

17.5.

obchodních

Vypověď Smluvního dokumentu nebo |ednotlivé Služby ze strany
mus r byt učiněna písemnou íormou. přičemž za

Smluvního pannera

písemnou lonnu není

povazovana elektronická forma, resp. doručení

vypovědi prostřednictvím elektronické pošty. musl byt podepsaná
Smluvním

partnerem

pannera

musí obsahovat takové

a

výpověď podává
Smluvní partner

je povinen TMCZ písemně prokazatelně sdělit, že v
ramci poskytování Služeb bude na straně TMCZ docházet ke
zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č, 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, které Smluvní partner zpracovava jako
správce ve smyslu uvedeného zákona. V takovém případě spolu
Smluvní strany uzavřou smlouvu o zpracování osobnich údajů (resp.
odpovídající smlouvu vyžadovanou právními předpisy). Do okamžiku
učinností takové smlouvy o zpracování osobních údaju nesmi Smluvní
panner užívat Službu způsobem, který by měl charakter zpracováván
osobních údajů na straně TMCZ. V případě porušení tohoto odstavce
se bezohledu naostatníustanovenlSmlouvyzavazujesmluvnipanner
odškodnit TMCZ za veškerou újmu, která by v takovém případě TMCZ

a

čeho

oprávněnym zástupcem Smluvního
údaíe. aby z ní bylo zřejmé. kdo
vypověď tyká (takovými udaii mohou být

nebo

se

obchodní linna nebo

íméno a přiimení Smluvního pannera.
l
bydlště
(pobyt) Smluvnmo partnera. IČ, rodné čislo
nebo datum narození Smluvního partnera. číslo ukončované Smlouvy
nebo jednotlivé Služby), jinak ie taková vypověd neplatná. Uvedené v
predchozi větě plati obdobně I pro oznámeni o odstoupení od
Smluvního dokumentu nebo iednotlívé Služby ze strany Smluvního
zejména.

SÍd|0 nebo trvalé

partnera.

18.
18.1.

ROZHODNĚ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORÚ
Práva

a

povinnosti smluvních

ostatnimi

príslušnym

pravnimi

stran se řídí

občanskym záko nike
předpisy českého právního řá du.

vznikla.
182 Smluvní strany

zavazu|í vyvinout maximální uslí k o dstraněnl
spaní o |eií vyklad či platnost a usil ovat se o
smírné vyřešení těchto sporů neiprve prostřednictvm i ednání
Kontaktních osob nebo pověřenych zástupců.

TMCZ

odpovídá v rámci Služby za ztrátu či poškození dat Smluvního
partnera, pouze dojde-li k takové ztrátě či poškození dat v důsledku
zaviněníve fonně úmyslu či hníbé nedbalosti ze strany TMCZ. Smluvní
panner je povinen si provádět pravidelnou zálohu svych dat mimo
Službu na vlastni odpovědnost.

se

'

vza|eninych

sporu. vcetne

u. Veškeré spory, ktere

se smluvnlm stranám nepodaří vyřešit smlrnou
řešeny věcně pííslušnym soi. dem Česke republiku
nestanoví-Ii zákon iínak. Ne _tanovHi zákon vylučnou místní příslušnost

cestou, b.. dou

16.6. TMCZ neodpovídá za obsah

přenášených zpráv či dat prostřednictvím

,

Služby.
16.7.

soudu. dohodly

Smluvní panner souhlasí
reference

v

s

uvedením své obchodní

marketingových materiálech

TMCZ vcetně

bude místně

linny jako
tiskových

iii/ii

se

smluvní strany, že pro vše = hny spory dle

pííslušnym obn':
ny oud TMCZ.

Smlouvy

LIII
19.

19.1.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Smluvní strany siednávaii, že TMCZ je oprávněn měnit iednostraně tyto

Podmínky

Hremního řešení. Popisy služeb, Cen ky, provozní

řády,
osoby, Podmínky zpracování osobních, identilikačnich,
provoznich a lokalizačních údajů účastníku, případně i další
dokumenty v nichž |e tak vyslovně stanoveno TMCZ se zavazuje
Kontaktní

Smluvniho pannera

předem, neníli

v

o takové změně informovat nejméně 30 dní
př slušném dokumentu stahnoveno iinak.

Vzhledem ke skutečnosti. že předmětem

Smlouvy je individuální
vytvořené m|. z neveřejných služeb elektronických komunikací
poskytovane na míru specifickým potřebám Smluvního partnera,

řešení
a

Smluvní strany

se

dohodly.

že

na

ustanoveníobčanskěho zákoníku

o

Smluvní

dokumenty se neaplikuií
uzavíraných adhezním

smlouvách

způsobem.
Obsah zavazku plynoucích

ze

Smluvních dokumentů tvoří pouze

siednane či stanovené ve Smluvních dokumentech
bez ohledu na iednání Smluvních stran před a př uzavírání Smluvních
prava

a

povinnosti

dokumentů.

Započíst nelze proti netisté pohledávce. Smluvní partner není
oprávněn započíst iednostranně svě pohledávky proti pohledávkám
TMCZ.
Stanovíli právní předpisy nebo Smluvní dokument. zeiména Smlouva.

Podmínky Fremniho řešení. Specifikace služeb Čl Dohodao cenových
podmínkách právo TMCZ ukončit některy ze Smluvních dokumentů
(např. odstoupením nebo vypovědí), pak ie TMCZ oprávněn takto
ukončit jak celý Smluvní dokument, tak pouze ieho část. a to ve vztahu
k určité Službě, resp. pouze iednollivou Službu (byt' zahrnutou
společně s vice Službami v iednom Smluvním dokumentu. zejména
vsak ve Specííikaci služby). Pokud |e TMCZ opravněn ukončt
Smlouvu. rozumí se tim vždy rovněž pravo TMCZ ukončit Dohodu o
cenových podm'nkách nebo iednotlivou Specííikaci služby, nebo
pouze

iednotlivou Službu.

TMCZ výslovně odmita iakékoíi Smluvním pannerem provedené (byt
nepodstatné) změny provedené ve íonnulářích používaných v
souvislosti

se

Smlouvou.

vyiimkou udaiů, ieiichž doplnění

s

se ze

strany Smluvního pannera předpokládá.
l po ukončení

ž

|e

t

Smlouvy nadale přetivávaií prava a povinnosti. u nic
zřejmě. že nemaii ukončením Smlouvy zaniknout, např. povinn
zaplatit dlužné částky či smluvní pokuty.
Pro

vyloučen pochybností se stanovi. že tyto Podminky l-"iremního
se uplatn i na Smlouvu o zřízení a poskytování řešení T-Mobile
ProíiNet, která ie pro účely těchto Podmínek Firemního řešení rovněž
řešení

označována

Práva

a

dokumenty

iako "Smlouva

povinnosti
se

.

Sin uvních

podpůrně

řdí

T-Mobile Czech Republic,

a.

stran
neupravené Smluvními
Všeobecnym podmínkami společnosti
s. („VPST“), s nimiž se Smluvní panner

před podpisem Smlouvy seznámí což svym podpisem Smlouvy
potvrzuie.

Illll

POVĚŘENÍ
ďóíe

,—Spplé

il
n

st")j

Czech Flepublic a.s..

se

sídlem

v

Praze 4, Tomíčkova

ající prostřednictvím představenstva Společnosti tímto p

2144/1, PSČ M8 00. IČ 64949681, (dále jen
ě ř u j e níže uvedeného zaměstnance:

o v

aby za Společnost vykonával veškeré právní jednání:
o

které souvisí

se smlouvami o poskytování služeb
elektronických komunikací služeb a o prodeji komunikačního
jejich přislušenství firemním zákazníkům a se smlouvami o zprostředkování anebo spolupráci při uzavírání
uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování takových smluv,

zařízení

o

a

které souvisí
s

se

smlouvami, které upravují komplexní řešení ProííNet, prodej jakýchkoli nehlasových služeb
se jedná o uzavírání, změny a ukončování
takových smluv,

a

služeb

přidanou hodnotou; zejména

které souvisí

—

se smlouvami o poskytování ICT řešení,
jež upravují podmínky pronájmu komunikačních zařízení a
souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavírání, změny a ukončování
takových smluv,

-

veřejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a prováděl veškeré právní úkony ve
veřejných
výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní i další kvalifikační
predpoklady pro plnění veřejné zakázky.

podle zákona

zakázkách

-

o

a

právně jednal ve správním řízení ve smyslu š 30 odst. í zák. č. 500/2004 Sb. správního řádu ve spojení s 21 odst. l
š
písm. b) zák. č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ve věci přezkoumání úkonů zadavatele
učiněných při
zadávání veřejné zakázky vedeném u Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže. Pověřený zaměstnanec je oprávněn
zejména podepsat a podat návrh na zahájení řízení e činit veškeré ukony vprůběhu celého řízení včetně
podání
opravných prostředků. Pověřený zaměstnanec je takto oprávněn jednat za Společnost ve všech řízeních ve věcí
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

Toto pověření je dále uděleno mj.

I vrozsahu práv a povinností
podle občanského zákoníku. zakona o veřejných
zakáúách. občanského soudního řádu, správního řadu, trestního zakona a dle všech
předpisů týkajících se činností
Společnosti dle jejího předmětu podnikání zúžené na práva a povinnosti týkající se veřejných zakázek.

Pověřený

zaměstnanec

v

společnosti samostatně

a

takto vymezeném rozsahu

je oprávněn

v

a

po dobu

pracovního poměru

ve

společnosti jedná jménem

uvedeném rozsahu podepisovat příslušné písemnosti

Pověřeny zaměstnanec
jinak pověřit jinou osobu, aby místo něho jednala za Společnost, s vyjimkou oprávnění ke
zmocnění zaměstnanců Společnosti, aby místo pověřeného zaměstnance
zastupovali Společnost při otevírání obálek,
prohlídce místa plnění. nebo při ústním vysvětlení nabídky, při nahlížení do zprávy hodnotící komise a
pořizovánijejí kopie
a při jednání o nabídce vzákonem
umožněných případech vtermínech stanovených zadavateli veřejných zakázek
vjednotlivých výběrových řízeních. Pověřený zaměstnanec dále není oprávněn jakýkoli majetek Společností
převádět či
zatěžovat právy třetích osob.
není oprávněn zmocnit ani

Podepisování pověřeného zaměstnance

se

děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodn firmě společnosti či otisku
svůj podpis.

razítka společnosti připojí pověřený zaměstnanec

v

Praze, dne 30.

1 1. 2017

Toto pověření přijímám:

TvMobíle Czech Republic a.s., Tomíčkova

Zapsaná do OR

u

Městského soudu

v

zni/i 148 O0

Praze B 3787

Praha 4 Czech Republic

IC 6494968! DIC CZ61949681

Běžné číslo ověřovací

Ověřuji,

že

totožnost

Ověření- legalizace
knihy: 01“ S 3m, za ,;
-

sbydlíštěm
jejíž

paní

byla prokázána,

tuto

podepsala.
V Praze dne

30.Iistopadu 2017

listinu

přede

mnou

vlastnoručně

Ověření

íi

Běžné číslo ověřovací

37 Ověřuji,

í

knihy:

že pan

prokázána, přede mnou tuto
V Praze dne

O

-

legalizace
č;

3G yu; 7;

s bydlištěm
jehož totožnost byla
listinu vlastnoručně podepsal.

30.listopadu 2017

Specifikace služby

Ethernet Line

Sužba Ethernet Líne je určena pro vysokorychlostní propojení lokálních počítačových sítí. Poskytuje přenosové prostředí, které
umožňuje přenášet všechny typy dat
společně Iníiasuuktuře Je založena na přenosu Ethernet rámců v páteřní sítí poskytovatele,
_

_

_

\pprqt

_

SOUČÁSTÍ SMLOUVY č.:
_ _

_

_

63624724

_

_

_

(DÁLE JEN __
.SMLOUVA')
_

SPECIFIKACE sLužav č

_

REVIZE:

_

_

,

VERZE:

_. 53524724
ZÁKAZNÍK č

.

VERZE:

POZADAVEK

__

_

1/1

REVIZE:

na

NA. zřízení

_.

_

služby

Poskytovatel
T-Mobllc Czech

Republic

a.s. se

sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4. IC 649 48 881, spisová značka B 3787 vedená

OBCHODNÍ POŽADAVEK ID: 0310535

PRODEJCE: Hásek Jose!

Smluvní
_

partner! Oprávněná

Městským

soudem

PARTNERSKÁ SMLOUVA:

Praze

v

I

I

osoba "

_

_

oaciionNí FIRMA/JMÉNO: Operátor icT.
_

lC/RODNÉ čísLo-

a.s.

_

DFRAVNENÝ ZÁSTUPCE:

__

_ _

_

02795281

_

.

_

__

FUNKCE: předseda představenstva. místopředseda
_

TELEFON

1)

___

_

__ __ __

Michal Fišer, Bc. Petru Burdová

__

\ppq \ p pq  \ppq _ ____

představenstva

_

__. ___ _

E-MAIL:

Podrobně ídentílikačnl

údaje

-

víz vyše uvedená smlouva/příloha Seznam

oprávněných osob

Termíny
Plánovaný tennln zřízení nebo změny služby je stanoven do 56 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního partnera/oprávněně osoby a
poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytně pro zřízení či provedení změny služby (např. vyplněný a podepsaný Formulář CAF, souhlas vlastníka
objektu atd ).
Mín máíní doba užívání služby je stanovena
__

_

na

24 měsíců.
_ \pplqz

_

Cena vyučtovaná

„É

za

poskytování

Kontakt pro

Služeb dle této

správu

_ _

Specifikace

aktivní

_

služeb se

__

_

_

.

_

_ _

_

_

administrátor

—

_

TELEFON 1 (MOBIL):

_

__

_

_

_

„

__

__

„

.

_

„„_

__

systémových řešení)
_|_HESLO:
__

__

\ p pq  \ p pq  \ p pq  \ p pfq  ] 

_

_„

„

_

__

TELEFON 2:

E-MAIL 1:

E-MAIL 2

KONTAKT PRD

2)
3)

_

do Minímálního odběru dennovaněho ve Smlouvě.

služby (ADSR

ADMINISTRÁTOR SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ (Aosnýz
_

_ _

nezapočítává

PLÁNOVANÝ VÝFADEiG:

TELEFON

E MAIL

V

případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokallty. vyplňte pouze u první lokality hromadné specilika
služby
Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO. pokud je to j ná osoba. vyplňte úda e nebo
ponechte prázdné nepožadujeteali žádný kontakt

Lokalita Smluvního

partnera I Oprávněné osoby
_

SPECIFIKACE

KONCOVÉHO eoou:

UNI

IDENTIFIKAC

MULTIPLEXOVANÉHO ROZHRANÍ uNw: klec
„

IDENTIFIKACE

_

MHMP

_

CENTRÁLNÍHO ROZHRANl NNW:
_

ULICE:

MESTO:

oiiinicim muz

_

_ .

PSC 11000

Praha

__

_

_

__

_

KONTAKTNÍ os,:

TELEFON/MOBIL

FUNKCE:

E-MAIL.

_

_

_

_

_

4)
5)

Číslo okruhu (GN/YR). kde bylo již využito požadovaného Multlplexovaného
Clslo oknihu (GN/TR) Centrálního rozhraní NNI

Lokalita Smluvního
_____

_ _

_

__

rozhraní UNI Lze

využít pouze

_.í_ i_

pro variantu EVPL

partnera / Oprávněné osoby
_í

_ _

_

_

_

SPECIFIKACE KONCOVÉHO eoou;

UNI

_

IDENTIFIKACE MULTIPLEXOVANÉHO ROZHRANÍ UNI'l:
__

_

_

serverovna

_

_ \ppJq\

.

IDENTIFIKACE CENTRÁLNÍHO ROZHRANÍ NNIVl:
_
__

uLicE:

_

MESTO: Praha

Jungmannova 29/19

PSČ

_

nooo
_

KONTAKTNÍ

os.:
_

FUNKCE:
_

_

_

_

_

_

TELEFON/MOBIL

il.

__

E-MAIL
..

B)

7)

Clslo okruhu (GN/'I'R), kde bylo již využito požadovaného Multiplexovaného
Číslo okruhu (GN/TR) Centrálního rozhraní NNI

Parametry služby

rozhraní UNI Lze

využít

pouze pr

_

„líní

variantu EVPL

Ethernet Line
_ _
_

i

VARIANTA sLuzev- EVPL

PŘENOSOVÁ
_

TYP

ROZHRANÍ

-

LOKALITA A: Ethernet 1000Bnse-T

WP

KAPACíT

100 Mbllls

_

_

ROZHRANÍ

_

_

.

ENCUPSULACE
_

_

-

LOKALITA A: uggm (día standardu nese B02.1q)

__

_

_

ENCUPSULACE

_ _

LOKALITA a Ethernet toooBase-T
LOKALITA a

r_i

_

tagged (dla standardu

IEEE

802.1q)

_
_ _

__

.

_

_

\pplqz

_ _ \pprqt

GARANTOVANÁ úRovEN sLužav 99,507.

CENTRÁLNÍ ROZHRANÍ

_

_

HODNOTA S-VID

-

LOKALITA A—

_í_

v<
_

8)

vyplňuje

se

pouze v

.

_

NNI

případě,

že

je

hodnota S-VID

HODNOTA s VID

mr v zadaném

_

_

_

íij

oso

stylu. c konlrak\u:63624724

1,0? kód 0310535
Docfypa ms. SubType ss. KM dokumanlu DOCOSAG
spec n

_

'

_

přidělována Smluvním pannerem I oprávněnou

c zákazníka Chybu! v dokumentu nnnl uaný

LO KA LITAB

_

c

Slrtnka 1 l2
ver

OTP ISO!

Specifikace služby Ethernet Line

Doplňkové služby
oos NE

TŘÍDA REAL

PROAKTIVNÍ DOHLED
BACK UP

TŘÍDA BUSINESS

TIME

NE

TŘÍDA STANDARD

PROVOZNÍ STATISTIKY NE

NE

RozsíRENA L2CP TRANSPARENCE

LIMIT MAC ADRES

9)

Pronájem zařizení
PRONÁJEM UNMANAGED CPE

NE

_

NE

„

TYP CPE

DODATEČNÉ INFORMACE
9)

___

Doplňková síutba Pronájem zařízení je poskytována podle podmínek platného Poplsu

Cenová

__

j iOS

_.

ujednání

Jednorázové ceny

—

LA

JEDNoRAzovA CENA ZA ZŘIZENI stuzav

(v

Ceníku služby pronájem za?ízení

a

Kč bez
—“

DPH)
—-->—

———

—-

—

— _

—.—

.

_

_

_ .

20.000 Kč

.

_ _

.

.

.

_

_

. .

_

_ .

_

„„]

|

JEDNORÁZOVÁ CENA ZA oos

Kč

JEDNoRAzovA CENA ZA PROAKTIVNI DDHLED
JEDNORÁZOVÁ CENA za BACK

UP*

Kč
—"

Kc

JEDNoRAzovA CENA ZA MAC ADRESY:

—

1

Kč
___
_

JEDNORÁZOVÁ CENA ZA PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ

Cenová

ujednání

—

Pravidelné měsíční ceny

PRAVIDELNÁ MÉSICNI CENA za PROAKTNNI

_

_
___

PRAVIDELNÁ MÉSICNI CENA u stuzau A SJEDNA Nou uRovEN KVALITY mano
PRAVIDELNÁ MesícNI CENA ZA oos
ke
DOHL ED

PRAVIDELNÁ MÉSICNI CENA ZA BACK-UP:

_

(v Kč bez DPH)

Kc

Kč

Kč

PRAVIDELNÁ MEslcNl CENA ZA PRONÁJEM zARízE NI

Kč

POZNÁMKA

VŠECHNY cENv uvEoENE

v

TÉTO SPECIFIKACI sLuzav

eno TECHNICKOU PODPORU

JSOU cENv na DPH v

VYUŽIJTE PROSIM TELEFONNÍ císLoz

ZÁKONEM STANOVENÉ VÝŠI.

aoo 131 311

přičemž Smluvní partner) Oprávněná osoba prohlašuje že se s těmito dokumenty seznámil a dále se
zavazuje podmínky v techto dokumentech stanovených dodržovat Tato
Specííikace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenyml ve Smlouvě (včetne Podmínek Firemního
řešení) uzavíenou mezí poskytovatelem a Smluvním pannerem. UzavíráI tuto Speclnkani služby Oprávněná osoba lak
svým podpisem potvrzuje. že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek Firemního
řesení) seznámila a zavazuje se jimi fldiL
UzavIrá-Ií tuto Specifikací služby Oprávněná osoba. lak tato
Specííikace služeb je platná až okamžikem. kdy k podpisu této Specííikace služeb za TMCZ a
oprávněnou osobu
pňpojl svůj podpis rovněž Smluvní panner dle Smlouvy čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením této
Speclf kace služeb mezi oprávněnou osobou a TMCZ.

2013

DATUM

PODPIS/Y ZÁSTUPCE/CÚ POSKYTOVATELE

DATUM:

FODPIS

ZÁSTUPCE SMLUVNÍHO PARTNERA l OPRÁVNĚNÉ

OSOBY

$:T-kžobřu Oncli Republic o.s.
Tnmlčhwu 2144/1
14s oo Praha 4

IČ m 49 m. mc

czuusam

GE

Stránka 2 I 2
ver

OTP l5OI

j

