
SMLOUVA 

uzavíraná na zákla dě výsledku otevřeného zadávacího ř íz ení podle 

zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněn í pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva" ). 

Číslo Smlouvy Číslo Sm louvy 

628429 46/160/2015 

02 Czech Republic a.s. Česká Republika -

(dále jen "Poskytovatel") Nejvyšší kontrolní úřad 

(dále jen "Zákazník") 

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Se sídlem: Jankovcova 1518/2, Praha 7 

Praha 4 

Jednající: Bc. Martinem Soriano, na základě Zastoupená: Ing. Miloslav Kala 

pověření ze dne 19.10.2015 

Funkce: Key Account Manager Funkce: Prezident 
Nejvyššího kontrolního úřadu 

Kontaktní Bc. Martin Soriano Kontaktní Mgr. Zdeněk Šír 

osoby: osoby: 

Funkce : Key Account Manager Funkce: ředitel odboru informatiky 

Tel. : 720763520 tel: +420 233 045 209 

IČ: 60193336 IČ : 49370227 

DiČ: CZ60193336 DiČ: není plátce DPH 

Zapsaná Obchodním rejstříku Městského V OR nezapsán 
v obchodním soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322 
rejstříku: 

Projekt MOKO - 2015, mobilní Projekt MOKO - 2015, mobilní 
komun ikace komunikace 

(dá le také společně označován i jako "smluvní stra na" nebo "smluvní strany"). 

Smluvní strany uzavírají následující Smlouvu na poskytování mobilní komunikace podle ustanovení 

§ 1746 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"Občanský zákon ík") a dle zákona Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). ve znění pozdějších předpisů , a 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I Smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právn í skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazuj í, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepísující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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Preambule 

Účelem této Smlouvy je rea lizace veřejné zakázky "MOKa - 2015, mobi lní komunikace" (dále jen 

" mobilní komunikace"), spočívající v nabídce hlasových a faxových služeb u pevných linek, hlasových 

a datových mobilních služeb, včetně SMS brány, služby pro správu mobilních zařízení a nákup 

telekomunikačních zařízení. 

Poskytovatel prohlašuje, že se při zpracování nabídky se zadávací dokumentací veřejné zakázky 

seznámil a považuje ji za dostatečný podklad pro poskytnutí služeb a dodávku telekomunikačních 

zaříze n í, při kterém je povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí orgánů 

státní správy, právních a technických norem. 

Pro p l nění nadlimitní veřejné zakázky zadávané s názvem: "MOKa - 2015, mobilní komunikace", byla 

vybrána jako nejvhodnější ta nabídka, kterou podal Poskytovatel. 

I. Předmět Smlouvy 

(1) Předmětem této Smlouvy je poskytování mobilní komunikace prostřed n ictvím sítě Poskytovatele 

jako mobilního operátora, sestávajícího z: 

a) hlasových a faxových služeb u pevných linek, 

b) hlasových a datových mobilních služeb včetně SMS brány, 

c) služby pro správu mobilních zařízení, 

d) dodávky telekomunikačn ích zaříze n í, 

e) zákaznické podpory dle části D Technické podmínky zadávací dokumentace. 

Pro účely této Smlouvy se pro předmět této Smlouvy vymezený v tomto odstavci užije též 

označení "plnění nebo Služby". 

(2) Poskytovatel se tímto zavazuje Zákazníkovi poskytovat Služby za podmínek uvedených v této 

Sm l ouvě a zadávací dokumentaci a Zákazník se tímto zavazuje za poskyt nutí Služeb zaplatit 

sjednanou cenu podle článku II. této Smlouvy. 

II. Cena 

(1) Maximální cena za dodané Služby je uvedená v Rozpisu cen, který se přebírá z nabídky 

Poskytovatele a tvoří přílohu Č. 4 této Smlouvy "Rozpis cen". 

(2) Tyto ceny jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Cenu je možné změnit 

jen v případě změny DPH a pouze o tuto změnu. 

(3) Dojde-Ii kdyko liv po uzavření této Smlouvy k jednostranným rozhodnutím Poskytovatele ke 

snížení některých položkových cen za poskytnutí Služeb vydáním nového ceníku ve vztahu 

k ostatním zákazníkům Poskytovatele, kterým jsou poskytovány Služby v obdobném rozsahu, jako 

jsou poskytovány Zákazníkovi dle této Smlouvy, je Poskytovatel povinen snížit ceny za poskytnutí 

všech Služeb i Zákazníkovi, a to počínaje prvním dnem následujícího zúčtovacího období po vydání 

tohoto nového ceníku a přiložit tento ceník k faktuře vystavené za toto zúčtovací období. 

Poskytovatel není oprávně n navýšit ceny oproti Rozpisu cen v ceníku, který je přílohou Č . 4 této 

Smlouvy. Změny cen je tedy Poskytovatel oprávněn uplatnit pouze v případě, že je to pro 

Zákazníka př íznivější. 
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(4) Ceny za Služby budou placeny zpětně v měsíčních splátkách za skutečně dodané Služby v členění: 

a) souhrnné faktury za jednotlivé Služby, 

b) podrobné vyúčtování jednotlivých čísel a linek. 

(S) Všechny Služby nebo související dodávky telekomunikačních zařízení (dále jen "Zařízení") musí být 

poskytnuty Zákazníkovi v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Poskytovatel 

nebude oprávněn "doúčtovat" Zákazníkovi dodatečné Služby, práce či dodávky Zařízení, které 

budou nezbytné pro řádné splněn í dílčího nebo celého plnění Smlouvy, a to např. i z důvodu, že 

Poskytovatel chybně odhadl nebo spočítal dílčí cenu anebo poskytnu I nekvalitní Službu či dodávku 

Zařízení, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění 

dílčího nebo celého předmětu plnění Smlouvy apod . 

(6) Zákazník se nezavazuje k žádným měsíčním (či za jiné období) minimálně odebraným Službám, 

a to v jakékoliv výši. 

III. Platební podmínky 

(1) Cena za poskytnuté Služby bude hrazena vždy měsíčně zpětně za uplynulé zúčtovací období 

( ka l e ndářn í měsíc) na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Poskytovatelem, 

doručených Zákazníkovi do 15 ti dn ů od uplynutí příslušného účtovacího období. 

(2) Splatnost faktur Poskytovatele je sjednána na 15 ka l endářních dn ů od jejich doručen í Zákazníkovi. 

Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu Zákazníka ve prospěch 

účtu Poskytovate le. 

(3) Faktura Poskytovatele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanské h o zákoníku 

a daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 

všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro účel daňového dokladu se za den uskutečnění zdanitelného plně n í 

považuje den, kdy je Poskytovatel oprávněn podle Smlouvy doklad vystavit. Ve faktuře musí být 

uvedeno evi de nční čís l o této Smlouvy uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

(4) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v bodě 3 tohoto č l ánku, bude-Ii 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je Zákazník oprávněn fakturu 

vrátit Poskytovateli k opravě či novému vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé 

sjedna né délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující správné údaje a všechny 

náležitosti podle této Smlouvy Zákazníkovi . 

(5) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném upozornění na 

prodlení má oprávněná smluvní strana nárok na zaplacení úroku z prodlení ve výši, která se 

stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. Občanského zákoníku. 

(6) Pokud Zákazník obdrží od Poskytovatele fakturu se všemi náležitostmi po 15. prosinci příslušného 

roku, prodlužuje se lhůta splatnosti takovéto faktury z 15 kalendářních dnů na 90 ka lendářních 

dnů. 
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IV. Doba a místo plnění 

(1) Termín zahájení poskytování Služeb bude sjednán mezi Zákazníkem a Poskytovatelem s ohledem 

na technologickou a provozní připravenost Zákazníka na základě zápisu z jednání mezi 

Poskytovatelem a Zákazníkem, nejpozději však do tří (3) měsíců od podpisu Smlouvy. 

(2) Místem plnění je Česká republika a území cizích států, v nichž Poskytovatel poskytuje Služby 

mezinárodního roamingu. 

(3) Poskytovatel garantuje dostupnost a spo lehlivost Služeb ve výši nejméně 99,5% ročně . 

(4) Zákazník je povinen umožnit Poskytovateli přístup do potřebných prostor místa plnění za účelem 

dodání Zařízení, jeho instalace a zprovoznění na místě určeném Zákazníkem. 

V. Všeobecné dodací podmínky 

(1) Dokladem o dodávce Zařízení bude dodací li st a další dokumenty prokazující p ln ění Smlouvy, 

obsahující zejména seznam výrobních číse l Zařízení. 

(1) Zákazník nabývá vlastnické právo k Zařízení a právo užívání k SW podpisem dodacích li stů. 

Přechod nebezpečí škody na Zařízení se řídí ustanovením § 2121 a násl. Občanského zákoníku. 

(2) Předávací protokol o zprovoznění jednotlivých Služeb podepíší zástupci obou smluvních stran 

v sídle Zákazníka . Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstane Zákazníkovi a druhé 

vyhotovení bude předáno Poskytovateli. 

(3) Zákazník se zavazuje využívat Služeb a používat Zařízení, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 

pokud tyto splň ují všechny požadavky stanovené touto Smlouvou a zadávacími podmínkami. 

VI. Další dodací podmínky 

(1) Poskytovate l prohlašuje, že je oprávněn dodávat Služby, které jsou součástí plnění předmětu 

Smlouvy. 

(2) Poskytovate l prohlašuje, že nabízené produkty v rámci Služby a dodané produkty nejsou ve smyslu 

ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku zatíženy právními vadami. 

(3) Poskytovatel se zavazuje, že předloží pro veškerý HW, na který se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplně n í některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, kopie prohlášení o shodě výrobku (CE). 

VII. Nadstandardní záruka za jakost a odpovědnost 

(4) Poskytovatel se zavazuje poskytovat nadstandardní záruku za jakost na jím dodaná Zařízení v době 

dvou (2) let od podpisu dodacího listu. Záruka se týká všech součástí Zařízení. 

(5) Během záruky Poskytovatel zdarma opraví všechna vadná Zařízen í, součástky a díly, případně 

vyměn í za Zařízení, součástky a díly bezvadné kvality a nejméně stejné výkonnosti. Jako náhradní 

díly mohou být používány pouze díly originální a totožné tak, aby nebyly nutné žádné úpravy 

a změny nastavení. 

(6) Poskytovatel je povinen vyměnit takové Zařízení, u kterého se vyskytnou opakované závady 

(stejná závada více jak 3 x za kalendářn í čtvrtletí). Poskytovatel na své náklady takové Zařízení 

vymě ní za nové, shodných technických parametrů . Výměna bude potvrzena sepsáním zápisu 
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o výměně, obsahující zejména označení výrobce, typu, modelu, výrobního čísla a evidenčního čísla 

Zákazníka na původním Zařízení. 

(7) Záruka se vztahuje na veškerá poškození Zařízení. Výjimkami je úmyslné poškození Zařízení nebo 

manipulace v rozporu s pokyny výrobce Zařízení. 

(8) Oprava Zařízení bude provedena do 14 dnů od převzetí k opravě, pokud nedošlo k dohodě na jiné 

lhůtě mezi oběma smluvními stranami. 

(9) Poskytovatel provozuje jediné centrální pracoviště zákaznické podpory pro významné zákazníky. 

Poskytuje možnost zadávání požadavků telefonicky na čísle 800111 777 (po dovolání na 

zákaznickou linku a nahlášení přiděleného identifikačního čís la je zákazník přepojen na konkrétní 

osobu se znalostí služeb poskytovaných danému zákazníkovi), e-mailem na adrese 

korporace@02.cz nebo přímý přístup do webového rozhraní Poskytovatele na adrese 

https://moje.02.czlfirma. 

(10) Služby je Poskytovatel povinen poskytovat Zákazníkovi způsobem a za podmínek blíže 

specifikovaných v příloze č . S Smlouvy a zadávací dokumentaci a v souladu se závaznými právními 

předpisy upravující oblast uvedených Služeb. Poskytovatel se tímto zavazuje, že zajistí Zákazníkovi 

minimálně současný technický stav a technologickou úroveň jím poskytovaných Služeb s tím, že 

se zavazuje so učasný technický stav a techno logickou úroveň Služeb zvyšovat v souladu 

s rozvojem informačních technologií a stavem trhu služeb elektronických komunikací, včetně 

stavu trhu technických Zařízení, poskytovaných dle této Smlouvy. 

VIII. Servisní podmínky 

(1) Zákazník, s ohledem na své provozní potřeby, může stanovit pozdější doby a lhůty, než jsou 

stanoveny dále. Poskytovatel však může trvat na původních termínech a lhůtách, toto rozhodnutí 

Poskytovatele má přednost. 

(2) Servi sní podmínky pro Zařízení: 

a) vyzvednutí vadného Zařízení nejpozději do druhého pracovního dne od nahlášení závady 

v době od 7:00 hod. do 17:00 hod., 

b) oprava Zařízení musí být dokončena do 14 dnů od převzetí vadného Zařízení, 

c) oprava výměnou za totožný model je přípustná. 

IX. Vady 

(1) Poruší-Ii Poskytovatel své povinnosti, jedná se o vady plnění. Zákazník je povinen reklamovat vady 

bezodkladně po jejich zjištění. 

(2) Poskytovatel je povinen odstranit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady vady či poruchy 

Služeb, pokud brání řádnému poskytování sjednaných Služeb a pokud jsou Zákazníkem nahlášeny. 

Pro tuto povinnost má Poskytovatel reakční dobu 4 hodiny, počítáno od nahlášení poruchy na 

Službě Zákazníkem. Pro služby spojené se správou mobilních zařízení a SMS bránu je reakční doba 

24 hodin. 

(3) Zjistí-Ii Zákazník vady týkající se typu a technických parametrů dodaného Zařízení již při dodání, je 

oprávněn odmítnout jejich převzetí a od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy Zákazník 

bezodkladně písemně oznámí Poskytovateli. 
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(4) Reklamace vadně poskytnutých Služeb a Zařízení Zákazníkovi a reklamace nesprávně vystaveného 

vyúčtování za poskytnuté Služby provádí Zákazník prostřednictvím kontaktních osob, uvedených 

v příloze Č. 3 této Smlouvy. 

X. Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

(1) Poskytovatel je oprávněn požadovat na Zákazníkovi úrok z prodlení za nedodržení termínu 

splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

(2) Při vadách Služby se Poskytovatel zavazuje k jejich neprod lenému zprovoznění do časového limitu 

stanoveného servisními podmínkami, v opačném případě je sjednaná smluvní pokuta ve výši 

20000 Kč za každý započatý den neposkytování Služby. Poskytovatel promítne smluvní pokutu ve 

formě slevy na hrazené částce u této vadné Služby. 

(3) Poskytovate l je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50000 Kč v případě , že nezajistí převod 

stávajících telefonních čísel. 

(4) V případě nedostatečného pokrytí budov a prostor Zákazníka se Poskytovate l zavazuje 

k dodatečnému pokrytí všech budov do 6 měsíců od zahájení plnění po předložení požadavku od 

Zákazníka . Nesplněním tohoto závazku je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu 1000 Kč 

za každé nedostupné místo Zákazníka d e nně. Různá nedostupná místa Zákazníka musí být od sebe 

vzdálena alespoň 30 m. K prokázání nedostupnosti stačí ověření nedostupnosti třemi osobami se 

SIM Poskytovatele a jejich písemné prohlášení o nedostupnosti s uvedením použitých volacích 

č íse l SIM karet, jmény uživatelů SIM Zákazníka a popisem místa nedostupnosti. 

(5) Za nedostupné je možno prohlásit jen takové místo, které je dostupné jiným operátorem. 

(6) Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

(7) Pokud Zákazník pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele 

mohl využít Službu jen částečně anebo ji nebylo možné využít vůbec anebo s nižší úrovní kvality 

než byla sjednána touto Smlouvou, je Poskytovatel povinen v souladu s ustanovením § 64 odst. 

12 zákona č. 127/ 2005, o elektronických komunikacích, zajistit odstranění závady a přiměřeně 

snížit cenu nebo po dohodě se Zákazníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem . 

Odpovědnost Poskytovatele za škodu vzniklou v důsledku porušení nebo vadného poskytnutí 

Služby se řídí § 64 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích . 

(8) V případě vad způsobených Zákazníkem nebo třetí stranou se lhůta pro odstranění závady 

poza stavuje od okamžiku, kdy zaviněn í Zákazníka nebo třetí strany poruchu způsobilo nebo 

znemožnilo závadu odstranit, až do okamžiku, kdy závadný stav způsobený Zákazníkem nebo třet í 

stranou je napraven a/nebo do okamžiku, kdy závadný stav způsobený Zákazníkem nebo třet í 

stranou nebrání odstranění závady. 

(9) Poskytovate l neodpovídá za vady Služeb a Zařízení, pokud byly bez souhlasu Poskytovatele 

upravovány takovým způsobem, který Poskytovatel výslovně zakázal nebo vyhradil pouze pro 

sebe nebo byly Služby a Zaříze ní používány Zákazníkem či třetími osobami v rozporu 

s dokumentací, návodem anebo pokud byla vada způsobena neodborným zásahem způsobeným 

Zákazníkem nebo třetí stranou. 
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(10) Poskytovatel provede nápravu vadného stavu vzniklého podle odst. 4 tohoto článku s tím, že: 

a) na termínech se obě smluvní strany dohodnou, 

b) je vyloučena smluvní pokuta podle odst. 2. tohoto článku . 

(11) Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této Smlouvy v rozsahu 

stanoveném českým právním řádem, zejména pak Občanským zákoníkem . 

(12) Poskytovatel je povinen po celou dobu platnosti Smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 
3 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, 
Poskytovatel se zavazuje uhradit Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,3 mil. Kč, a to do 10 dnů 
ode dne, kdy byl Zákazníkem vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zákazníka na 
náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

(13) Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle čl. XII, odst. 7 je Poskytovatel povinen zaplatit 

Zákazníkovi v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. 

XI. Odstoupení od Smlouvy 

(1) Každá ze smluvních stra n může od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů. Poskytovatel není 

oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat. 

(2) Smluvní strany pokládají za podstatné porušení Smlouvy prodlení Poskytovatele s plněním 

předmětu Smlouvy nebo nedodání předmětu plnění v požadované kvalitě a množství dle této 

Smlouvy: 

Poskytovatel není schopen poskytovat některou ze Služeb Zákazníkovi, a to ode dne, kdy 

Poskytovate l písemně prohlásí Zákazníkovi, že není schopen jakoukoliv ze Služeb poskytovat, 

- Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím některé ze Služeb Zákazníkovi po dobu delší než 48 

hodin, 

- Poskytovatel opakovaně podstatným způsobem porušil sml uvní podmínky vymeze né touto 

Smlouvou, na které byl Zákazníkem upozorněn, 

v případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost dle ustanovení článku X odst. 12 Smlouvy. 

(3) Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže se Poskytovatel ocitne pravomocným 

rozhodnutím soudu v úpadku dle zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení příslušné smluvní 

straně není-Ii v odstoupení uvedeno datum pozdější. 

XII. Ochrana smluvního vztahu a mlčenlivost 

(1) Poskytovatel vyslovuje souhlas s tím, že Zákazník v rámci transparentnosti Smlouvu (včetně 

případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup. 

(2) Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této Smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 Občanského zákoníku a informace ve Smlouvě neoznačí za důvěrné ve smyslu 

ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku . Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je 

nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro potřeby své nebo jiného bez předchozího písemného 

souhlasu druhé smluvní strany. 
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(3) Bez jakékol iv újmy ujednání předchozích vět bodu 1 sml uvní strany udělují svolení ke zpřístupnění 

skuteč ností a informací ve Smlouvě, zejména podle požadavků zákona č. 106/ 1999 Sb., o 

svobodném přístu pu k informacím, ve znění pozdějších předp i sů, a k jej ich případnému zveřej ně n í 

bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zejména ustanovení § 147a), na zveřejně ní 

informací o zadaných veřejných zakázkách. 

(4) Poskytovatel je při ochraně osobních údajů povinen postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o elektronických komunikacích a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

(S) Smluvní st rana je povinna písemně upozornit druhou smluvní stranu, že předmětnou skutečnost 

považuje za důvěrnou informaci nebo obchodní tajemství. Smluvní strana je povinna zachovat 

mlčenlivost o skutečnosti, kte rá byla druhou smluvní stranou prokazatelně označena za důvěrnou 

informaci nebo obchodní tajemství. 

(6) Poskytovatel je povinen jako s důvěrnými informacemi zacházet s osobními údaji osob činných 

u Zákazníka, s informacemi o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Zákazníka. 

(l) Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné inform ace 

stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti dle 

tohoto článku . 

(8) Za porušení povinnosti mlčenlivo sti se nepovažuje, je-Ii smluvní strana povinna předmětnou 

informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. 

(9) Za důvěrnou informaci či obchodní tajemství nebude považován obsah Smlouvy, zejména rozsah 

plnění a cena. 

XIII. Ostatní ujednání 

(1) Zákazník nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Poskytovatele. 

(2) Poskytovatel je oprávně n plnit Smlouvu prostřednictvím subdodavate le, kterého uved l v nabídce, 

a v rozsahu uvedeném v nabídce. P řípadná změna subdodavate le nebo rozsahu plnění Smlouvy 

subdodavatelem vyžad uje písemný předchozí souhlas Zákazníka. 

(3) Poskytovatel se ve smyslu § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění (dále jen "zákona o veřejných zakázkách") zavazuje předat Zákazníkovi seznam 

subdodavatelů Poskytovate le, jimž uhradi l více než 10 % z části ceny uhrazené Zákazníkem na 

zák lad ě Smlouvy v jednom kalendářním roce. Tuto povinnost se Poskytovate l zavazuje plnit 

v souladu s ustanovením § 147a odst. 5 zákona o veřej ných zakázkách. 

(4) Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této Smlouvy 

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souh lasu Zákazníka. 

(S) Poskytovatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o fin a nčn í kontrole ve veřejné sp rávě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupů sob i t při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou Zboží nebo 

Služeb z veřejných výdajů. 

(6) Zákazník není povinen v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy hrad it Poskytovatel i 

jakékoliv finanční záruky nebo fi na nční zá lohy. 

(7) Nevylučuje se využití poradních a expertních služeb dalších osob. 
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XIV. Závěrečná ujednání 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Tato Smlouva se říd í právním řádem České republíky, zejména Občanským zákoníkem a zákonem 
č. 127/2005 Sb., o elektroníckých komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích). ve znění pozdějších předpisů a dále také obecně závaznými 
technickými normami upravujícími technické aspekty poskytování Služeb či poskytnutí Zařízení. 

(3) V případě , že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, 
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým 
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

(4) Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 

Poskytovatele, které jsou přílohou Č . 5 této Smlouvy, se použijí na práva a povinnosti smluvních 

stran dle této Smlouvy pouze v případě , že je to pro Zákazníka příznivější. 

(5) Vydal-Ii Poskytovatel též provozní nebo technické podmínky, použijí se na práva a povinnosti 

smluvních stran dle této Smlouvy pouze v případě, že je to pro Zákazníky příznivější. 

(6) Pokud jsou smluvní ujednání uvedená v této Smlouvě v rozporu se všeobecnými podmínkami 

Poskytovatele, tvořícími přílohu této Smlouvy, pak mají tato smluvní ujednání přednost před 

těmito všeobecnými podmínkami. 

(7) Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně čís lovaných dodatcích 

s podpisem zástupců obou smluvních stran oprávněných podepsat Smlouvu. 

(8) Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy, stejně jako n ebezpečí škody přechází z Poskytovatele 

na Zákazníka při protokolárním předání Zařízení a Služeb. 

(9) Dojde-Ii ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení 

právnické osoby) Poskytovatele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti Zákazníkovi ve lhůtě 

14 dnů od právní moci takovéto změny. 

(10) Změny nevyžadující uzavření dodatku ke Sm louvě a změny, kte ré se druhé smluvní straně pouze 

oznamují, jsou: 

a) změny oprávněných osob, 

b) změny míst plnění, 

c) změny kontaktních osob z přílohy Č. 3 Smlouvy. 

(11) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech neupravených 

Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené Zákazníkem v zadávací 

dokumentaci, nabídky Poskytovatele a dle Občanského zákoníku, a to v tomto uvedeném pořadí. 

(12) Veškeré spory související s touto Smlouvou se smluvní strany zavazují řešit především na úrovni 

oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným . Nepodaří-Ii se spor vyřešit ani zástupcům 

podepisujícím Smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude postoupen k rozhodnutí 

příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh kterékoliv smluvní strany. 

(13) Poskytovatel je oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím subdodavatele, kterého uvedl v nabídce 

a v rozsahu uvedeném v nabídce. Případná změna subdodavatele nebo rozsahu plnění Smlouvy 

subdodavatelem vyžaduje písemný předchozí souhlas Zákazníka. 
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(14) Poskytovatel není oprávněn postoupit práva, povi nnosti, závazky ani pohledávky z t éto Smlouvy 

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka. 

(15) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami . 

(16) Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že je projevem jej ich svobodné a vážné vůle 

a že nebyla sjednána an i za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a souhlasí s celým jejím 

obsahem. Na důkaz tohoto oprávnění zástupci smluvních stran připojují své podpisy. 

(1 7) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě (2) j sou 

u rčeny pro Zákazníka a jedno (1) pro Poskytovatele. 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

P ří l ohy: 

Příloha č . 1: Místa plnění - sídlo, územní odbory, školicí střed isko Zákazníka 

Pří l oha č. 2: Časový harmonogram 

Příloha č. 3: Seznam kontaktních osob 

Příloha č. 4: Rozpis cen 

Příloha č. 5: Všeobecné obchodní podmínky 

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 

V Praze dne 130 -12-2015 

Poskytovatel 

Q 0 2 CZl"ch Repubhc a s. 
_ Za Brumlovkou 26612 

14022 Praha 4 

__ --------=~_~-.;:D;;;'~:'SJ:Z&Q1 9JJ36 - LiliJ'---

Bc. Martin Soriano 
Key Account Manager, 
na základě pověření ze dne 19.10.2015 
02 Czech Republic a.s. 

Stránka 10 z 37 

V Praze dne 131 -12- 2015 

Zákazník 

~~L;fu= 
prezident 
Nejvyššího kontroln ího úřadu 



Příloha Č. 1: Místa plnění - sídlo, územní odbory, školicí středísko Zákazníka 

Příloha Č. 1 Smlouvy 

MíSTA PLNĚNí 

SíDLO A ÚZEMNí ODBORY ZÁKAZNíKA - MíSTA PLNENí 

Praha 
všechna pracovíště Zákazníka mají jedínou ústřednu, prvních šest číslic 233 045 

Sídlo Zákazníka 

Jankovcova 

Praha 7 17004 1518/2 

odbor informatiky 

funkce linka jméno 

Helpdesk 333 Hudec Jaroslav 

Mimopražská pracoviště Zákazníka - územní odbory 

PRACOViŠTĚ I PSČ I adresa I linka I 
sekr. 

Sekretářka _ ředitel/ka I linka I 
red. 

Územní odbor VII. Liberec 6. NP 

LI BEREC I 46007 l l. máje 97/25 I 65 1 I Junova Valerie I 656 I vozábova Ludmila, Ing. 

Územní odbor VIII . Ústí nad Labem 6. NP 

ÚSTí NAD LABEM I 400 01 I M írové nám. 3129/36 I 661 I Jeníkovská Marcela I 660 I Ru la Vladimír, Ing . 

Územní odbor IX. Plzeň 3. NP 

PLZEŇ I 301 00 I Martinska 141/2 I 691 I Benediktova Milena I 690 I ledvina Josef, Ing. 

Územní odbor X. České Budějovice 4. NP 

tESKÉ BUDĚJOVICE I 37001 I Dr. Stejskala 111/6 I 721 I Nováčková Drahomíra I 720 I PoUrek Jaroslav, Ing. 

Územní odbor XI. Hrade c Králové 2. NP 

HRADEC KRÁLOVÉ I 500 02 I Habrmanova 19/ 1 I 751 I Skřivánková Marcela J 750 I Rousek Pavel, JUDr. 

Územní odbor XII , Jihlava 2. NP 

JIHLAVA I 586 Ol I Tolstého 1914/15 I 781 I Ka lášková Alena, dipLek. I 780 I B6hm Stanislav, Ing. 

Územní odbor XIII . Brno 11. NP 

BRNO I 60200 I Ko.IMska 931/53 I 811 I Kolářová Martina I 810 I Vencličková Eva, Ing. 

Územní odbor XIV. Olomouc 2. NP 

OLOMOUC I 77900 I Na Šibeniku 1179/5 I 861 I Koubková Eva I 860 I Dočkal Radim, PhDr. 

Územní odbor XV. O strava 2. NP 

OSTRAVA I 70200 I Čs. leg;; 1719/5 I 841 I Kropáčková Marcela I 840 I Odstréilík Petr, Ing. 

Školicí středisko Přestavlky 2. NP 

P~ESTAVlKV ~ I I 25208 Č. p. 288 
SLAP 

1 886 1 Adamová Anna, Mgr. 1 102 I Bendová Ema, Ing. 
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Příloha č. 2: Časový harmonogram 

Č. Činnost Termín Zodpovídá 

1 Podpis smlouvy t Zadavatel 

2 Objednání WIFI hotspotů t + 5 Zadavatel 

3 DodáníWIFI hotspotů t+ 10 Uchazeč 

4 Předání WIFI hotspotů t + 15 Uchazeč 

5 MDM - příprava prostředí, nastavení FW t+5 Zadavatel 

6 MDM - instalace a zprovoznění systému t + 20 Uchazeč 

7 MDM - back up plán, monitoring, pilotní provoz t + 25 Uchazeč 

8 MDM - dokumentace z insta lace, manuály, předání řešení t + 30 Uchazeč 

9 SIP Trunk - objednání datové služby t+5 Zadavatel 

10 SIP Trunk - realizace datové služby t + 20 Uchazeč 

11 
SIP Trunk - portace provolby do VolP platformy, připoj ení 

PBX, předán í 
t + 30 U c hazeč 

12 APN - objednání navýšení kapacity z 10 Mbit na 10 Gbit t+5 Zadavate l 

13 APN - realizace navýšení kapacity t + 45 Uchazeč 

14 Fixní hlasové služby (nové HTS přípojky) - objednání t + 5 Zadavatel 

15 Fixní hlasové služby (nové HTS přípojky) - real izace t + 20 Uchazeč 

16 Příprava akceptačního protokol u na celou dodávku t + 50 Uchazeč 

17 Akceptace dodaného řešení t + 60 Zadavatel 

Pozn. 1 : Hodnoty termínů jsou uvedeny v ka l endářních dnech. 

Pozn. 2: Harmonogram neobsahuje realizaci služeb, které uchazeč v současné době již zadavateli 

poskytuje - Mobilní služby, SMS brána, Fixní hlasové služby v lokalitách (místech plnění) zákazníka. 
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Příloha Č. 3: Seznam kontaktních osob 

Příloha Č . 3 Smlouvy 

SEZNAM KONTAKTNíCH OSOB 

Zákazník stanovuje následující kontaktní osoby: 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Systém Jan Mareš, Bc. 233045202 ian.mares@nku.cz 

Jan Kačírek, Bc. 233045208 ian.kacirek@nku.cz 

Hlášení poruch Jaroslav Hudec 233045333 iaroslav. h udec@nku.cz 

Jan Mareš, Bc. 233045202 ian.mares@nku.cz 

Účtování, faktury Hana Matrasová 233045204 hana .matrasova@nku.cz 

Smluvní Jan Gregor 233045200 ian.gregor@nku.cz 

Helpdesk Helpdesk 233045333 160@nku.cz 

Poskytovatel stanovuje následující kontaktní osoby: 

OBLAST JMÉNO TELEFON MAIL 

Zákaznická linka 

(po dovolání na zákaznickou linku a 

Systém 
nahlášení přiděleného identifikačního čís la 

je zákazník přepojen na konkrétní osobu se 
800111 777 korporace@02.cz 

znalostí služeb poskytovaných danému 

zákazníkovi) 

Zákazn ická linka 

(po dovolání na zákaznickou linku a 

Hlášení poruch 
nahlášení přiděleného identifikačního čísla 

je zákazník přepojen na konkrétní osobu se 
800111777 korporace@02.cz 

znalostí služeb poskytovaných danému 

zákazníkovi) 

Účtování, 

faktury 
Bc. Martin Soriano 720763520 martin.soriano@o2 .cz 

Smluvní Bc. Martin Soriano 720763520 martin.soriano@o2.cz 
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Příloha Č. 4: Rozpis cen 
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Příloha Č. 4 Smlouvy 

ROZPIS CEN 

Dodávka Zařízení 

Dodávka zařízení Počet Cena za kus bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH 

Telekomunikační zařízení 20 3500,00 Kč 70000,00 Kč 84700,00 Kč 

Nákup zařízen í 70000,00 Kč 84700,00 Kč 

Instalace/Implementace 

Cena za jed. Cena za jed. Celková cena Celková cena 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Mobilní komunikace 1,00 Kč 1,21 Kč 1,00 Kč 1,21 Kč 

Správa mobilních zařízení 658400,00 Kč 796 664,00 Kč 658400,00 Kč 796664,00 Kč 

Telefonní ústředna 342 329,90 Kč 414219,18 Kč 342 329,90 Kč 414219,18 Kč 

Pobočková linka 11 linek 16,00 Kč 19,36 Kč 176,00 Kč 212,96 Kč 

Faxová linka 1 linka 330,00 Kč 399,30 Kč 330,00 Kč 399,30 Kč 

SMS brána 114,00 Kč 137,94 Kč 114,00 Kč 137,94 Kč 

I Cena za implementaci 1 001 350,90 Kč 1 211 634,59 Kč 

Mobilní komunikace 

Cena za 4 roky bez 

Neomezený hlasový tarif Jednotková cena Cena za měsíc bez DPH DPH Cena za 4 roky s DPH 

Měsíční paušál 500 SIM 79,00 Kč 39500,00 Kč 1 896 000,00 Kč 2 294 160,00 Kč 

Cena neomezený tarif 39500,00 Kč 1 896 000,00 Kč 2 294 160,00 Kč 
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Cena za 4 roky bez 
Minutový hlasový tarif Jednotková cena Cena za měsíc DPH Cena za 4 roky s DPH 

Měsíční paušál 20 SIM 10,00 Kč 200,00 Kč 9600,00 Kč 11 616,00 Kč 

Vo lání na mobil 120 min 1,00 Kč 120,00 Kč 5760,00 Kč 6969,60 Kč 

Vo láni na pevnou lin ku 30 min 1,00 Kč 30,00 Kč 1440,00 Kč 1742,40 Kč 

SMS 20 zpráv 1,00 Kč 20,00 Kč 960,00 Kč 1161,60 Kč 

MMS 2 zpráv 4,00 Kč 8,00 Kč 384,00 Kč 464,64 Kč 

Cena min. tarif 378,00 Kč 18144,00 Kč 21954,24 Kč 

Cena za 4 roky bez 
Datový baliček Cena za baliček Cena za měsíc DPH Cena za 4 roky s DPH 

1,5GB 30 SIM 85,00 Kč 2550,00 Kč 122 400,00 Kč 148 104,00 Kč 

5GB 10 SIM 110,00 Kč 1100,00 Kč 52800,00 Kč 63888,00 Kč 

10GB 50 SIM 110,00 Kč 5500,00 Kč 264000,00 Kč 319 440,00 Kč 

30GB 110 SIM 139,00 Kč 15290,00 Kč 733 920,00 Kč 888 043,20 Kč 

neomezeně 320 SIM 139,00 Kč 44480,00 Kč 2 135040,00 Kč 2 583 398,40 Kč 

Cena dat. ba ličků 68920,00 Kč 3 308 160,00 Kč 2002873,60 Kč 

Cena za 4 roky bez 

Ostatní Jednotková cena Cena za měsíc DPH Cena za 4 roky s DPH 

Odchozí hovory do zemí EU a EHP 100 min 1,50 Kč 150,00 Kč 7200,00 Kč 8712,00 Kč 

Odchozí SMS do zemí EU a EHP 10 min 2,00 Kč 20,00 Kč 960,00 Kč 1161,60 Kč 

Roaming v zemích EU a EHP 

příchozí hovor 100 min 1,00 Kč 100,00 Kč 4800,00 Kč 5808,00 Kč 

odchozí hovor 100 min 1,50 Kč 150,00 Kč 7200,00 Kč 8712,00 Kč 

odchozí SMS 10 zpráv 1,50 Kč 15,00 Kč 720,00 KČ 871,20 Kč 

~linka 200 min 2,89 Kč 578,00 Kč 27744,00 Kč 33570,24 Kč 
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Modrá linka 60 min 2,89 Kč 173,40 Kč 8323,20 Kč 10071,07 Kč 

Informační linka 10 min 1,00 Kč 10,00 Kč 480,00 Kč 580,80 Kč 

Cena ostatní 1196,40 Kč 57427,20 Kč 69486,91 Kč 

Správa mobilních za "zem 

Cena za 4 roky bez 
MDM Jednotková cena Cena za měsíc DPH Cena za 4 roky s DPH 

Poplatek za službu 6500,00 Kč 6500,00 Kč 312000,00 Kč 377 520,00 Kč 

Správa za zařízení 520 zařízení 0,02 Kč 10,40 Kč 499,20 Kč 604,03 Kč 

Cena za správu 6510,40 Kč 312499,20 Kč 378 124,03 Kč 

Pevná telefonie 

Cena za 4 roky bez 
Telefonní ústředna Jednotková cena Měsíční cena DPH Cena za 4 roky s DPH 

Provolba 10 000 čísel 749,50 Kč 749,50 Kč 35976,00 Kč 43530,96 Kč 

Měsíční paušál 41464,00 Kč 41464,00 Kč 1 990 272,00 Kč 2408 229,12 Kč 

Pevná linka 2000 M in 0,83 Kč 1660,00 Kč 79680,00 Kč 96412,80 Kč 

Mobil 

Síť operátora 500 M in 1,43 Kč 715,00 Kč 34320,00 Kč 41527,20 Kč 

Ostatní 500 M in 1,43 Kč 715,00 Kč 34320,00 Kč 41527,20 Kč 

Bíla linka 200 Min 1,33 Kč 266,00 Kč 12 768,00 Kč 15449,28 Kč 

Modrá linka 60 Min 0,99 Kč 59,40 Kč 2851,00 Kč 3449,95 Kč 

Neveřejné linky 872 Min 0,83 Kč 723,70 Kč 34740,48,00 Kč 40035,98 Kč 

Informační linky 10 Min 2,00 Kč 20,00 Kč 960,00 Kč 1161,60 Kč 

Mezinárodní volání 

v rámci EU 80 minut 2,00 Kč 160,00 Kč 7680,00 Kč 9292,80 Kč 

v Evropě mimo EU 20 minut 2,00 Kč 40,00 Kč 1920,00 Kč 2323,20 Kč 

Svět 10 minut 2,00 Kč 20,00 Kč 960,00 Kč 1161,60 Kč 

Cena za ústřednu 46592,66 Kč 2 236447,68 Kč 2 706 101,69 Kč 
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Cena za 4 roky bez 
Pobočková linka Jednot ková cena M ěsíč ní cena DPH Cena za 4 roky s DP H 

Měsíční paušál 11 linek 347,00 Kč 3817,00 Kč 183 216,00 Kč 221691,36 Kč 

Pevná linka 20 Min 0,83 Kč 16,60 Kč 796,80 Kč 964,13 Kči 
Mobil 

Síť operátora 85 Min 1,43 Kč 121,55 Kč 5 834,40 Kč 7059,62 Kč 

Ostatní 85 Min 1,43 Kč 121,55 Kč 5834,40 Kč 7059,62 Kč 

Bíla linka 2 Min 1,33 Kč 2,66 Kč 127,68 Kč 154,49 Kč 

Modrá linka 4 Min 0,99 Kč 3,96 Kč 190,08 Kč 230,00 Kč 

Neveřejné linky 5 Min 0,83 Kč 4, 15 Kč 199,20 Kč 241,03 Kč 

I nfo rmační linky 2 M in 2,00 Kč 4,00 Kč 192,00 Kč 232,32 Kč 

Mezinárodní volání 

v rámci EU 10 minut 2,00 Kč 20,00 Kč 960,00 Kč 1 161,60 Kč 

v Evropě mimo EU 1 minut 8,00 Kč 8,00 Kč 384,00 Kč 464,64 Kč 

Svět 1 minut 40,00 Kč 40,00 Kč 1 920,00 Kč 2323,20 Kč 

Cena za pobočku 4159,47 Kč 199 654,56 Kč 241 582,02 Kč 

Cena za 4 roky bez 
Faxová linka Jednotková cena Měsíční ce na DPH Cena za 4 roky s DPH 

Měsíční paušá l 347,00 Kč 347,00 Kč 16656,00 Kč 20153,76 Kč 

Pevná linka 20 min 0,83 Kč 0,83 Kč 39,84 Kč 48,21 Kč 

Cena za fax. linku 347,83 Kč 16695,84 Kč 20201,97 Kč 
--
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SMS Brána -- -~ - ----

Cena za 4 roky bez 
SMS brána Jednotková cena Měsíční cena DPH Cena za 4 roky s DPH 

Měsíční paušál 350,00 Kč 350,00 Kč 16800,00 Kč 20328,00 Kč 

Placená SMS 

do sítě operátora 300 zpráv 1,00 Kč 300,00 Kč 14400,00 Kč 17424,00 Kč 

do ostatních 100 zpráv 1,20 Kč 120,00 Kč 5760,00 Kč 6969,60 Kč· 

Volných SMS za měs íc 

do sítě operátora 300 zpráv 

do ostatních 100 zpráv 

Cena za SMS 
bránu 770,00 Kč 36960,00 Kč 44721,60 Kč 

Celkové částky za 4 roky Cena bez DPH Cena s DPH 

Dodávka zařízení 70000,00 Kč 84700,00 Kč 

Implementace/Instalace 1001350,90 Kč 1211 634,59 Kč 

Mobilní telekomunikace za 4 roky 

Neomezený hlasový tarif 1 896 000,00 Kč 2 294 160,00 Kč 

Minutový hlasový tarif 18144,00 Kč 21954,24 Kč 

Datový balíček 3 308 160,00 Kč 4 002 873,60 Kč 

Ostatní 57427,20 Kč 69486,91 Kč 

Správa mobilních zařízení za 4 roky 312499,20 Kč 378124,03 Kč 

Pevná telefonie za 4 roky 

Telefonní ústředna 2236447,68 Kč 2 706 101,69 Kč 

Pobočková linka 199 654,56 Kč 241 582,02 Kč 

Faxová linka 16695,84 Kč 20201,97 Kč 

SMS brána za 4 roky 36960,00 Kč 44721,60 Kč 

Součet všech Služeb 9 153 339,38 Kč 11 075 540,65 Kč 
- - --
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Poskytovatel prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady nutné k plnění předmětu veřejné zakázky, a že uvedené ceny jsou nejvýše 

přípustné a nebudou překročeny. 

V Praze dne 21.12 .2015 

S~ 
= '-=--r-

02 Czech P.epubtic a.5. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 
Dle: CZ601~3336 

i 9671 

Bc. Martin Soriano, Key Account Manager, na základě pověření ze dne 19.10.2015 

02 Czech Republic a.s. 
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Příloha Č . 5: Všeobecné obchodn í podmínky 

) 
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SMLUVNí PODMíNKY 

VŠEOBECNÉ PODMíNKY PRO POSKYTOVÁNí 
VEŘEJN Ě DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACí 

02 Czech Republic as., lL 601 93 336, DlL CZ60193336, se sídlem Za 8rumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městskym soudem v Praze oddíl 8, vložka 2322 

V Praze dne 14.12.2015 
Zněn í účinné od 15.12.2015 

1. Úvodní ust anoveni 

1.1 02 jako poskytovatel: Podle těchto Všeobecnych podmínek ("VP" ) se řídí poskytování veřejně dostupnych služeb 
elektronickych komunikaci i souvisejících služeb včetně služeb s přidanou hodnotou L Služby") pod obchodní značkou 
02 . VP upravují také provádění platebních transakcí prostřednidvím koncov)ich zařízení podle čl. 15 L Platební 
transakce"). 02 poskytuje Služby na základě účastnické smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronickych 
komunikací LÚčastnická smlouva" nebo "Smlouva"). 

1.2 Pevné í mobílní sítě: 02 poskytuje Služby na území Leské republiky v souladu s mezinárodně uznávanymi standardy. 
Poskytuje je p rostřednictvím veřejných mobi lních sítí elektronickych komunikací 02 (" Mobi lní sítě") a prostřednictvím 
veřej nych pevnych sítí L Pevné sítě") smluvního operátora . Souhrnně se označují jako "Sítě". Služby jsou dostupné 
všude tam, kde je území pokryto těmito S ítěmi. Kval itu Služeb ovlivňují jednak technícké možnosti Sítí ale í fyzikální 
zákony a vnější vlivy z okolí. Těmito VP se řídí i roaming v zahraničí v mobilních sítích smluvních operátorů. 

1.3 Co VP neupravují: Ty10 VP se nevztahují na p ředplaceně služby v Mobilní síti, na veřejné telefonní automaty ani 
prodej, nájem a opravy koncov)ich zařízení. Nejsou ani určeny pro jiné posky1ovatele služeb v síti 02 (MVNO). 

1.4 Účastník: Účastníkem je ten , kdo uzavře Smlouvu za účelem užívá ní Služeb 02. Zájemce je ten, kdo zahájí s 02 
jednání o uzavření Smlouvy. 

1.5 Smluvní podmínky: Každá část smluvních podmínek 02 upravuje logicky určitou oblast. Tyto VP obsahují práva a 
povinnosti tykající se všech Služeb. Provozní podmínky obsahují detailn í popis každé Služby a specíální pravidla pro 
danou Službu odlišná od těchto VP. Ceny jsou zveřejněny v cenících. Specifikace služeb slouží ke sjednáni konkrétni 
Služby s Účastníkem. Smluvni podmínky nelze měnit na základě faktických úkonů nebo praxe stran. 

1.6 Ceny: Ceníky 02 obsahují ceny za jednotlivé Služby, ceny tYkající se Speciálních nabídek, ceny za nájem koncovych 
zařízení i v)iši smluvnich pokut za porušení povinností podle Smlouvy. Obsahují i podminky, za nichž se tyto ceny a 
smluvní pokuty uplatní. V Cenících může být uvedena nabídka servisních a operátorskych služeb. 

2. Uzavírání Smlouvy 

2.1 Návrh na uzavře ní Smlouvy: Návrh na uzavření Smlouvy na základní Službu L Návrh ") musí obsahovat náležitosti 
obsažené ve formuláři "Specifikace služby" určeném pro zřízení vybrané Služby LSpecifikace"). Formuláře jsou 
dostupné na značkovych prodejnách 02, u obchodních zástupců 02 LKontaktní místa") a na internetov)ich stránkách 
02 www.o2.cz (..Internetové stránky"). 

Vedle Smlouvy na základní Službu může Účastník využít i řadu volitelných Služeb. Aktuální nabídka volitelných 
Služeb, jejich ceny a způsoby jejich objednání (uzavření smlouvy na volitelnou Službu) jsou upraveny v Ceníku, 
v části" Volitelné služby", která má omezenou dobu platnosti. 

2.2 Co je třeba uvést a dol ožít: V Návrhu Zájemce uvede následující údaje: 

2.2 .1 Právnícká osoba uvede obchodní firmu nebo název, lL. DlL, sídlo, popř . sidlo organizační složky na území 
LR, jméno, príjmení, bydliště, druh a číslo identifikačního dokladu osoby oprávněné jednat jménem této 
právn ickě osoby. 



2.2.2 ~ 
,~0 )b" 

q,' ~"" ' ,0 " 
Podnikající fyzická osoba uvede jméno a přijmen i , Ie: (bylo-Ii přiděleno), Dle:. popř . obchodni firIT:" <5'" 

2.2.3 
bydliště, místo podnikání, druh a ~islo identifika~niho dokladu. 
Nepodnikající fyzická osoba uvede jméno a přijmen i, bydliště , datum narozeni a rodné ~islo, bylo-Ii 
přiděleno druh a ~islo identifika~niho dokladu. 

Zájemce předkládá dva id entifi ka~n i doklady. Jednim z dokladů musí být ob~anský průkaz. Druhým může být jakýkoli 
jiný doklad vydaný státem a opatřený fotograf ií nebo rodný list. 

Kdokoli jedná za jiného jako zástupce, uvede a dolož i i své identifika~ní údaje. Zastoupen i je možné na základě pisemné 
plné moci s úředně ověřeným podpisem. 02 je oprávněna ověřit správnost údajů a pravost dokladů, pořidit kopie 
dokladů a tyto kopie archivovat. 02 má právo vyžádat si od Ú~astníka doložení údajů uvedených v Návrhu. 

Smlouva uzavřená rodi~em ve prospěch dítěte zavazuje rodi~e. Pokud s tím ditě po dosaženi zletilosti vyslovi souhlas, 
bude Smlouva zavazovat výhradně tohoto zletilého. Jinak Smlouva pok račuje s rodičem jako Ú~astnikem. 

2.3 Autorizovaný účastník a identif ikační klič: Účastnik, který doloži při uzavřeni Smlouvy za své přitomnosti údaje dle 
odst. 2.2 identi fika~nimi doklady, se stává autorizovaným účastnikem. Autorizovanému účastnikovi může být od 02 pro 
potřeby identifikace při elektronické ó telefonické komunikaci s 02 přidělen identifi kačni klič . Tento kli~ může mit 
podobu uznávaných identifikačnich prostředků anebo podobu alfanumerického kódu Udentifika~ni kli~ "). 

2.4 Návrh na Kontaktních místech: Zájemce může uplatnit Návrh pisemně na Kontaktnich mistech. Návrh je možné 
podepsat i vlastnoručnim digitálnim podpisem do elektronického souboru digitálnim perem za pomoci snimací 
podložky nebo tabletu . 

2.5 Lze využit i prostředky komunikace na dálku: Zájemce může uplatnit Návrh i elektronicky nebo telefonicky, pokud 
to není vylou~eno v Provoznich podminkách k přislušné S l užbě. 

2.6 Neúplný Návrh: Pokud Zájemce v Návrhu neuvede některé parametry týkajici se požadované Služby, pia ti, že jejich 
nastaveni je oprávněna provést 02. 

2.7 Ověřeni dostupnosti: Před přijetim Návrhu 02 podle Provoznich podminek pro danou Službu ověři možnosti zřizeni 
nové Služby. 02 Návrh odmítne, pokud požadovanou Službu nelze zřídit. 

2.8 Prověřeni v registru SOLUS: Podánim Návrhu souhlasi Zájemce s tim, aby 02 ziskala informace o jeho platebni 
morálce a důvěryhodnosti, a to z negativni databáze sdruženi SOLUS, zájmového sdruženi právnických osob, Ie: 
69346925 (.,SOLUS"), jehož je 02 členem. 

2.9 Kdy Smlouvu neuzavřeme a Službu nezřidime: 02 odmitne Návrh, pokud Zájemce: 

a) úmyslně uvedl nesprávné osobni nebo identifikační údaje, 
b) uvedl neúplné osobni nebo identifikačni údaje anebo v rozporu s odst. 2.2 nedodal doklady prokazujici správnost 

uvedených údajů , 
c) neplnil nebo neplni své závazky vů~i 02 nebo jiným subjektům nebo lze důvodné předpokládat, že takové závazky 

nebude plnit, 
d) nesložil u 02 požadované zálohy či jistoty v souladu s aktuálnimi Ceniky, 
e) vstoupil do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u néj zahájeno a probihá insolvenčni ř izeni, byl u 

něj zamitnut návrh na zahájeni i nsolven~niho řizeni pro nedostatek jeho majetku, na základě porušeni povinnosti 
ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčniho zákona v obdob i soudem prohlášeného moratoria nebo byl u něj zahájen 
výkon rozhodnuti (exekuce) prodejem podniku, 

f) odmitl zřizeni Služby podle technických podminek definovaných 02, 
g) odkázal na své obchodni podminky, které svým obsahem odporuji smluvnim pod min kam, nebo 
h) smluvni podminky přijal s výhradou, dodatkem ~i odchylkou anebo podminky zrekapituloval jinými slovy. 

02 sděli Zájemci důvody odmitnuti Návrhu do 20 kalendářnich dnů ode dne doručeni Návrhu a vráti mu připadně 
složeně jistoty nebo zálohy nejpozději do 60 kalendářnich dnů ode dne odmitnuti Návrhu. 

2.10 Přijeti Návrhu : 02 Návrh akceptuje, pokud Zájemce splni všechny podminky specifikované dle těchto VP. 

2.11 Doba trvání Smlouvy a akceptace: Smlouva se uzavira na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a ú~innosti 
dnem podpisu Specifikace oběma smluvnimi stranami, nejpozděj i však dnem doru~en i informace o akceptaci Navrhu 
druhé smluvni straně. Podepisuje-Ii Zájemce Specifikaci již podepsanou ze strany 02, je povinen odeslat jedno 
podepsané vyhotoveni bez zbytečného odkladu zpět 02 . Za informaci o akceptaci Navrhu se považuje i zřizeni 
požadované Služby. 

2 
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q 6 l~ 2 Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku: Smlouva může bYt uzavřena i v jiné než pisemné 

'% formě. Dnem uzavřeni Smlouvy je v tomto připadě den přijeti Návrhu ze strany 02 nebo den zřizeni Služby, podle toho, 

j
",. co nastane dřive. Pokud je Smlouva uzavřena pomoci prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé 

~. k podnikáni, ma spotřebitel pravo od Smlouvy odstoupit bez udaní důvodů do 14 dnů ode dne, kdy od 02 obdrží 
,/ . informace o podstatných náležitostech uzavřené Smlouvy. To platí i pro změnu Smlouvy. Odstoupí- Ii spo třebitel od 

Smlouvy a 02 j iž začala poskytovat na výslovnou žadost spot řebítele Sl užby, je spotřebitel povinen 02 uhradit cenu 
nebo její poměrnou čast za poskytnuté plněni. Výslovnou žádosti o poskytnutí Služby je uskutečněni odchoziho volaní, 
odeslaní SMS/MMS, uskutečnění datového spojeni nebo potvrzení v úvodním menu př i instalaci Služby. Př i odstoupení 
od změny Smlouvy dojde od data doručení odstoupení k navráceni Smlouvy do stavu před změnou . Pisemné 
odstoupení je nutné odeslat v dané lhůtě na adresu sidla 02 . K odstoupení lze využít vzorový formulář. 

2.13 Přenesení telefonního čísla od jiného poskytovatele: Zájemce nebo Účastnik může požadat o zřízení Služby na 
telefonnim čísle, které má bYt p řeneseno od jiného poskytovatele. Ládost o přeneseni čis la je nedilnou součastí 
Specifikace. Zájemce je povinen ve Specifikaci uvést platný identifikačn i kód - číslo výpověd i opouštěného poskytovatele 
("LVOP "), popř. pokud opouštěný poskytovatel LVOP nevytváři, jiným způsobem prokázat. že k požadovanému datu 
přeneseni č isla dojde k u končeni služby u opouštěného poskytovatele. Služba bude zřizena na přeneseném čísle do 4 
pracovních dnů od doručeni žádosti 02, ne však dříve než je ukončena smlouva u opouštěného poskytovatele . Služba 
bude zřizena : 

a) v Mobilní síti na nové SIM kartě, kterou Účastnik obdrži od 02, nebo 
b) v Pevné síti na přípojce, která musí bYt aktivni k požadovanému datu přeneseni čisla. 
Podob ně si lze od jiného poskytovatele k 02 převést i službu internetového připojeni v pevné siti, a to bez p řeneseni 

telefonního čis la. Podrobnější pravidla pro jednotl ivé druhy Služeb mohou být stanovena v Provoznich podmínkách . 

3. Práva a povinnosti 02 

3.1 02 se zavazuje : 

a) (kvalita služeb) poskytovat Službu v takové kva litě, aby požadavky Účastnika byly řád ně a včas uspokojovány 
v souladu se smluvnimi podminkam i, 

b) (údržba Síti) udržovat své S ítě v takovém technickém a provozním stavu, aby umožňovaly poskytováni vysoce 
kval itnich sl užeb, 

c) (odstraňován í závad) odst ra ňovat závady vzniklé v Sitich č i na zařízenich 02 co nejd řive, to znamená nejpozděj i 

do pět i ka l endářn ich dnů v p řípadech, kdy to bude technicky možné. S tejně bude 02 postupovat i v případě, kdy 
je závada způsobena d ů s l edky vyšši moci ve smyslu občanského zákoníku, 

d) ( lhůty pro zřízení Služby) z říd i t Službu ve lhůtě stanovené v Provozních podminkách, přip . v Ceníku, nebyla-Ii s 
Účastn íkem dohodnuta jiná lh ůta, 

e) (vyrovnání při předčasném ukončeni Smlouvy) stanovit v Ceniku, pokud s Účastníkem sjedná uzavřen í 
Smlouvy nebo zřízen i Služby na dobu urč i tou , p řimě řený nárok 02 na vyrovnáni v připadě předčasného ukončen í 

takové Služby nebo Smlouvy. O výši takového nároku bude 02 Účastn í ka bezp l a tně informovat prostřednictvím 
zákaznické linky. 

3.2 02 je op rávněna : 

a) (zálohy a jistoty) požadovat od Účastnika složení záloh, jistot nebo poskytnutí jiné záruky ( např. ručení) 
na veškeré poskytované či Účastnikem požadované Služby, 

b) (limity čerpá ní Služeb) stanovit pro poskytováni Služeb limity, zejména finančni, které se budou zpravidla 
vztahovat ke stanovenému časovému obdob i (např. den, zúčtovací období apod .), 

e) (nutnost ídentifíkace) požadovat při kontaktu s Účastníkem jeho identifikaci s ohledem na ochranu Účastník a. 
S každým, kdo splni podmínky identifikace, bude 02 jednat jako s Účastn ikem , 

d) (ověření Účastníka) ověři t zákonnými způsoby důvěryhodnost Zájemce nebo Účastníka a jeho schopnost plnit 
své závazky, s čimž Účastni k podpisem Návrhu souhlasí, 

e) (změn a čísel a kódů) změnit telefonni číslo, uživatelské jméno, IP adresu nebo přistupové kódy Účastn íka z 
naléhavých technických nebo provoznich důvodů i bez souhlasu Účastnika . O takové změně bude 02 Účastníka 
informovat co nejdříve a bude-Ii to technicky možné, 02 sdělí Účastníkovi změnu nejpozději do 5 kalendářnich 
dnů před jejim provedením. 02 bude dále informovat volajícího Účastníka prostlednictvim automatických hlásek 
či jiným způsobem o změnách te lefonnich čísel v Sítich, 

fl (ochrana Sítě a Služeb) zavést dodatečné způsoby ochrany Sítě a Služeb, pokud má za to, že zavedení takové 
ochrany je ve prospěch Účastníka nebo Sitě. 

4. Práva a povinnosti Ú častníka 

4.1 Účastn ík je oprávněn : 

a) (užívání Služeb) řádné užívat Služeb 02, které mu byly zřizeny, nesmí je však přenechávat k přeprodej i, 
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b) ~
&V oJ! 

" '" 
(ohlašování poruch) bezplatné ohlašovat poruchy Služeb písemně nebo telefonicky na pracoviště 02 uvede '" </.' 
v Provozních podmínkách, případné ve SpeCifikaCi. 02 Je oprávněna požadovat písemné potvrzení telefonlck, 
ohlášené poruchy, 

c) 

d) 

e) 

(užívání Služeb třetí osobou - zákaz "pře prodeje") umožnit užití Služeb třetí osobé jako "Uživateli". Pokud 
však kdokoli hodlá vyžadovat od jiné osoby za užití Služeb úplatu nebo umožnit užití Služeb v souvislosti se SVOu 
podnikatelskou činností, nemůže tak učinit bez uzavření smlouvy podle § 79 a násl. Zákona ~. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích (..ZoEK"). Vylou~ení této podmínky není možné bez souhlasu představenstva 02. 
Vydávání Služeb 02 za služby jiného subjektu je zakázáno. V případě porušení téchto podmínek přecházejí práva i 
povinností Ú~astníka na koncového Uživatele Služeb, jakmíle s tim 02 vysloví souhlas. Jediným oprávnéným 
poskytovatelem Služeb na telefonních ~íslech, jejichž prostřednictvím jsou Služby poskytovány, zůstává i 
v takovém případě 02. Tím není dot~eno právo 02 na náhradu škody, 
(právo na informace) požádat 02 o sdělení informací o Službách poskytovaných Účastníkovi, o jejich nastavení, 
výši dlužné ~ástky Účastníka apod. 02 sdélí takové informace pouze v případě, že Ú~astník nebo zástupce 
Účastníka splní podmínky identifíkace stanoveně ze strany 02 pro poskytování takových ínformací, 
(oddělený roamíng) čerpat roamingové služby v rámci Evropské unie trvale od jiného poskytovatele, který má 
s 02 uzavřenu příslušnou smlouvu. Tato zména poskytovatele není zpoplatnéna a dojde k ní do 24 hodin od 
uplatnění žádosti o převod služby u přejímajícího poskytovatele. V případé mobilního připojení k internetu lze 
takto čerpat služby i na základé jednorázověho požadavku u vybraného poskytovatele. Více informací o 
odděleném roamingu je k dispozici na Internetových stránkách. 

4.2 Účastník se zavazuje: 

a) (oznamování změn údajů) po celou dobu účinnosti Smlouvy prokazatelně písemné oznamovat 02 zménu svých 
osobních a identifikačních údajů, a to zejména obchodní firmy ~i jména, právní formy, adresy sídla, bydlišté nebo 
místa podnikání, Faktura~ní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního a bankovního spojení, I Č, DiČ, a to 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne takové změny. 02 může požadovat předložen í identifikačních dokladů 

prokazujících správnost uvedených údajů , 

b) (zákaz zásahů do Sítě) neprovádét zmény na zařízení Síté, v~etně koncového bodu Síté, ani do těchto zařízení 
jakýmkoli způsobem zasahovat, 

c) (užívání Služeb pouze povolenými zp ůsoby) užívat Služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmíto VP, 
písemnými návody a pokyny a který nemůže negativně ovlivnit provoz Sítě ~i její části nebo kvalitu Služeb 
poskytovaných jiným osobám. Porušením tohoto závazku může být zejména užítí SIM karet 02 v zařízeních, které 
umožnují propojování hovorů započatých na telefonních ~íslech účastníků jiného poskytovatele na telefonní ~ísla 
Ú~astníků 02 nebo naopak (např. GSM brány), a dále systematické umožnéní komunikace účastníkům jednoho 
poskytovatele s účastníky jiného poskytovatele za účelem obcházení exístujících smluv O propojení, 

d) (užívání schválených zařízen O užívat Služeb pouze prostřednidvím telekomunikačních koncových zařízení nebo 
jiných zařízení splňujících technické požadavky pro provoz v Sítích v ČR; 02 si vyhrazuje právo určit v Provozních 
podmínkách, popř. v Ceníku, že k užívání Služeb prostřednictvím určitých komunikačních zařízení je Ú~astník 
oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem 02. 

e) (ochrana Sítí a Služeb) užívat dodatečné zavedené způsoby ochrany Sítí a Služeb, 
I) (placení cen za služby) řádně a včas platít za poskytnuté Služby a za Platební transakce, 
g) (solventnost) poskytnout 02 podklady k potvrzení své důvěryhodnosti a schopnosti plnit své závazky, 
h) (ochrana kódů) chránit před ztrátou, odcízením, vyzrazením a zneužítím ztráty přístupové kódy, identifikační 

klíče, PIN, PUK a všechny další kódy (" Kódy"), které mu 02 předala, 
i) (osobní projednánO dostavit se na písemnou výzvu 02 ze závažných důvodů souvisejících s poskytováním 

Služeb osobně k projednání věci a řídit se v dané souvislosti pokyny 02. 
j) (zneužítí výhod) nezneužívat výhody poskytované v rámci tarífu nebo marketingové akce; zneužitím se mímo 

jiné rozumí (a) umělé nebo automatické generování hovorů nebo zpráv (b) užívání výhody primárně za účelem 
získání jakéhokoliv jiného f inančniho či jiného prospěchu Účastníka, popř. třeti strany, přesahujicího poskytnutou 
výhodu, a to na úkor 02 a (c) využívání výhody v rozsahu přesahuj ícím maximální předpokládatelné chování 
Ú~astníka, ledaže Ú~astník prokáže, že se jednalo o standardní využití Služby, nebo poskytne 02 uspokojivé 
vysvětlení. 

S. Cena, vyúčtování ceny, platební podmínky a sankce 

5.1 Ceny jsou upraveny v Cenících: Ceníky 02 obsahující platné cenově podmínky a ceny za Služby jsou k nahlédnuti na 
Kontaktních místech a jsou dostupné i na Internetových stránkách. Ceníky upravují zpoplatnéní Služeb v rámci tarifů. 

Tarif představuje soubor cen za jednot livé služby a určuje podmínky, za nichž se tyto ceny, případně i slevy a tzv. volné 
jednotky, uplatní (víkend, špička). Součástí tarifu mohou být i služby samostatně nezpoplatněné (..zda rma ") a zpravidla 
je nutné měsíčně hradit stanovenou ~ástku (tzv. paušál). 

5.2 Vyúčtování zá loh a jístot: 02 je po podání Návrhu oprávnéna vyú~tovat Účastníkoví v souladu s Ceníkem částku ve 
výši ceny aktívace a případné zálohy nebo jistoty. Zálohy budou Účastníkovi zúčtovány, resp. jistoty vráceny 
dohodnutým způsobem, jakmile budou splnény podmínky pro jejich vrácení. Pokud nejsou podmínky pro vyúčtování 
záloh ~i vrácení jistot splněny, je 02 oprávnéna zálohy či jistoty pOUŽít k úhradě pohledávek za Účastníkem v souladu 
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5.4 

s odst. 5.13 a soutasně žádat Útastníka o doplnění záloh ti jistot do původní vyše, resp. podle okolností o jejich 
navyšení. 

Povinnost hradit cenu za Služby: Útastník je povinen uhradit za poskytnuté Služby cenu za podminek a ve vyši 
stanovené v Ceníku platném v době poskytnutí Služby. Rodi( který uzavřel Smlouvu za ditě, se zavazuje uhradit cenu 
za poskytnuté Služby spoletně a nerozdílně s ditětem. 

Platební podmínky: 

5.4 .1 Elektronické vyúčtování : 02 vystavuje vyúttování ceny za Službu bezplatně v elektronické formě. Tištěné 
vyúčtování jako doplněk k elektronickému vyúčtování bude vystaveno na vyslovnou žádost Účastníka a za 
cenu stanovenou v Ceníku. V připadě, že je vystavováno elektronické vyúčtován í , je toto vyúčtováni daňovym 
dokladem. Vyúčtování se nevystavuje za zúčtovací období, v nichž Útastníkovi nebyla poskytnuta žádná 
Služba. 

5.4.2 Druhy a rozsah vyúčtování: 02 vystavuje vyúčtování podle druhu Služby. Úé'astník si může objednat 
vystavení souhrnného vyúé'továni jednou položkou nebo položkového vyúé'továni ceny obsahujíciho rozpis 
jednotlivych poskytnutych Služeb. Vyúčtování jsou vystavována v rozsahu stanoveném v příslušnych právních 
předpisech a opatřeních obecné povahy vydávanych (eskym telekomun ikačním úřadem ( .. (TÚ", viz 
VJ\N\N.ctu.cz ). 

5.4.3 Zúčtovací období, odesílání vyúčtování a DUZP: 
Zúčtovacim obdobím je obdobi stanovené 02, které nemusí byt shodné s kalendářnim měsícem. Služby jsou 
poskytovány ve smluveném rozsahu a úé'továny po jednotlivych zúčtovacich obdobích. Obvyklá délka 
zúčtovacího období je 30, resp. 31 kalendářn íc h dnů, a jeho začátek a konec je vyznačen na příslušném 
vyúčtování. Po skončení zúčtovacího období 02 změří skutečnou spotřebu Služeb podle provozních údajů a 
na jejich základě vystaví vyúčtování obsahující paušály a další sjednané platby. Pokud některou ze Služeb není 
možno Účastníkovi vyúčtovat ve vyúčtován í za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, bude tato 
Služba vyúčtována ve vyúčtován í za nejbližší možné zúčtovaci období. To platí zejména pro vyúčtováni Služeb 
poskytnutych v Sítích smluvních operátorů. 

Elektron ické vyúčtování ceny za Služby s vyznačenym zúčtovacím obdobím bude ze strany 02 odesláno do 
zabezpečeného internetového úložiště na adrese www.moje02.cz. Zde jsou vyúčtováni archivována po dobu 
12 měsíců od vystavení. 02 dále zašle vyúč tování i na e-mailovou adresu sdělenou Účastnikem. U služeb 
v Mobilních sitich je lhůta odeslání do 11 ka lendářních dnů a u služeb v pevnych sítích do 15 kalendářnich 
dnů ode dne ukončení zúčtovacího období. Je-Ii objednáno tištěné vyúčtování, bude podáno u držitele 
poštovní licence jako běžná zásilka, a to na adresu pro do ručování vyúčtování v CR (.. Fakturační adresa") 
naposledy oznámenou Účastníkem. V rámci identifikace Fakturační adresy může Účastník označi t i třetí 
osobu, j íž je pak 02 oprávněna předkládat vyúčtování a sdělovat vyši případnych pohledávek za Účastnikem. 
Změna Fakturatní adresy znamená změnu Smlouvy podle odst. 9.1 písm. bl. 

Datem uskutečnění zdanítelného plnění podle zákona o DPH je den zjištěn í skutečné spotřeby. U Služeb, kde 
datum uskutečnění zdanitelného plnění nelze stanovit jako den zjištění spotřeby , je v souladu se zákonem o 
DPH sjednáno dílčí plnění, přičemž každé dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem vystavení vyúčtování. 

5.4.4 Nedorazí-Ii vyúčtování včas: V případě, že Účastníkovi nebude doručeno vyúčtování do 12 . kalendářního 
dne od ukončení zúčtovacího období u Služeb v Mobilních sítích, resp. do 16. kalendáfního dne u Služeb 
v pevnych sítích, je Účastník oprávněn požádat 02 o opis vyúčtování. Nepožádá-Ii Účastnik o opis vyúčtování 
do 6 kalendářních dnů od uplynutí lhůty pro doručení, má se za to, že vyúčtování bylo doručeno poslední den 
této l hůty. 

5.4.5 Rozdělení vyúčtování: V odůvodněnych případech, např. dojde-Ii ke změně cenovych nebo daňovych 
právních předpisů, může byt vyúčtování rozdě leno do více daňovych dokladů. 

5.4.6 Splatnost a způsoby platby: Účastník odpovídá za to, že úhrada cen za poskytnuté Služby bude 
provedena ve vyši a lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování, a to i v případě, že je vyúčtován í dorutováno jiné 
osobě. Není-Ii ve vyúčtováni uvedena jiná doba splatnosti, je vyúčtováni splatné do 18 kalendářnich dnů ode 
dne ukončení zúčtovacího obdobi u Služeb v Mobilnich sitích a do 22 kalendářních dnů ode dne ukončeni 
zúčtovaciho obdob i u Služeb v pevnych sítích . Platbu je možno provést za podminek stanovenych 02 
některým ze způsobů: 

a) inkasem z bankovního účtu, 
b) přikazem k úhradě z bankovního účtu na čislo účtu 02, 
c) prostřednictvím SI PO (pouze za Služby v pevnych sítích, kde byl tento způsob sjednán do 

31.8.2015), 
d) platbou v hotovosti na poště poštovni poukázkou typu A. 
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Zrušení nebo změna způsobu platby bude provedena od nejbližšího vyúčtování Služeb, u něhož to s ohlede;;; 
na termín prijetí žádosti o zrušení nebo změnu způsobu platby bude technicky možné. U Účastníků, kteří mají 
způsob platby prostrednictvím SIPO, je zúčtovací období upraveno tak, aby trvalo od každého 11. dne 
kalendářního měsíce do 10. dne měsíce následujícího. 

5.4.7 Platba inkasem: V případě platby inkasem z účtu Účastník souhlasí s tím, že 02 je oprávněna vyúčtovanou 
částku inkasovat kdykoli po vystavení vyúčtování. Pokud inkasní platba neproběhne z důvodu na straně 

Účastníka či peněžního ústavu, není tím dotčena povinnost Účastníka uhradit vyúčtování ve lhůtě splatnosti. 
Pokud inkasní platba z důvodu na straně Účastnika nebo peněžniho ústavu neproběhne opakovaně, je 02 
oprávněn inkasní způsob úhrady zrušit. Zrušení nebo změnu inkasního způsobu úhrady je Účastník povinen 
prokazatel ně oznámit 02 současně s oznámením náhradního způsobu úhrady. 

5.4.8 Výzva k okamžité úhradě ceny nebo jistoty: Kdykoli před skončením zúčtovacího období je 02 
oprávněna zaslat Účastníkovi na adresu naposledy oznámenou 02 nebo osobně Účastníkovi předat 
odůvodněnou výzvu k okamžité úhradě ceny za poskytnuté Služby, resp. úhradě stanovené zálohy či jistoty, 
pokud má 02 důvodné podezření, že Účastník: 
a) zneužívá Služby nebo 
b) nebude řádně hradit částky ve výši ceny poskytovaných Služeb nebo 
c) umožní třetí osobě zneužívání Služeb nebo 
d) spotřeboval Služby v hodnotě vyšší, než je jeho finanční limit. 
Záloha bude zúčtována ve vyúčtování za probíhající zúčtovací období. Jistota bude Účastnikovi vrácena 
dohodnutým způsobem, jakmile budou splněny podmínky pro její vrácení. 

5.4.9 Splnění závazku, variabilní symbol: Závazek Účastníka zaplatit vyúčtované ceny je splněn okamžikem 
připsání příslušné částky označené příslušným variabilním symbolem na stanovený účet 02. Variabilní symbol 
je vždy uveden na příslušném vyúčtování a může být Účastníkovi na jeho žádost sdělen i jiným způsobem, 
např. telefonicky. Účastník je povinen zaplatit 02 vyúčtovanou částku včetně DPH. Zajištění DPH ve smyslu § 
109a zákona Č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) není možné bez předchozí písemné dohody Účastníka a Ol, 
k jejímuž uzavření je za 02 oprávněno pouze představenstvo. 

5.5 Započtení Účastníkem : Pohledávky 02 může Účastník započíst proti svým pohledávkám pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu 02. 

5.6 Úhrada pří obnovení Služby: V případě, že bylo Účastníkovi omezeno nebo přerušeno poskytování Služeb 
z důvodů vzniklých na straně Účastníka (např. Účastník neuhradil vyúčtování ve lhůtě splatnosti), je 02 oprávněna 
požadovat, a to i předem, úhradu ceny za obnovu poskytování Služeb v původn ím rozsahu. 

5.7 Postup 02 při nehrazení vyúčtování: Nezaplatil-Ii Účastnik ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování ceny za 
poskytnuté Služby, 02 jej prokazate lně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne 
dodání upozornění či upomínky. Účastník se zavazuje zaplatit cenu každé takové upomínky a veškeré náklady spojené 
s případným vymáháním pohledávky 02 za Účastníkem. Po marném uplynutí náhradní lhůty může 02 Účastníkovi 
omezit poskytování všech Služeb poskytovaných na základě Smlouvy zamezením aktivního přístupu ke každé Službě, 
s výjimkou uskutečňován í volání na čísla tísňového volání. 02 neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi tím 
vzniklé. 

5.8 Úrok z prodlení a sm luvní pokuta: 02 je oprávněna účtovat Účastníkovi ode dne následujícího po vzniku prodlení 
až do dne úhrady úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. Za nedodržení nebo porušení 
smluvních povinností může být účtována a vymáhána smluvní pokuta dohodnutá ve Smlouvě. Úroky z prodlení 
a smluvní pokuty se Účastník zavazuje uhradit nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě. Účastník se zaplacením smluvních 
pokut nezprošluje povinnosti uhradit jiné dlužné částky. Právo 02 domáhat se náhrady škody není zaplacením 
smluvních pokut dotčeno . 

5.9 Upomínky: Nezaplatí-Ii Účastník ve lh ůtě splatnosti vyúčtováni ceny za poskytnuté Služby, může ho 02 na prodlení 
upozornit i elektronicky, hlasovou či SMS zprávou nebo jiným dohodnutým způsobem. 

5.10 Postup pří závadě čí poruše: Pokud Službu bylo možno využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro 
závadu technického nebo provozního charakteru na straně 02, sníži 02 přiměřeně cenu nebo po dohodě s 
Účastn íkem zajistí poskytnutí Služby náhradním způsobem, je-Ii to technicky možné. Předpokladem je, že Účastník bez 
zbytečného odkladu ohlásí 02 poruchu nebo se 02 dozví o závadě jinak a Účastník poskytne nezbytnou součinnost při 
odstraňování závady (např. v prípadě závady na přípojném vedeni ke koncovému bodu nebo na koncovém bodu). 

5.11 Paušální platby: Nestanoví-Ii příslušný Ceník jinak, je Účastník povinen hradit sjednanou cenu za Službu v plné výši 
až do zrušení Služby. 
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5.13 

5.1 4 

5.15 

Inkasní agentury: 02 je oprávněna zmocnit třeti osobu k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem, který je v 
prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník se zavazuje jednat s touto osobou jako s 02 . 

Použití uhrazených částek: Finančn i plnění ze strany Účastníka může 02 použit zpravidla v tomto pořadi: 
a) na úhradu závazků Účastníka vzniklých z Platebních transakcí nebo 
b) na úhradu smluvnich pokut a pohledávek 02 vzniklých z jiného právního důvodu než z poskytnuti Služeb, a 

to i pohledávek nesplatných včetně jejich příslu~enstvi nebo 
c) k uspokojení pohledávek 02 vzniklých z důvodů souvisejících s poskytováním Služeb včetné jejich 

přislu~enstvi. 

Neídentífikované platby: Neoznačená nebo chybně označená finanční plnění jsou považována za 
neidentifikovanou platbu a nebudou považována za řádné a včasné splnění závazku Účastník a. Jakmile 02 takovou 
neidentifikovanou platbu zjistí, podnikne kroky směřující k jejímu vrácení, nenaloží-Ii podle okolnosti s finančním 
plněnim dle odst. 5.1 3. 

Změna režimu DPH: Účastnik je oprávněn podat písemně žádost o změnu režimu uplatňování DPH na vyúčtováni za 
poskytnuté Služby. 02 žádosti vyhoví, pokud Účastn ík prokáže splnění podm ínek stanovených pro daný režim 
v platném zákoně o DPH. 

6. Osobní, provozní a lokalizační údaje a jejich zpracování 

6.1 Databáze Účastníků, Provozní a Lokaliza ční údaje: 02 vede aktuální databázi svých Účastníků, oprávněných 
zástupců Účastn í ků a Uživatelů (dále též "Subjekt údajů") obsahující osobní a identifikační údaje a zpracovává 
provozní a lokalizačni údaje související s poskytováním Služeb (..Údaje"). Zásady zpracování těchto údajů jsou uvedeny 
v samostatném dokumentu "Zásady zpracování osobních údajů", který je k dispozici na Internetových stránkách 02. 

6.2 Zpracování údajů nutné pro poskytování Služeb je upraveno v Zásadách zpracování osobních údajů". 

6.3 Sdílení údajů s dalšímí správci je upraveno v Zásadách zpracování osobních údajů. 

6.4 Zpracování údajů pro účely marketingu: Subjekt údajů souhlasí s tim, že 02 je oprávněna: 

sama nebo prostřednictvím zp racovatelů uvedených v Zásadách zpracování osobních údajů zpracovávat Údaje a 
třidit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení Služeb a vlastních produktů nebo služeb a produktů jiných 
subjektů a pro dal~í marketingové a obchodní účely 02 a jiných subjektů, a to v rozsahu, v jakém byly Údaje 
poskytnuty Subjektem údajů, nebo získány v souvislosti s poskytováním Služeb; pro tyto účely bude 02 zpracovávat 
Provozní a lokalizační údaje maximálně po dobu tří měsiců ode dne jejich vzniku, ostatní Údaje pak do úplného 
vypořádání práva povinnosti ze Smlouvy, popř. po dobu stanovenou příslu~nými právními předpisy; 

třídit Údaje dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení služeb a produktů jiných subjektů společně s osobními 
údaji, které Subjekt údajů na základě souhlasu poskytl subjektu, pro jehož nabídku produktů a služeb jsou údaje 
Subjektu údajů zpracovány; a 

nadále zpracovávat pro účely uvedené vodst. 6.6 jméno, příjmení, adresu a jiné kontaktní údaje (včetně 

telefonního čísla a e-mailového spojeni) Subjektu údajů i po vypořádání práva povinnosti ze Smlouvy. 

6.5 Údaje o porušení smluvní povínností a pohledávkách (SOLUS): Subjekt údajů uděluje souhlas a zmocnění k 
tomu, aby 02 zpracovávala Subjektem údajů poskytnuté osobní údaje (v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, 
rodné číslo, adresa, název, obchodní fi rma, místo podnikání, lL a informace o rozsahu a povaze případného poru~ení 
smluvní povinnosti Subjektem údajů, jehož následkem je existence peněžni pohledávky ve vý~i nejméně dvou splátek 
nebo existence jakékoli peněžní pohledávky 02 za Subjektem údajů déle jak 30 dnů po splatnosti) za účelem 

informování o poru~ení smluvní povinnosti ze strany Subjektu údajů včelné rozsahu a povahy tohoto poru~ení 

a o následné platební morálce Subjektu údajů . 

Subjekt údajů souhlasí s tim, aby 02 za účelem ochrany svých práv předávala uvedené údaje k dal~ímu zpracování 
sdružení SOLU S, jehož je 02 členem a které vede databázi osob (dl užníků), jež poru~ily smluvní závazek řádně platit za 
poskytnutou službu (tj. úvěr, leasing, poj i~tění, kreditní karty, prodej na splátky, služba elektronických komunikací, 
dodávka médií apod.), případně jeho právnímu nástupci. 

Subjekt údajů souhlasí s tim, aby sdružení SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využilo služeb zpracovatelů a s 
tim, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím 

zpracovatele svým členům, a to výlučně za vý~e uvedenými účely. 
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, 
Tento souh las Subjekt údajů poskytuje ode dne účinnosti Smlouvy a dále po dobu jednoho roku po datu úhra j 

posledního finančn ího závazku z takové Smlouvy. Aktuální seznam členů sdružení SOLU S je uveden na stránkách 
www.solus cz a je k díspozici v sídle 02 či na telefonické vyžádání. 

Subjekt údajů má právo na informace o osobních údajích, které o něm SOLUS zpracovává, právo na jejích opravu, a to 
v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů L ZOOÚ ") a v případé 
podezření na poru~ení povinností pří zpracování údajů má právo obrátit se na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zají~tění opatření k nápravě. 02 může roz~ířít zpracování í na dal~í 

regístry d l užníků, a to aníž by bylo třeba získat dodatečný souhlas Subjektu údajů. V takovém případě 02 pouze 
uveřejní ínformací o novém regístru dlužníků. Ověřovat a hodnotit platební morálku Subjektu údajů prostředn i ctvím 

regístru dlužníků a j íných podobných registrů je 02 oprávněna jak při vzniku smluvního vztahu, tak v případě potřeby 
kdykoli v průběhu trvání Smlouvy. 

6.6 Obchodní sdělení: Subjekt údajů souhlasí s tím, aby jej 02 informovala o svých Službách a produktech, popř. o 
službách a produktech dal~ích subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení (případně jen "OS"), a to 
využitím jeho po~tovní adresy, adresy elektronické po~ty, telefonn ího čísla, prostřednictvím automatických volacích 
zařízen í, faxem či jiným obdobným způsobem včetně te lemarketingu. 

6.7 Účastnícký seznam: Subjekt údajů souhlasí s tím, aby 02 zpřístupníla telefonní číslo Subjektu údajů ostatním 
Účastníkům v rámci Sítí nebo třetím osobám. Subjekt údajů dále souh lasí s tím, že 02 zveřejní jeho jméno, p iíjmení~ 
adresu a telefonní číslo, popř. i obchodní f irmu , sidlo či místo podnikání, adresu elektronické po~ty, příp . dal~ích 

dohodnuté údaje a informací o tom, zda si Účastník nepřeje být kontaktován za účelem marketíngu, v ti~těném nebo 
elektronickém seznamu Účastníků a že tato data budou přístupná i prostřednictvím informační služby 02 na základě 
dotazů. 02 poskytne vý~e uvedená data o Účastníkovi osobám oprávněným k vydání účastnického seznamu nebo 
poskytování informační služby. Subjekt údajů dále souhlasí s uveřejněním údajů pro jiný účel veřejného seznamu, než je 
vyhledáván í podrobného kontaktu o osobě na základě jejiho jména nebo případně nezbytného minimálního množství 
da l~ íc h ídentifikačních údajů, např. vyh ledávání podle oboru činnosti. 

6.8 Monitorování komunikace s 02 je upraveno v Zásadách zpracováni osobních údajů. 

6.9 Odvolání a obnovení souhlasů: Subjekt údajů je oprávněn kdykol i odvolat svůj souhlas se zpracováním Údaj ů dle 
odst. 6.4, 6.5, 6.6 a 6.7, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopísu, 
telefonátu na zá kazn ickou linku, případně dal~ími způsoby uvedenými na Internetových stránkách) po řádné identifikaci 
Subjektu údajů. Formu projevu vůle může stanovit 02 a tato forma projevu vůle se může li~it dle typu souhlasu. 
Zpracování na zák ladě zákona Subjekt údajů nemůže odmítnout. V případě, že Subjekt údajů uděli opětovný souhlas 
se zpracováním Údajů, platí i pro Údaje získané v době, kdy souhlas nebyl udělen, nestanoví-Ii zákon j ínak. 

6.10 Právo na informace je upraveno v Zásadách zpracování osobních údajů. 

7. Reklamace 

7.1 Lhůta pro podání reklamace: Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou 
Službu. Reklamaci na vyúčtování ceny je Účastník oprávněn uplatnit u 02 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, jínak toto právo zanikne. Není-Ii vzhledem 
k druhu poskytované Služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do dvou měsíců ode dne 
poskytnutí Služby. Podání reklamace nemá odkladný účínek na povinnost úhrady vyúčtovaných cen za poskytnuté 
Služby. Reklamaci na poskytovanou Službu je Účastn ík oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak právo zanikne. 

7.2 Vyřizení rek lamace: 02 je povinna vyřídit rek lamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne 
doručen í reklamace. Vyžaduje-Ii vyřízení reklamace projednání se zahraničním operátorem, je 02 povinna vyřídit 

reklamaci nejpozdéjí do dvou měsíců ode dne jejího doručeni. 

7.3 Vracení částek a dobropisy: V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, budou Účastníkovi do 1 měsíce od 
vyřízení reklamace vráceny zaplacené částky za reklamované Služby nebo částky chybně vyúčtované, a to způsobem dle 
výslovného určení Účastníka . Přeplatek nebo jíž zaplacené částky mohou být ze strany 02 započteny na úhradu 
pohledávek za Účastníkem. V případě, že je dle platných daňových předpísů 02 povinna vystavit opravný daňový doklad 
L dobropís"), považuje se za doručený nejpozději k datu vrácení platby nebo provedení zápočtu ze strany 02. 

8. Omezení nebo přerušení poskytování Služeb 

8.1 02 je oprávněna na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přeru~ít poskytování Služeb, a to: 

a) (bezpe čnost Sítě) ze závažných techníckých nebo provozních d ůvod ů, zejména hrozí-Ii závazne snížení 
bezpečnosti a íntegríty Sítě v důsledku po~kození nebo zničení elektronického komun íkačního zařízení, 
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b) 

c) 

d) 

e) 

(krizový stav) v připadě krizových stavů, zejména v připadě branné pohotovosti státu, živelních pohrom, 
ohroženi bezpečnost i státu, epidemii, 
(legislativní důvody) v případě, že 02 k takovému omezení nebo přerulení bude povinna podle platného 
právního předpisu anebo rozhodnuti státního orgánu CR, 
(zneužívání Služeb a Sítí) je důvodné podezřeni, že Účastnik nebo třeti osoba prostřednictvim koncového 
zařizení Účastníka zneužival nebo zneužívá Služeb nebo Sití, nebo užívá Služeb způsobem, který může 
negativně ovl ivnit provoz Sítí či jakékoli jejich části, nebo kvalitu Služeb, popř. závažnym způsobem poruluje 
práva dallích osob. Za zneuživání Služeb a Síti se považuje i užívání Služeb či Siti jinym způsobem než 
uvedenym ve VP, resp. Ceniku. 02 je oprávněna monitorovat provoz Siti a použít dalši vhodné technické 
prostředky, aby zjistila či prověřila zneužití Služeb. 
(překročení limitu) Účastnik překročil f inančni limit stanoveny podle odst. 3.2 pism. bl. 

8.2 02 je oprávněna omezit nebo přerulit poskytováni všech Služeb, s výjimkou uskutečňováni voláni na čisla tisňového 
voláni v připadě, že Účastnik i přes upozornění: 

a) (porušování povínností) poruluje smluvni podminky včetně povinnosti stanovenych ve Speciálni nabídce, 
b) (neschválené služby) uživá Sil a Služby pro jíné účely, než jsou definované v čl. I, 
c) (neuhrazení ceny an i po upozorně n í) je v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby i po uplynutí 

náhradní lhůty v trvání sedmi dnů po doručení upozornění, 
d) (neschválené zařízen í) používá zařizenl nesplňující techn ícké požadavky pro provoz v CR, 
e) (odmítnutí záruk) odmítl složít zálohu čí jistotu, případně poskytnout jinou záruku stanovenou 02, 
f) sp lňuje podminky pro omezení nebo přeruleni služeb podle odst. 9.14.2, 
g) (nemožnost komuníkace s Účastníkem ) nepřevzal, resp. se nepodařilo Účastn íkovi doručit dopisy, 

vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti zaslané ze strany 02 na poslední známou adresu Účastníka vedenou 
v databázi 02 nebo Účastník jejich převzetí odmítl. 

8.3 Úmrtí Účastníka: 02 přeruli poskytováni Služby v připadě úmrti Účastníka na žádost osoby, která doloží úmrtní list. 

8.4 Přístroj poškozující Sítě : 02 je na základě souhlasu CTÚ oprávněna nepřipojit, odpojit nebo vyřadit z provozu 
přístroj , který splňuje technické požadavky, avlak způsobuje polkození Sítě, škodlivou interferenci, nebo naruluje 
funkčnost Sítě. Za mimořádnych okolností je 02 po splněn i pod mine k stanovenych právními předpisy oprávněna přístroj 
odpoji t i bez souhlasu (TÚ, je-Ii to nezbytné pro ochranu Sítě. 

8.5 Obnovení Služeb: Odstraní-Ii Účastn ík závadny stav dle předchozich ustanovení v termínu, který 02 stanoví, 02 
obnoví poskytování Služby v původním rozsahu podle odst. 5.6. 

9. Zřízení, změna a zrušení Služby 

9.1 Účastnik je po uzavření Smlouvy oprávněn podat žádost o změnu Smlouvy, a to zejména: 
a) žádost o změnu identifikačních údajů podle odst. 2.2, 
b) žádost o zřízení , změnu nastavení včetně změny Fakturační adresy, či zrulení Služby. 

9.2 Podání žádosti o změnu Smlouvy: Ládost o změnu se podává způsobem stanovenym ze strany 02, zpravidla 
písemně na určeném formuláři 02. Formuláře žádosti o změnu jsou k dispozici na Kontaktnich mistech a na 
Internetových stránkách. Ládost o změnu musí vždy obsahovat údaje vyžadované pro danou změnu v přislulném 
formuláři a musi být dostatečně určitá. 

9.3 Užívání Identifikačního klíče Autorizovaným účastn íkem : Za podmínek stanovenych v přislušnych Provozních 
podmínkách je Autorizovany účastnik oprávněn žádat o zřízení, změnu nastaveni či zrulení vybranych Služeb 
prostřednictvím Identifikačního kliče. Autorizovany účastník je povinen chránit Identifikační klič před ztrátou, 
odcizením, vyzrazen ím a zneužitim. Při užívání Identifikačniho kliče platí, že veškeré operace uskutečněné po řádném 
zadání Identifikačního kliče kdykoli až do okamžiku, kdy bude 02 případně oznámena ztráta, odcizení, vyzrazení nebo 
zneužití Identifikačního kliče, jsou právními úkony zavazujícími Autorizovaného účastníka. 

9.4 Údaje jako při uzavírání Smlouvy: Ve vztahu k údajům, které Účastník uvede v žádosti o změnu Smlouvy, se 
uplatní práva a povinnosti 02 a Účastníka podle odst. 2.2. 

9.5 Změna identifikačních údajů: Ládost o změnu podle odst. 9.1 písm. a) je Účastník povínen podat vždy bez 
zbytečného odkladu poté, kdy dojde ke změně identifikačních údajů, které Účastník sděli l 02 (např. ke změně 
obchodní firmy či jména, právní formy, adresy sídla, bydliště či místa podnikání, IC a DlL Účastníka, změna 
skutečnosti, zda je plátcem DPH, nebo změny plněni podmínek dle odst. 5.15). 

9.6 Rozsah žádosti o změnu: Pokud Účastník výslovně neuvede, že změna podle odst. 9.1 písm. b) se má tykat 
konkrétní Služby, platí, že žádá o změnu ve vztahu ke vlem Službám, u nichž je to technicky a provozně možné. Je-I i 
v žádosti uvedena konkrétní Služba či více Služeb, má se za to, že Účastník žádá o změnu nastavení či zrulení pouze 
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ve vztahu k těmto Službám. V pochybnostech má 02 právo požadovat upiesnění žádosti Účastníka, zejména tehd; 
když není zřejmé, které Služby se žádost týká . Lhůty pro vyiízení žádosti v takovém piípadě začínají běžet až ode dne 
doručení upřesnění. 

9.7 Zřízení Služby: Pokud Účastník žádá o ziízení další Služby, uplatní se přiměřeně ustanovení článku 2. 

9.8 Změna nastavení Služby spočívající ve změně Účastníkem zvoleného tarifu nebo cenového plánu je obecně 
povolena pouze jedenkrát během daného zúčtovacího období; další podmínky mohou vyplývat z Ceníku. 

9.9 Výpověď - zrušení Služby ze strany Účastníka: Účastník může podat výpověď, resp. žádost o zrušení Služby: 

9.9.1 (podstatná změna podmínek vedoucí ke zhoršení postaven i) pokud 02 jednostranně provede 
podstatnou změnu smluvních podmínek vedoucí ke zhoršení postavení Účastníka ve smyslu odst. 17.6, je 
Účastník oprávněn do okamžiku nabytí účinnosti daně změny žádat o zrušení Služby a Služba bude zrušena 
dnem doručení žádosti 02, resp. dnem použití LVOP, pfičemž Účastníkovi, který má sjednánu Speciální 
nabídku, nebude účtována sankce za pfedčasné ukončení Speciální nabídky, nebo 

9.9.2 (opatřen í k ochraně Sítě) pokud 02 zavádí ve smyslu odst. 3.2 písm. f) dodatečné opatření k ochraně Sítě. 
Služba bude zrušena poslední kalendářn í den příslušného zúčtovacího období, v němž byla žádost doručena 
02, pfičemž Účastník je povinen podat tuto žádost nejpozději do 15 kalendářních dnů od zavedení 
dodatečné ochrany Sítě, nebo 

9.9.3 ( převod účastnictv í) pokud třet í osoba se souhlasem Účastníka podá 02 Návrh, případně žádost o zřízení 
Služby (Specifíkaci) týkající se totožného telefonního čísla. Zrušení nabude účinnosti dnem, kdy bude ve 
smyslu čl. 2 schválen Návrh, případně žádost o zřízení Služby třetí osoby. V tomto prípadě musí 02 obdržet 
žádost třet í osoby o zřízení Služby a žádost Účastníka o zrušení Služby zároveň, nebo 

9.9.4 i bez uvedení důvodu ; v takovém případě bude Služba zrušena po uplynutí výpovědní doby v délce šesti 
týdnů, která počíná běžet od prvního dne následujícího po doručení žádostí o zrušení Služby 02, není-Ií 
v Provozních podmínkách stanoveno jinak. 

Výpověď primárně telefonicky: Výpověď, resp. žádost o zrušení Služby se podává prímárně telefonicky 
prostřednictvírn určené linky 02. Den uskutečnění hovoru, při kterém Účastník jednoznačně projeví svojí vůli ukončit 
Službu, se považuje za den doručení žádosti 02, který je rozhodný pro běh výpovědní doby. Bezodkladně po doručení 
výpovědí zašle 02 Účastníkoví na adresu bydlíště nebo sídla jednorázový identifikační kód - ČVOP , který 
identifikuje Účastníka ve vztahu k podané výpovědi. 

ČVOP může Účastník použít podle svého uvážení ke: 

a) zrušení Služby i s telefonním číslem tím, že se nejpozději 3 pracovní dny před posledním dnem výpovědní 
doby identífikuje sdělením CVOP na určené lince 02, nebo 

b) zrušení Služby s přenesením čís l a k jinému poskytovateli tím, že se nejpozději předposlední pracovní 
den pied koncem výpovědní doby identifikuje sdělením CVOP přejímajícímu poskytovateli (viz odst. 9.15). 

c) ČVOP může účastník použít též ke zpětvzetí výpovědi tím, že CVOP nepoužije ani jednim ze způsobů 
uvedených výše pod písm. a) nebo b). Pouze v připadě písemné výpovědi je třeba návrh na zpětvzetí 

výpovědi doručit 02 rovněž pisernně, j inak (nebude-Ii 02 včas doručen požadavek na přenesen í Čís l a) dojde 
uplynutím výpovědn i doby ke zrušeni Služby i s telefonním čislem. 

d) převedení služby 02 Internetové připojeni k jinému poskytovateli bez přenesení telefonniho čisla. 

(K tomuto účel u může být použit i jiný kód než CVOP stanovený 02.) 

9.10 Schválení žá dosti o změnu: Není-Ii v Provozních podmínkách u konkrétní Služby stanoveno jinak, 02 schváli nebo 
odmitne žádost o změnu do 5 pracovních dnů od jejiho doručeni 02. Schválením se rozumi provedení požadované 
změny. Ládost o změnu bude schválena, pokud Účastnik splní podminky, za nichž se změny provádějí. Ládost o 
zrušeni Služby se považuje za schválenou i v pfípadě, že 02 do 20 pracovních dní nedoruč ila Účastníkovi oznámeni o 
odmítnutí žádosti. Ládost o změnu se okamžikem schváleni stává součástí Smlouvy. 

9.11 Omezení změn Smlouvy: 02 je oprávněna podminit provedení změny Smlouvy podle odst. 9.1 písm. b) složenim či 
navýšenim jistoty či zálohy, úhradou všech pohledávek 02 za Účastníkem, nebo oběma uvedenými požadavky 
současně. 02 je oprávněna omezit možnost změn Smlouvy, pokud došlo k omezeni či přerušeni poskytování Služeb 
dle čl. 8, jakož i v průběhu výpovědní doby Smlouvy. 

9.12 Změny jinak než pisemně : 02 se může, dle vlastniho uváženi, vzdát požadavku písemné formy žádosti o změnu 
Smlouvy podle odst. 9.2. V takovém připadě bude změna Smlouvy provedena na základě identifikace Účastnika 
prostředn ictvím Identifikačniho kliče, připadně jiným způsobem stanoveným 02. 
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9.14 

Rušení Služeb a trvání Smlouvy: Zrušením jednotlivé Služby není ukon~ena Smlouva. Ostatní Služby Ú~astníka 
zůstávaj í nedotčeny . Zrušením všech Služeb je automatícky ukončena i Smlouva, pokud Účastník nemá závazky 
vyplývající z Rámcové dohody nebo jiných ujednání k odběru ur~itého objemu služeb po určítou dobu. 

Výpověď - zrušení Služby ze strany 02: Ke zrušen í Služby ze strany 02 na základě oznámení o zrušení Služby 
může dojít v následujících případech: 

9.14 .1 (porušování povinností Účastníka ) Účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifika~ní údaje 
nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za Službu uvedenou ve vyúCtování ceny; zrušit 
Službu je možné pouze po prokazatelném upozornění Účastníka. Soustavným opožděným placením se 
rozumí placení nejméně dvou po sobě jdoucích vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti. Soustavným neplacením 
se rozumí existence nejméně tří nezaplacených vyúCtování ceny. Uhradí-Ii Ú~astník veškeré dlužné ~ástky do 
termínu uvedeného spolu s výpovědí, pozbývá výpověď 02 platnosti a ú~innost i a poskytováni Služeb bude 
automaticky obnoveno. 

9.14 .2 (l ikvidace či insolvence) Ú~astník vstoupíl do likvidace, byla u něj zavedena nucená správa, bylo u něj 
zahájeno a probíhá i nsolven~ní ř ízení, byl u něj zamítnut návrh na zahájení insolven~n ího řízení pro 
nedostatek majetku, na základě porušení povinnosti ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období 
zákonem prohlášeného moratoria, nebo byl u něj zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku . 
V těchto případech je 02 sou~asně s odesláním oznámení o zrušení Služby oprávněna omezit, př ípadně též 
přerušit poskytování Služeb, a to i bez předchozího upozornění. 

9.14.3 (zneužívání Služeb) Z důvodů uvedených v odst. 8.1 písm. d) a v odst. 8.2. 

9.14.4 (překážky plněn Q Další poskytování dané Služby nelze od 02 z technických, provozních nebo ekonomických 
důvodů spravedlivě požadovat. 

Výpovědní doba pří rušení Služby ze strany 02: Služba bude zrušena po uplynutí výpovědní doby v délce 
1 měsíce, která počíná běžet ode dne odeslání výpovědi Účastníkovi . 

9.15 Přenesení čísla k jinému poskytovatelí: Účastník má právo v průběhu výpovědni doby dle bodů 9.9.1, 9.9.2 a 9.9.4 
požádat o přenesení telefonního ~ísla k jinému poskytovateli. Ládost se podává prostřednictvím přejímajícího 
poskytovatele služby, kterému se Ú~astník identífíkuje sdělením platného kódu LVOP nejpozděj í předposlední pracovní 
den před koncem výpovědní doby. 

Lhůta pro přenesení telefonního ~ís l a óní ~tyř i pracovní dny a za~íná běžet prvním pracovním dnem následujícím po 
dni, ve kterém je žádost Účastníka o přenesení čís l a doručena přejímajícímu poskytovateli. Telefonní ~íslo je možné 
přenést ke koncí výpovědní doby. Pokud konec výpovědní doby nepřípadne na pracovní den, může Ú~astník požádat o 
přenesení ~ísla již k nejbližšímu předcházejíc ímu pracovnímu dní; tím souhlasí s odpovídajícím zkrácením výpovědní 
doby. Přenesením č ísla je ukončeno poskytování Služby u 02 . Pokud bude žádost o přenesení doručena plejímajícímu 
poskytovateli později než Ctvrtý pracovní den před koncem výpovědní doby, k přenesení ~ísla sice dojde, ale není 
zaručeno neplerušené poskytování služby na daném telefonním čísle. Líslo nelze přenést , pokud před doručením 
žádosti o plenesení od přejímajícího poskytovatele byla Služba zrušena nebo přerušena ve smyslu ~I. 8. 

Přenesením čísla dojde: 
a) v Mobilní síti ke zrušení všech Služeb zřízených na plenášeném čísle a 
b) v Pevné síti ke zrušení pouze té Služby, o jejíž zrušení Účastník výslovně požádá v souvislosti s přenesením; 

ostatní Služby případně zřízené na přenášeném čísle budou zachovány a poskytovány nadále prostřednictvím 
nového telefonního čísla. r_ 

10. Ukončení Smlouvy 

10.1 Na ukon~ení celé Smlouvy se pliměřeně uplatní podmínky platné pro zrušení jednotlivé Služby podle odst. 9.9, 9.14 
a 9.15. Ukon~ení Smlouvy nezbavuje Ú~astníka povinnosti zaplatit 02 ceny za poskytnuté Služby, v~etně úroků 
z prodlení a smluvních pokut, ani odpovědnosti za případné škody. 

10.2 Úmrtí spotřebitele: Úmrtím spotřebitele bude Smlouva ukon~ena. Úmrtí je třeba věrohodně doložit na Kontaktních 
místech. Dohodne-Ii se oprávněný dědic s 02 na užívání Služeb, případně využívá-Ii aktivně Služby i po smrti, přechází 
tím na něj účastnický vztah k dané Službě . 

11 . Odpovědnost za škodu a náhrada škody 

11 .1 Výjímky z odpovědností: 02 není povinna uhrazovat Ú~astníkoví, popř. Uživateli, náhradu skute~né škody ani ušlého 
zisku, které vzniknou v důsledku : 

a) omezení, pře r ušení, neposkytnutí ~i vadného poskytnutí Služby, 
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b) překročení kapacitn í meze, poruchy, opravy nebo údržby Sítě či její části, popr. povahou použité technologie, 
c) změny Smlouvy jinou než písemnou formou, 
d) ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití Kódů . 

11.2 Odpovědnost 02: V ostatních prípadech neuvedených vodst. 11.1 za škodu 02 odpovídá do výše trojnásobku 
průměrné měsíční platby za Služby v každém jednotlivém pfipadě. 

11 .3 Odpovědnost Účastníka: Účastn ík odpovídá za škodu, která vznikne 02 v důsledku : 

a) porušení ustanovení smluvních podmínek nebo porušení platného právního predpisu Účastníkem a také 
Uživatelem (Uetí osobou), neprokáže-Ií Účastník opak, 

b) použit i telekomunikačního koncového zafizení nebo jiného zafizení, které ruší provoz Sítě, 
c) neoprávněného zásahu do koncového bodu Sítě, SIM karty, telekomunikačního koncového zarízeni nebo jiného 

zalízení, 
d) použití telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zarízení, které není určeno pro provoz v LR nebo které 

nespl~uje technické požadavky stanovené zvláštním právním predpisem, 
e) poškození Sítě nebo zařízení, včetně škody vzniklé v takové souvislosti tretím osobám. 

11.4 Zneužítí Služby a Kódů: Účastník odpovídá za zneužití Služby, SIM karty, Kódů nebo telekomunikačního koncového 
zařízení, jakož i za přepsání kódu IMEI koncového zarízení a za škodu tím způsobenou 02 . Účastník je povinen 
v takovém případě zaplatit cenu poskytnutých Služeb až do doby, kdy bude 02 doručeno Účastníkovo písemné 
oznámení o zneužítí nebo odcizení SIM karty, zneužítí Kódu nebo zneužití č i odcizení koncového nebo jiného zafizení. 

12. Právo a soudní příslušnost 

12.1 Český právní řád : Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzníklé na základě Smlouvy a VP se řídí právním řádem LR. Na 
všechny závazkové vztahy na základě Smlouvy se bez ohledu na datum jejích vzniku uplatní příslušná ustanovení 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pohledávky a dluhy vzniklé pred jeho účinností se řídi dosavadní právní 
úpravou. 

12.2 Pravomoc CTU, soudů, ČNB a finančniho arbítra: Ve sporech mezi 02 a Účastníkem, popř. Užívatelem, 
vyplývajících ze závazkových vztahů upravených těmito VP nebo na jejich základě má pravomoc rozhodovat Clú. Soudy 
mají pravomoc rozhodovat v pfipadech a za podmínek stanovených zákonem. Soudem pravomocným pro soudní fizení 
vedené proti zahraničn i osobě je vždy soud LR místně příslušný podle sídla 02. Ohledně pravomoci a příslušnosti Clú 
ve správním řízení platí předchozí věta obdobně. Dozorovým orgánem pro platební služby dle čl. 15 VP a zákona č. 
284/2009 Sb. je Leská národní banka, se sídlem Senovážná 3, 115 03 Praha 1 (www.cnb.czl. ohledně sporů týkajících 
se platebních služeb lze podat také návrh na zahájení řízen í pred finančním arbitrem podle zákona Č. 229/2002 Sb. 

13 . Speciální nabídka 02 

13 .1 Doba trvání Speciální nabidky: V pfipadě, že Účastník splní stanovené podmínky a požádá o zfizení Služby nebo 
o změnu nastavení Sl užby za podmínek speciální nabídky uvedené v Ceníku nebo Provozních podmínkách pro 
příslušnou Službu (..Speciální nabídka"), vztahují se na Účastníka podmínky Speciální nabídky a podmínky uvedené v 
tomto článku . Speciální nabídka se vždy vztahuje ke konkrétní Službě. Doba trvání Speciální nabídky, po kterou se tyto 
podmínky na Účastníka vztahují, začíná plynout ode dne zfizení Služby, resp. od účínnosti příslušné změny nastavení 
Služby. a končí uplynutím doby stanovené v Ceníku, jíném cen íku 02, Speciální nabídce nebo ve Smlouvě ("Doba trvání 
Speciální nabídky"). Po celou Dobu trvání Speciální nabídky je účastník povínen rádně užívat Služeb a dodržovat 
smluvní podmínky včetně hrazení dohodnutěho měsíčního paušálu za Službu, prípadně též ceny za Služby čerpané nad 
rámec měsíčního paušálu a částky Platebních transakcí. 02 má právo účtovat nejméně částku měsíčního paušálu za 
Službu po celou Dobu trvání Speciální nabídky. Tím není dotčeno právo na minimální plnění podle odst. 13.4. 

13 .2 Obecně nelze Speciálni nabidky kombínovat: Využitím Specíální nabídky může Účastn í k získat zboží nebo Služby 
za zvýhodněnou cenu, popr. jiné výhody uvedené ve Speciální nabídce. lednotlivé Speciální nabídky stejného druhu ani 
různých druhů nelze vzájemně kombinovat, nestanoví-Ii 02 j inak. 

13.3 Lhůta pro aktivaci : Ke zřízeni Služby nebo aktívací zarízení požadovaných Účastníkem v rámci Speciálni nabídky dojde 
ve lhůtě stanovené v Provoznich podmínkách nebo v Ceníku, jínak do 10 dní od podání žádostí . 

13.4 Minimální plněni : V případě, že Účastník využije Speciální nabídku a zároveň se v jejím rámci zaváže k minimálnimu 
plnění, je povínen po dobu uvedenou ve Speciál ni nabídce hradit měsíčně za Služby 02 nejméně částku odpovídající 
výši sjednaného minimálního plnění. Lástky vyúčtované za Platební transakce se do minímálního plnění nezapočítávají. 
Pokud Účastník po dobu uvedenou Speciální nabidce odebere v některém zúčtovacim období Služby 02 v nižší hodnotě 
než je částka minimálního plnění, je 02 oprávněna vyúčtovat Účastnikoví a Účastník povinen uhradit 02 doplatek ve 
výši rozdílu mezi částkou vyúčtovanou za skutečně poskytnuté Služby a výší sjednaného minímálniho plnění. 
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3.5 Sankce za předčasné ukonče ní Speciální nabídky: Pokud spotřebitel požádá o zrulení Služby ke dní, který 
předchází poslednímu dni Doby tNání Specialní nabídky, je povinen uhradit paulalní odškodnění za neodebrané služby 
(tj. za předčasné ukončení zavazku odebírat služby po sjednanou dobu). Spotřebitel se zavazuje toto paulalní 
odlkodnění zaplatit. Vyle úhrady této sankce pro spotřebitele čini jednu pětinu součtu měsíčních paulalů (podle 
aktuálního paulálu včetně DPH) zbyvajícich do konce Doby tNaní Speciální nabídky a rozdíl mezí konečnou 
zvýhodněnou kupní cenou a standardní cenou zboží u 02 podle ceníku . 

Účastník , který nenl spotřeb itelem, není po Dobu tNání Speciální nabídky oprávněn Službu zrušit, pokud by lhůta pro 
zrulení Služby končila dnem, který předchází poslednímu dni Doby tNání Speciální nabídky. 2ádost o zrulení Služby i 
výpověď Smlouvy podaná Účastníkem v rozporu s předchozí větou je neplatná. V případě, že se 02 před uplynutím 
Doby tNání Speciální nabídky dohodne s Účastníkem, který není spotřebitelem, na ukončení Speciální nabídky, je tato 
dohoda podmíněna uhrazením velkerých splatnych vyúčtován í ceny za Služby poskytnuté Účastníkovi a zaplacením 
paušálního odškodnění ve sjednané výši ze strany Účastn í ka . Vyle úhrady této sankce pro Účastníka, ktery není 
spotřebite l em, čí ní součet měsíčních paulálů (podle aktuálního paulálu včetně DPH) zbyvajících do konce Doby tNání 
Speciální nabídky a rozdíl mezi konečnou zvýhodněnou kupní cenou a standardní cenou zboží u 02 podle ceníku. 

13.6 Omezení platná pro přerušení Služeb: Během Doby tNání Speciální nabídky může požadat o přerušení poskytovaní 
Služeb pouze: 

a) Účastník po dobu zaruční opravy mobilniho telefonu nebo jiného zařízení získaného v rámci Speciální nabídky, a 
to na dobu od přijetí zařízení do opravy do dne, kdy měla být oprava provedena, 

b) Účastník v případě, kdy dojde k odcizení nebo ztrátě SIM karty nebo mobilního telefonu či jiného za řízení 
získa ného v rámci Speciální nabidky, a to nejdéle na dobu 14 dnů. Před uplynutím této doby je Účastník povinen 
požádat o obnovení poskytování Služeb a zaplatit za obnovení poplatek dle Ceníku, 

c) osoba podle odst. 8.3 na dobu do ukončení dědického řízeni. 

13.7 Smluvní pokuta : Pokud Účastník porulí v Době tNání Speciální nabídky své povinnosti vyplyvajíci ze Smlouvy a VP, 
tj . zejména dostane-Ii se do prodlení s úhradou vyúčtovaní po dobu dellí než 65 dnů, je 02 oprávněna požadovat a 
Účastník povinen zaplatit 02 smluvní pokutu. Vyle této smluvní pokuty pro spotřebitele č i nl jednu pětinu součtu 
měs íčních paulá l ů (pod le aktuálního paušálu včetně DPH) zbyvajícich do konce Doby tNání Speciální nabídky a rozdil 
mezi konečnou zvýhodněnou kupní cenou a standardní cenou zboží u 02 podle ceníku. Vyše smluvní pokuty pro 
Účastníka, který není spotřebitelem, či ní součet měsíčních paušálů (podle aktuálního paušálu včetně DPH) zbyvajících do 
konce Doby tNání Specíalní nabídky a rozdíl mezi konečnou zvýhodněnou kupní cenou a standardní cenou zboží u 02 
pod le ceníku. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vznika porušením povinnost i a Účastník je povinen zaplatit pokutu 
nejpozději ve lhůtě uvedené ve výzvě vystavené 02. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 02 požadovat 
náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením povinností ze strany Účastníka. 

13.8 Speciální nabídky bez smluvní pokuty: Pokud není v podmínkách konkrétní Specialní nabídky sjednana smluvní 
pokuta, 02 má právo vystavovat Účastníkovi vyúčtování v souladu s odst. 13.1 po celou Dobu tNán í Speciální nabídky. 
V případě neplacení vyúčtování podle čl. 5 může být po dobu prodlení s placením poskytování Služeb omezeno nebo 
přeruleno. Služba bude v takovém případě zrulena nejpozději skončen ím Doby tNání Speciální nabídky. Tím není 
dotčeno právo Účastníka podle odst. 13.5. 

t4. Poskytování předplacených slu žeb v Mobilní síti se řídi samostatnými všeobecnými podmínkami. 

1 S. Platební transakce 

15. 1 Účastník je oprávněn zadávat příkazy k Platebním transakcím: Pokud to umožňují Provozní podmínky konkrétní 
Služby, je Účastník vedle užívání služeb elektronických komunikací oprávněn zadávat prostřednictvím S ítě a technicky 
způsobilého koncového zařízení (elektronického komunikačního zařízeni) příkazy k provedení převodů peněžních 
prostředků na platební účty osob, které uzavřely s 02 smlouvu o vedení takových účtů, (..Partneř i ") postupem podle 
odst. 15.2. (.. Platební transakce"). Pro účely těchto VP se služby Platebních transakci považují za součást Služeb, 
ledaže z kontextu použití pojmu Služba vyplyva něco jiného. 

15.2 Z působy zadání příkazu: Příkaz k provedeni Platebni transakce může být zadán následujícími způsoby: 

a) voláním po určitou dobu na telefonní číslo se zvláštním předčíslim (tzv. audiotex), 
bl zasláním SMS či MMS s určeným řetězcem znaků na zvlaštní číslo (tzv. Premium SMS nebo Premium MMSl, 
c) datovým spojením po určitou dobu prostřednictvím vytačeného připojení v Pevné síti k čislu se zvlaštním předčíslim 
(tzv. Datari!), 
d) potvrzením příkazu na určeném odkazu na webové či wapové stránce určené Partnerem 
(tyto kroky dále též jen "Zadání příkazu"). 
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Částka Platební transakce (tj. Cástka, která má být na základě příkazu k provedení Platební transakce převedena) se 
vypoCitá podle délky volání na audiotexovou linku, délky datového spojení, případně podle poCtu zaslaných Premíu", 
SMS Ci Premium MMS, nebo je urCena odkazem na webové Ci wapové stránce. Další informace a závazné parametry 
Platebních transakcí jsou uvedeny v Ceníku. 

15.3 Plat ebními transakcemi lze platit za: Platebnímí transakcemi podle odst. 15.2 může ÚCastník platit za zboží a 
služby poskytované Partnery nebo s osobami, které poskytují své služby v souladu s podmínkami stanovenými 02 a 
Partnery ( Partn eři a tyto osoby dále jako "Obchodníci"), přiCemž může jít o zboží nebo služby, které jsou: 

a) poskytnuty Ci doruCeny poštou Ci kurýrem, převzaty osobně v provozovně , vydány elektronickým zařízením čí 

j inak, připadně dodány prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení ÚCastníka, ale užívány jiným 
způsobem (např. SMS jízdenky, e-vstupenky); 

b) dodány do elektronického komunikaCního zařízení a které budou užívány prostředn ictvím elektronického 
komunikaCního zařízení. 

15.4 Postup při provádění Platebních trans akcí: Zadáním příkazu souhlasí Účastník s provedením Platební transakce. To 
platí í tehdy, umožnil-Ii zadat příkaz k provedeni Platební transakce jiné osobě. Příkaz je přijat ze strany 02 k okamžiku 
ukonCení Zadání příkazu, pokud není bez zbyteCného prodlení odmítnut. ÚCastník nemůže j iž odvolat platebni příkaz 
nebo svůj souhlas s Platební transakcí poté, co byla příjata ze strany 02. 

15.5 Platební transakce u Předplacených Služeb se řídí samostatnými Všeobecnými podmínkami. 

15.6 02 zajistí převod prostředků: 02 zaj istí, aby peněžní prostředky byly připsány na platební úCty příslušného Partnera 
nejpozději do dvou pracovních dnů od zadání příkazu k provedení Platební transakce; úprava lhůt pro provádění 
platebních transakcí v zákoně o platebním styku se nepoužije. 02 odpovídá za nesprávně provedenou transakci 
příslušnému Partnerovi. 

15.7 02 může stanovit limity: 02 je oprávněna stanovit podmínky, za kterých ÚCastníkovi umožní provádění Platebních 
transakcí (zejm. řádné plnění závazků vůči 02) a dále finanční limity pro den a pro zúCtovací období. Pokud Účastník 
dosáhne finanCního limitu stanoveného pro daný druh Platební transakce dle odst. 15.3, je 02 oprávněna požadovat 
před provedením dalších transakcí složení jistoty (příp. zálohy) na úhradu závazků ÚCastníka vzniklých v souvislosti 
s Platebními transakcemi. V případě překročení finanCního limitu nebo nesložení jistoty ÚCastníkem je 02 oprávněna 
odmítnout provedení transakce. Finanční limity a jistoty jsou upraveny v Ceníku. 02 je dále oprávněna stanovit limity 
na jednu Platební transakci nebo výdajový limit. 

15.8 Platební transakce ve vyúčtování: O provedených Platebních transakcích bude 02 Účastníka informovat 
v samostatné části vyúCtováni dle čl. 5 za nejbližší možné následující zúCtovací období po uskutečnění Platební 
transakce. 

15.9 Ochrana Účastníka proti zneužití a povinnost hlásit ztrátu zařízení: Účastník je povinen přijmout veškerá 
pří měřená opatření na ochranu elektronického komunikačního zařízen í. V případě odcizeni Ci ztráty elektronického 
komunikaCniho zařízení má Účastník povinnost tuto skutečnost bezodkladně nahlásit 02 . Oznámení lze uCinit kdykoli 
bezplatně, a to ohlášením na telefonní linku či písemným oznámenim, přičemž na jeho základě bude zablokováno 
uskutečňováni Platebnich transakcí i poskytování Služeb. Porušení této povínnosti Účastníkem je považováno za hrubé 
porušení Smlouvy ze strany ÚCastníka. 

15.10 Reklam ace ve vztahu k Platebním transakcím: Účaslník je povínen podat případnou reklamaci proti provedení 
Platební transakce (tj . že ve smyslu odst. 15.2 hovor nebyl uskutečněn, SMS nebyla odeslána, vyúčtovaná délka Ci 
poCet hovorůf)ednotek neodpovídá provozním údajům ústředny, příkaz byl zadán ze ztraceného nebo odcizeného 
elektronického komunikačního zařízení, Účastník nedal souhlas s Platební transakcí apod.) bez zbyteCného odkladu, 
nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení vyúCtování (odst. 5.4.4) písemně na adresu sídla 02. Ustanovení odst. 
17.7 se na Platebni transakce uplatní obdobně. Po uplynutí lhůty se má za to, že Platební transakce byla uskuteCněna 
s parametry uvedenými ve vyúCtování. 02 nenese důkazní břemeno týkající se podmínek Platební transakce ve smyslu 
§ 120 odst. 1 zákona o platebním styku. 

15.11 Odpovědnost Účastníka za úhradu Platebních transakcí: Účastník nese ztrátu z Platebních transakcí 
realizovaných prostřednictvím ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikačního za řizeni v rámci 
Předplacených služeb až do Cástky odpovídající 1500 eurům , v ostatních případech podle zákona . Pokud však ÚCastník 
tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslné nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze 
svých povinností, nese takovou ztrátu v plném rozsahu. Účastník nenese ztrátu z Platebních transakcí realizovaných 
prostřednictvím ztraceného nebo odcizeného elektronického komunikačního zařízen í, pokud ztráta vznikla poté, co 
Účastník oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužítí elektronického komuníkaCního zařízení podle odst. 15.9. 

15.12 Úhrada částek za Platební transakce: Účastník je povinen částku zaplacenou 02 na základě Účastníkova příkazu 
k provedení Platební transakce uhradit 02 společně s cenou za Služby v době splatnosti vyúčtování. Účastník je dále 
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15.13 

povinen zaplatit 02 poplatky za provedeni Plateb nich transakci ve vyši dle Cen iku . Ú~astnik, který dal přikaz k 
provedeni Plateb ni transakce, souhlasi zejména s užitim odst. 5.4, 5.5 a 5.13 těchto VP. Ú~astnici využivajici 
Předplacených Služeb souhlasi se sniženim Kreditu o ~ástku Platebni transakce. Podáni reklamace dle odst. 15.8 nemá 
odkladný ú~inek. 

Odpovědnost za objednané zboží či služby: 02 nenese odpovědnost za vady zboži ~i služeb zaplacených Platebni 
transakcí. Ú~astnik je oprávněn nároky z takovych vad, z neposkytnuti služeb řádně a v~as ~i z nedodáni zboži 
uplat~ovat pouze přimo u dot~eného Obchodnika. 

16, Doručování zpráv 

16.1 Způsoby komunikace a písemné ú~ony : 02 je oprávněna zasilat veškeré zprávy, vyzvy, upozorněni, upominky a 
dalši pisemnosti C.zprávy") na adresu U~astnika, Faktura~ni adresu anebo na telefonni óslo. 

16.2 Doru čení zprávy: Pro účely těchto VP se za doru~enou považuje zpráva: 

a) dodaná subjektem poskytujicím poštovni nebo kurýrni služby na adresu naposledy oznámenou Ú~astnikem. Za 
doru~enou je považována i zpráva, u které bylo odmitnuto převzeti zásilky adresátem nebo která nebyla 
vyzvednuta adresátem v úložni době, i když se Ú~astnik o jejim uloženi nedozvěděl, nebo která byla vrácena 02 
jako nedoru~itelná. Zprávy od 02 jsou podávány obvykle jako oby~ejné listovni zásilky, korespondence ohledně 
smluvni dokumentace může být zasilána doporu~eně. 

b) doru~ená elektronicky zejména formou e-mailu, SMS, MMS nebo faxové zprávy nebo vložená do informa~niho 
systému 02 (Elektronický ú~et) za ú~elem zpřistupněn i Ú~astnikům. Za doru~eni zprávy se v připadě zasláni zprávy 
SMS nebo MMS považuje potvrzeni ústředny, že zpráva byla odeslána na telefonni ~islo. 

c) v případě hlasového voláni se za doru~eni zprávy považuje dovoláni se, uloženi zprávy do hlasové schránky 
Ú~astnika provozované 02 nebo tři marné pokusy o dovoláni se, když mezi jednotlivymi pokusy uběhlo alespoň 
šest hodin; opakované pokusy neni nutné ~init v připadě voláni na čis lo, na kterém právě docházi ke zneuživáni 
služeb, které znemožňuje dovoláni. 

16.3 Pokud docházi k zasiláni zpráv e-mailem, děje se tak vylu~ně na žádost Účastnika, který tímto dává souhlas k zasiláni e
mailu bez zabezpe~eni. 

16.4 Při uzavřeni nebo změně Smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikáni nebo za použiti prostředků komunikace na dálku 
02 předá v souladu s § 63 odst. 9 ZoEK spotřebiteli informace o podstatných náležitostech Smlouvy způsobem, jaký si 
spotřebitel zvolil pro zasiláni nebo archivaci vyú~tován i (odst. 5.4.3). 

17. Společná . přechodná a závěrečná ustanovení 

17.1 Starší smluvní vztahy zůstávají v platnosti : Veškeré právni vztahy v oblasti poskytováni Služeb vzniklé mezi 02 a 
Ú~astnikem před nabytim ú~innosti těchto VP zůstávaji i nadále v platnosti. 

17.2 Platnost dřívějších formulá řů: Po přechodnou dobu mohou být z provoznich a technických důvodů na straně 02 
uzavirány smluvni vztahy i na základě tiskopisů použivaných do ú~innosti těchto VP. 

17.3 Jedna Účastnická smlouva: Všechny Služby Ú~astnika jsou součásti jedné Smlouvy a každá dalši se považuje za 
změnu Smlouvy již uzavřené ve smyslu ~I. 9. 

17.4 Ustanoveni VP, z jejichž povahy to vyplývá, plati i po ukon~eni Smlouvy, a to až do úplného vyřizeni všech práva nároků 
ze Smlouvy plynoucích. 

17 .5 Smluvni podmínky a jejich změny: 02 je oprávněna měnit, doplňovat a rušit jednotlivé dokumenty tvořici smluvni 
podminky př i změně technických, provoznich, obchod nich nebo organizačnich podminek na straně 02 nebo na trhu 
poskytováni služeb elektronických komunikaci, jakož i z důvodu změny obecně závazných právnich předpisů. 02 je 
povinna uveřejnit informace o těchto změnách v každé své provozovně a na Internetovych stránkách. Zárove~ je 02 
povinna informovat Ú~astnika o uveřejněni informaci o změnách Smlouvy. 02 je oprávněna měnit smluvni podminky v 
~ástech týkaj icích se těchto oblasti smluvnich ujednáni: 

a) ceny Služeb; 
b) způsob a podminky vyúčtováni; 
c) způsob, rozsah, parametry a podminky poskytováni Služeb; 
d) způsob a podminky plateb za Služby; 
e) rozsah práva povinnosti 02 a Ú~astnika; 
f) způsob a podminky uplatněni a vyřizeni reklamace vyúčtováni či kvality Služeb; 
g) změny Služby; 
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h) odpovědnost za škodu; 
i) doba trvani Smlouvy a podminky, výše úhrad a způsob ukončeni Smlouvy; 
j) způsob doručováni Účastnikovi; 
k) výhrady ve vztahu k pravnim předpisům; 
I) platebni transakce; 
m) ujednáni upravena právnimi předpisy či rozhodnutim soudu či spravniho orgánu; 
n) zpracovani Údajů. 

Nejvyšší kont rolní úřad 
Jankovcova 2 
170 04 Praha 7 

(3) 

17.6 Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy, ktera vede ke zhoršeni postaveni Účastnika, je 02 povinna informovat 
Účastníka, jehož Smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutim Doby trvání 
Speciálni nabidky, o jeho právu zrušit dotčenou Službu ke dni nabyti účinnosti změny bez sankce v připadě, že nové 
podminky nebude akceptovat. Tato informace bude Účastnikovi poskytnuta způsobem, který si Účastník zvolil pro 
zasílání vyúčtování. 

17.7 Při pochybnostech rozhoduji záznamy 02: Při pochybnostech o tom, zda byla služba poskytnuta nebo zda byl 
úkon (voláni, odesláni elektronické, faxové zprávy, vyzvednuti či načteni dané položky v systému 02, zpráva, výzva, 
upominka, apod .) proveden, je rozhodujici výpis z provozu ústředny nebo systému 02 nebo přislušného roamingového 
operatora. 

17.8 Tyto VP vydala 02 v souladu s § 63 ZoEK, § 1751 občanského zákoniku a se zakonem č. 284/2009 Sb., o platebním 
styku. Leský text dokumentů tvořicích smluvní podminky je závazný. Připadné překlady do jiných jazyků maji pouze 
informativni povahu. 

17 .9 Tyto VP nabývaji účinnosti dne 15.12.2015 a nahrazuji VP účinné do tohoto data. Na účastniky, kteři nejsou spotřebiteli 
a využili do 3.1 2.2014 Speciálni nabidku, se na předčasné ukončeni Speciálni nabidky před uplynutim Doby trvání 
Specialn i nabídky uplatní čl. 13 VP platných k 3. 12.2014 . • 
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