
'Neknica  

Alk.c.‘ite 

oLtz, 	3 • (0. • 12490..  

ve. 

Smlouva o zajišt~ní Telefonního centra tís~ového volání 

( dále jen „Smlouva") 
Sml. ~.: 62/2007 

Telefónica 02  Czech Republic,  a.s. 
se sídlem Olšanská 55/5, 134 34 Praha 3 
I~: 60193336 
DI~: CZ60193336 
bankovní spojení:
jednající — ~

 
(dále jen „Poskytovatel") 

a  

~eská republika — Ministerstvo vnitra 
se sídlem Nad štolou 936/3, Praha 7, PS~~ 170 34 
I~: 00007064 
bankovní spojení:
zastoupené: plk. Ing. Václavem Muchnou — nám~stkem generálního ~editele Hasi~ského záchranného 
sboru CR 
Kontaktní adresa: MV-G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, Praha 414 
(dále jen "Uživatel") 

uzavírají za níže uvedených podmínek podle § 269 odst. 2 zákona ~. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
tuto Smlouvu o zajišt~ní Telefonního centra tís~ového volání (dále jen „Smlouva"). 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Ú~innost Provád~cí smlouvy uzav~ené mezi Poskytovatelem a Uživatelem ze dne 23. 4. 2002 
kon~í 23. 6. 2007 (dále jen „Provád~cí smlouva"); 

(B) Na základ~~ Provád~cí smlouvy (v~etn~~ všech jejích dodatk~) byla Uživateli poskytována 
služba systému p~íjmu tís~ového volání na linku 112 prost~ednictvím Telefonního centra 
tís~ového volání (dále jen „TCTV"); 

(C) Uživatel má zájem využívat a Poskytovatel poskytovat službu TCTV i po ukon~ení ú~innosti 
Provád~cí smlouvy; 

(D) Ob~~ smluvní strany dosáhly shody o smluvní Oprav~~ svých vzájemných práv a povinností ve 
v~ci poskytování služby TCTV a jsou p~ipraveny a schopny ~ádn~~ a v~as pinit povinnosti, 
které pro n~~ vyplývají z této Smlouvy; 

je nyní dohodnuto následující: 
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releffflial  0, 
~lánek 1 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu TCTV po celou dobu trvání Smlouvy, p~i~emž 
zejména: 

a) zabezpe~ení provozu technologií telefonních center tís~ového volání, systém p~íjmu 
tís~ového volání na jednotné evropské ~íslo tís~ového volání 112 u opera~ních a 
informa~ních st~edisek (OPIS) hasi~ských záchranných sbor~~ (HZS) kraj~, 

b) zabezpe~ení provozu systému datové a hlasové propojitelnosti TCTV a opera~ních 
st~edisek základních složek integrovaného záchranného systému (IZS), 

V t~chto dvou p~ípadech Poskytovatel zajistí nep~etržitý p~ístup k ~ísl~m tís~ového volání, 
která jsou odbavena v rámci služby TCTV 112, dle zákona ~. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o zm~n~~ n~kterých souvisejících zákon~~ (zákon o elektronických 
komunikacích) (dále jen „ZoEK"), ve zn~ní pozd~jších p~edpis~. 

c) zabezpe~ení školícího pracovišt~~ pro p~ípravu personálu u Odborného u~ilišt~~ PO ve 
Frýdku Místku. 

2. Podmínky pro poskytování služby TCTV jsou specifikovány v p~íloze ~. 1, 2 a 3 Smlouvy. 
Rozsah poskytovaných služeb je specifikován v p~íloze ~. 10. 

3. Poskytovatel se zavazuje k rozší~ení rozsahu poskytovaných formou tzv. bonus~~ (služby, 
nové funkcionality a ~innosti) nad rámec sou~asn~~ poskytovaných služeb — bližší specifikace 
viz, p~íloha ~. 9. 

4. Poskytovatel se dále zavazuje k rozší~ení rozsahu poskytovaných služeb o nové požadavky 
vyplývající ze Zadání služby TCTV 112 nad rámec sou~asn~~ poskytovaných služeb — bližší 
specifikace viz, p~íloha ~. 9. Toto rozší~ení bude smluvn~~ ošet~eno samostatným dodatkem ke 
Smlouv~. 

5. Uživatel se zavazuje poskytnout a/nebo zajistit (i) veškerou pot~ebnou sou~innost dle p~ílohy 
~. 2 a 3 této Smlouvy a sou~innost, o kterou bude Poskytovatelem písemn~~ p~edem požádán,  
(ii)  veškeré podmínky nutné pro pin~ní závazk~~ Poskytovatele dle této Smlouvy a napin~ní 
ú~elu této Smlouvy. V p~ípad~~ porušení tohoto závazku Uživatele (i) se Uživatel zavazuje 
uhradit veškerou škodu vzniklou na  strand  Poskytovatele v souvislosti s tímto porušením 
povinnosti,  (ii)  není Poskytovatel v prodlení s jakoukoliv ~ástí pin~ní dle této Smlouvy,  (iii)  
neporušuje Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle této Smlouvy související s porušením tohoto 
závazku Uživatele. 
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6. Uživatel má právo kdykoliv b~hem ú~innosti této Smlouvy, písemn~~ uplatnit zm~nové 
požadavky ve vztahu ke službám poskytovaných dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen 
navrhnout technické ~ešení, realizaci a ekonomické nároky na provedení zm~nového 
požadavku. 

7. Cena za poskytování služby TCTV se sjednává ve výši uvedené v p~íloze ~. 7. Strany se 
dohodly, že ceny uvedené v p~íloze ~. 7 bude Uživatel platit formou pravidelných opakujících 
se m~sí~ních plateb, a to v souladu s podmínkami stanovenými v p~íloze ~.1. 

8. Cena za služby poskytované dle této Smlouvy m~že být m~n~na v p~ípad~~ dohody na základ~~ 
zm~nových požadavk~. 

9. Cena se považuje za zaplacenou okamžikem, kdy je p~ipsána na výše uvedený ú~et 
Poskytovatele. 

10. Smluvní strany se dohodly, že souhrn smluvních sankcí uvedených v p~íloze ~. 8 nep~ekro~í 
10% z celkové fakturované ~ástky za poskytování Služby TCTV112 v rámci jednoho 
kalendá~ního m~síce. 

11. Smluvní strany se dohodly, že v p~ípad~~ instalace a umíst~ní za~ízení v prostorách Uživatele 
nebude Uživatel fakturovat Poskytovateli cenu za pronájem prostor, elektrickou energii a 
služby související se zajišt~ním provozních podmínek pro technologii TCTV112. Tato 
skute~nost byla zohledn~na p~i návrhu ceny služby. 

12. Smluvní strany sjednaly, že veškerá nebezpe~í škody na HW nese Uživatel, nestanoví-li 
smlouva výslovn~~ jinak. Uživatel tak nese pinou odpov~dnost za ztrátu, zni~ení, poškození 
nebo znehodnocení HW jestliže tato ztráta, zni~ení, poškození nebo znehodnocení HW 
nebylo 	zp~sobeno 	porušením 	povinností 	Poskytovatele. 

13. Ustanovení VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRO POSKYTOVÁNÍ VE~EJN~~ DOSTUPNÝCH 
SLUŽEB, V~ETN~~ KONVERGENTNÍCH SLUŽEB, ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 
PROST~EDNICTVÍM PEVNÝCH A MOBILNICH SÍTÍ SPOLE~NOSTI Telefónica 02  Czech 
Republic,  a.s. se použijí pouze na vztahy smluvních stran touto Smlouvou neupravené. 
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~lánek 2 

D~v~rnost informací: 
Uživatel si vyhrazuje právo zve~ejnit p~edm~t této smlouvy a identifika~ní údaje Poskytovatele ve svém 
informa~ním systému ~i na internetových stránkách. 
Smluvní strany se zavazují zachovat ml~enlivost o uvedených skute~nostech a informacích, které 
ozna~í jako d~v~rné dle § 271 obchodního zákoníku, a to až do doby, kdy se informace této povahy 
stanou obecn~~ známými za p~edpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti ml~enlivosti. 
Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy jiným subjekt~m nesd~lí, nezp~ístupní, ani 
nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v p~ísné tajnosti a sd~lit je výlu~n~~ 
t~m Pracovník~m, kte~í jsou pov~~eni pin~ním Smlouvy a za tímto ú~elem jsou oprávn~ni se s t~mito 
informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se sou~asn~~ zavazují zabezpe~it, aby i 
tyto osoby považovaly uvedené informace za d~v~rné a zachovávaly o nich ml~enlivost. V p~ípad~~ 
porušení obchodního tajemství ve smyslu § 51 obchodního zákoníku, použijí smluvní strany 
prost~edky právní ochrany proti nekalé sout~ži. Poškozená smluvní strana má právo na náhradu 
škody, která jí takovýmto jednáním druhé smluvní strany vznikne. Povinnost pinit ustanovení tohoto 
~lánku se nevztahuje na informace, které: 

a. mohou být zve~ejn~ny bez porušení této Smlouvy, 
b. byly písemným souhlasem obou smluvních stran zprošt~ny t~chto omezení, 
c. jsou všeobecn~~ známé nebo byly zve~ejn~ny jinak, než následkem zanedbání 

povinnosti jedné ze smluvních stran, 
d. p~íjemce je zná d~íve, než je sd~lí smluvní strana, 
e. jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo p~íslušným správním 

orgánem na základ~~ zákona 
f. jsou p~edávány mezi Poskytovatelem a osobami jej ovládajícími nebo osobami 

Poskytovatelem ovládanými nebo osobami s Poskytovatelem propojenými. 
g. jsou nutné k zabezpe~ení provozu systému datové a hlasové propojitelnosti TCTV 

a opera~ních st~edisek základních složek integrovaného záchranného systému. 

Text této Smlouvy, jakož i jejích p~íloh je považován za obchodní tajemství. Povinnost ml~enlivosti trvá 
bez ohledu na ukon~ení platnosti této smlouvy. 

~lánek 3 

1. Fakturace po spin~ní požadovaných podmínek dodávky se bude uskute~~ovat na adresu: 
MV-G~~ HZS ~R 
Pošt. p~ihr. 69 
Kloknerova 26 
148 01 Praha 414 

2. Na fakturách bude jako odb~ratel uvedeno: 
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Zastoupené-kontaktní adresa: MV-G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 
148 01 Praha 414 

3. Splatnost faktur je stanovena na 21 dn~~ od doru~ení faktury s požadovanými náležitostmi viz. 
bod 3 tohoto ~lánku. Ohrada bude provád~na z bankovního ú~tu. 
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Telefónica 02  Czech Republic,  a.s. 

rekkinial  

~lánek 4 

1.  Tato Smlouva se uzavírá na dobu neur~itou. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu ob~ma smluvními stranami a ú~innosti 
ode dne 24.6.2007. 

3. Tato Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana dostane po jednom 
vyhotovení. 

4. Jakákoliv ze smluvních stran je oprávn~na od této Smlouvy odstoupit p~i podstatném porušení 
této Smlouvy druhou smluvní stranou. Pro p~ípad zániku Smlouvy v d~sledku odstoupení od 
Smlouvy, Smlouva zaniká po uplynutí dvoum~sí~ní lh~ty, která po~íná b~žet následujícím 
dnem ode dne doru~ení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní stran~~ 

V p~ípad~~ odstoupení ze strany Poskytovatele z d~vodu na stran~~ Uživatele, se Uživatel 
zavazuje uhradit veškerou škodu vzniklou porušením povinnosti, která vedla k odstoupení od 
Smlouvy ze strany Poskytovatele. 

5. Tato Smlouva m~že být ukon~ena písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou 
výpov~dí, p~i~emž výpov~dní lh~ta ~iní 3 roky a po~íná b~žet prvního dne následujícího 
m~síce po dni doru~ení písemné výpov~di druhé smluvní stran~. 

6. Žádná zm~na jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy nebo její dodatek nebudou platné, pokud 
nebudou uzav~eny písemn~. 

7. Tato Smlouva se ~ídí zákonem ~. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve zn~ní pozd~jších 
p~edpis~, a právním ~ádem ~eské republiky. 

NA D~KAZ VÝŠE UVEDENÉHO, jako výraz své svobodné a vážné v~le, strany vyhotovily a 
podepsaly tuto Smlouvu. 

V  Praze dne  22.6. 2007 
TelefiSnica 02 Czech Republic, as. 
Public administration segment 
(Manske 55/5 
130 34 Praha 3 
DIC: CZ 60193336 

(na základ~~ pov~~ení ze dne 21.6.2007)  

V Praze dne 22.6. 2007 

Ministerstvo vnitra 
generální ~editelství 

Hasi~ského záchranného sboru CR 
Kloicnerova 26 

148 01 Praha 414 
7. 

plk. Ing. Václav Much na 
nám~stek generálního ~editele 
Ministerstvo vnitra — Generální ~editelství 
Hasi~ského záchranného sboru ~R 
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P~íloha ~.7: CENY SLUZBY TCTV 112 

Pravidelné m~sí~ní ceny 

Provoz 

TCTV 
Hl as Data 

Celkem region 

(bez DPH) 

Celkem region 

(19% DPH) 

Celkem region 

(s DPH) 

Celkové díl~í ceny bez DPH) 1 817 714 K~~ 1 639 226 K~~ 1 952 814 K~~ 

Celkové díl~í ceny (19% DPH) 345 366 K~~ 311 453 K~~ 371 035 K~~ 

Celkové  Nei  ceny (s DPH) 2 163 080 K~~ 1 950 678 K~~ 2 323 849 K~~ 

Celkové m~sí~ní ceny (bez DPH) 5 409 754 K~~ 

Celkové m~sí~ní ceny (19% DPH) 1 027 853 K~~ 

Celkové m~sí~ní ceny (s DPH) 6 437 607 K~~ 

Odchozí provoz ze systému TCTV: 

Za ú~elem zajišt~ní ú~tování ceny hovorného za odchozí provoz jsou z~ízeny a ú~továny 3 HTS : 266 024 112 v Praze, 377 
321 112 v Plzni a 541 244 112 v Brn~. Tyto HTS jsou z~ízeny jako stanice bez p~ípojného vedení a hovorné je ú~továno dle 
platného cenového plánu Ministerstva vnitra ~R. 

P~íloha 6.7 

Smlouva 6. Smlouva o zajišt~ní Telefonního centra tís~ového volání 
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