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lánek 1. Úvodní ustanovení

Spole nost Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4 - Michle, I O: 29148278, DI : CZ29148278,
zapsaná v obchodním rejst íku M stského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 18830 (dále jen Poskytovatel), která je oprávn na
poskytovat služby elektronických komunikací na základ
oznámení komunika ní innosti u in ného na TÚ, vydává tyto
Všeobecné podmínky (dále jen Podmínky) k poskytování ve ejn
dostupných služeb elektronických komunikací.

1.01 Tyto Podmínky stanovují technické, provozní a
ekonomické podmínky pro poskytování ve ejn  dostupné telefonní
služby a dalších služeb elektronických komunikací prost ednictvím
ve ejné pevné komunika ní sít  (dále jen Služby), zejména
týkající se rozsahu a p edm tu služby (objednávání, z izování,
cen a úhrad).  Sou asn  tyto Podmínky vymezují základní práva a
povinnosti Telco Pro Services, a. s., jakožto Poskytovatele a také
práva a povinnosti fyzických a právnických osob využívajících tyto
služby (dále jen Ú astník). Tyto podmínky jsou v souladu
se zákonem . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zm  n kterých souvisejících zákon  (dále jen zákon
o elektronických komunikacích) a upravují vztah mezi Ú astníkem
a Poskytovatelem p edm tných služeb.

1.02 Poskytovatel a Ú astník (jeho prost ednictvím i Uživatel)
se p i z ízení, využívání a zrušení služby zavazují dodržovat tyto
Podmínky.

lánek 2. Vymezení základních pojm

2.01 Ceník (Ceník Poskytovatele) – je rozpis jednotlivých cen
za Služby Poskytovatele, dostupný na webové adrese Telco Pro
Services | Skupina EZ v sekci Služby – soubory ke stažení
(www.cez.cz/tps) pop ípad  na vyžádání u Poskytovatele.

2.02 eský telekomunika ní ú ad (dále jen TÚ) je úst ední
správní ú ad pro výkon státní správy ve v cech stanovených
zákonem o elektronických komunikacích, v etn  regulace trhu a
stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických
komunikací a poštovních služeb.

2.03 Koncové komunika ní za ízení je za ízení schválené
k p ipojení ke koncovému bodu ve ejné komunika ní sít , pop .
ozna ené mezinárodní zna kou shody s uznanou technickou
zp sobilostí, ur ené k p ijímání, vysílání, zpracování nebo
uchování informací v souvislosti s používáním p íslušné služby
elektronických komunikací.

2.04 Poskytovatel služby je spole nost Telco Pro Services, a.
s., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - Michle, I O:
29148278, DI : CZ29148278, zapsaná v obchodním rejst íku

stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830.
2.05 Podstatné porušení smlouvy je úmyslné uvedení
nesprávných identifika ních údaj , nepln ní závazk  vyplývajících
ze Smlouvy a z t chto Podmínek a zneužití postavení Ú astníka
k obt žování t etích stran.
2.06 Pov ený zástupce smluvní strany je osoba oprávn ná
za smluvní stranu jednat ve v ci Smlouvy a podepisovat p ílohy
Smlouvy. Pokud oprávn ný zástupce smluvní strany neur í jinak,
druhá strana pokládá za pov eného zástupce osobu podle
ustanovení § 430 zák. . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v
platném zn ní.
2.07 Reklamací je uplatn ní práv Ú astník , pop . Uživatel
služeb u Poskytovatele, vyplývajících z odpov dnosti za vady
vzniklé p i poskytování ve ejn  dostupné telefonní služby a

komunika ních inností s touto službou souvisejících. M že
sm ovat proti rozsahu, kvalit  i cen  poskytnuté služby.

2.08 Sí  elektronických komunikací jsou p enosové systémy,
pop ípad  spojovací nebo sm rovací za ízení a jiné prost edky,

etn  prvk  sít , které nejsou aktivní, které umož ují p enos
signál  po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prost edky, v etn  družicových sítí, pevných
sítí s komutací okruh  nebo paket  a mobilních zemských sítí, sítí
pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány
pro p enos signál , sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí
kabelové televize, bez ohledu na druh p enášené informace

2.09 Smlouva o poskytování služby elektronických
komunikací (dále jen Smlouva) je právním dokumentem, na
jehož základ  se uzavírá smluvní vztah mezi Poskytovatelem a

astníkem.

2.10 Služba elektronických komunikací je služba obvykle
poskytovaná za úplatu, která spo ívá zcela nebo p evážn  v

enosu signál  po sítích elektronických komunikací, v etn
telekomunika ních služeb a p enosových služeb v sítích
používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích
kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah
prost ednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo
vykonávají redak ní dohled nad obsahem p enášeným sít mi a
poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje
služby informa ní spole nosti, které nespo ívají zcela nebo

evážn  v p enosu signál  po sítích elektronických komunikací.

2.11 Soustavné opožd né placení - zaplacení nejmén  2
po sob  jdoucích vyú tování ceny po lh  splatnosti.

2.12 Soustavné neplacení vyú tování ceny – existence
nejmén  t í nezaplacených vyú tování ceny.

2.13 Ú astník je fyzická nebo právnická osoba, která uzav ela
s Poskytovatelem smlouvu na poskytování služeb.

2.14 Uživatel je každý, kdo využívá nebo žádá ve ejn
dostupnou službu elektronických komunikací.

2.15 Uvedení služby elektronických komunikací
do provozu – uvoln ní služby pro její využití.

2.16 Ve ejn  dostupná služba elektronických komunikací
je služba elektronických komunikací, jejíž poskytování spo ívá
zcela nebo p evážn  v p eprav  nebo sm rování informací po
sítích elektronických komunikací t etím osobám a z jejíhož
využívání není p edem vylou en žádný zájemce o její využití.

2.17 Ve ejn  dostupná telefonní služba je ve ejn  dostupná
služba elektronických komunikací umož ující uskute ování
národních a mezinárodních volání a p ístup k ísl m tís ového
volání prost ednictvím jednoho nebo více ísel, která spo ívá v

eprav  nebo sm rování mluvené i v reálném ase mezi
koncovými body sít , která umož uje uživateli používat za ízení

ipojené k takovému koncovému bodu za ú elem komunikace s
jiným uživatelem, jehož za ízení je p ipojené k jinému koncovému
bodu a služby spojené s poskytováním ve ejn  dostupné telefonní
služby dodávané poskytovatelem na základ  Smlouvy.

2.18 Ve ejná komunika ní sí je sí  elektronických
komunikací, která slouží zcela nebo p evážn  k poskytování
ve ejn  dostupných služeb elektronických komunikací, a která
podporuje p enos informací mezi koncovými body sít , nebo sí
elektronických komunikací, jejímž prost ednictvím je poskytovaná
služba ší ení rozhlasového a televizního vysílání,

2.19 Ve ejná telefonní sí  je sí  elektronických komunikací,
která slouží k poskytování ve ejn  dostupných telefonních služeb
a která umož uje mezi koncovými body sít  p enos mluvené i,
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jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový
enos.

2.20 Žadatel je fyzická nebo právnická osoba, požadující u
Poskytovatele dohodnutým zp sobem službu elektronických
komunikací.

2.21 Závadou se rozumí stav, který áste  nebo úpln
znemož uje využívat elektronické komunika ní za ízení nebo
služby nebo snižuje stanovenou kvalitu služby.

lánek 3. Podmínky poskytování služeb, rozsah a územní
vymezení poskytovaných služeb

Služby jsou poskytovány v souladu s oznámením uvedeným
v lánku 1 a na základ  smluvního vztahu uzav eného mezi
Poskytovatelem a Ú astníkem. Sou ástí Smlouvy musí být
Všeobecné podmínky vydávané Poskytovatelem, které podrobn
upravují provozní a reklama ní ád poskytovaných služeb. Služby
jsou poskytovány v souladu s právními p edpisy, opat eními
obecné povahy TÚ, p ípadn  dalšími, právn  závaznými
dokumenty.

3.01 Rozsah pln ní v rámci poskytovaných služeb vyplývá
z t chto Podmínek a Smlouvy, p ípadn  dalších dokument , jež
jsou uvedeny ve smlouv  jako její sou ást. Ve ejn  dostupná
služba elektronických komunikací je poskytována nep etržit
na celém území R, její poskytování je zabezpe eno v rámci
ve ejné komunika ní sít  Poskytovatele nebo v sou innosti
s dalšími poskytovateli služeb elektronických komunikací,
a to i mimo území R.

lánek 4. Druhy telefonních hovor , blokování ísel,
pop . íselných ad na žádost ú astníka

4.01 V rámci ve ejn  dostupné telefonní služby jsou
poskytovány místní, dálkové a mezinárodní telefonní hovory.

4.02 Poskytovatel zablokuje odchozí hovory na Ú astníkem
ur ená telefonní ísla (pop . ady telefonních ísel) na základ
jeho písemné žádosti. Blokace je zpoplatn na dle platného
Ceníku Poskytovatele. Pokud není blokace v ceníku uvedena, je
provád na bezplatn .

lánek 5. Smlouva o poskytování služby elektronických
komunikací – vznik, zm na a ukon ení

5.01 Ve ejn  dostupnou službu elektronických komunikací
poskytne Poskytovatel každé fyzické i právnické osob ,
zp sobilé k právním úkon m, která o ni požádá, souhlasí
s Podmínkami a uzav e s Poskytovatelem Smlouvu.

5.02 Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem
o poskytnutí služeb elektronických komunikací nabízených
Poskytovatelem, zažádá o poskytnutí vybrané služby. Žádost
musí obsahovat p esnou specifikaci služby a musí být ádn
podepsána oprávn nou osobou. Po ukon ení místního
technického šet ení, jež skon í kladným výsledkem spo ívajícím
v možnosti zprovoznit službu elektronických komunikací, uzav e
Poskytovatel se zájemcem Smlouvu. Bude-li požadovaná služba
elektronických komunikací využívána k poskytování další služby
elektronických komunikací, doloží zájemce oprávn ní
k poskytování této služby ú edn  ov eným výpisem
z obchodního rejst íku ne starším než t i m síce a osv ením

TÚ o oznámení podnikání v elektronických komunikacích.

5.03 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Ú astníkem vzniká
dnem, kdy je smlouva podepsána oprávn nými zástupci obou
smluvních stran. K uzav ení Smlouvy se zpravidla využívají
smluvní formulá e Poskytovatele.

5.04 Poskytovatel m že odmítnout návrh na uzav ení Smlouvy
v t chto p ípadech:

(a) Odmítne-li žadatel p istoupit na ustanovení t chto
Podmínek, pop . podmínek, specifikací, vydaných Poskytovatelem
pro jednotlivé služby.

(b) Nemá-li žadatel vyrovnány veškeré pohledávky v i
Poskytovateli z p edchozího nebo jiného stávajícího smluvního
vztahu s Poskytovatelem.

(c) Lze-li d vodn  p edpokládat, že žadatel nebude
podmínky dodržovat (prokazatelné porušování podmínek
Poskytovatele v p edchozím nebo jiném stávajícím smluvním
vztahu s Poskytovatelem).
(d) Žadatel úmysln  uvedl nesprávné osobní nebo
identifika ní údaje nebo nedodal doklady prokazující správnost
uvedených údaj .

(e) Žadatel odkázal na svoje obchodní podmínky, které svým
obsahem odporují t mto Podmínkám.

(f) Smluvní podmínky p ijal žadatel s výhradou, dodatkem i
odchylkou anebo podmínky zrekapituloval jinými slovy.

(g) Žadatel vstoupil do likvidace, byla u n j zavedena nucená
správa, bylo u n j zahájeno a probíhá insolven ní ízení, byl u n j
zamítnut návrh na zahájení insolven ního ízení pro nedostatek
jeho majetku, na základ  porušení povinností ve smyslu
§ 122 odst. 2 insolven ního zákona v období soudem
prohlášeného moratoria nebo byl u n j zahájen výkon rozhodnutí
(exekuce) prodejem podniku.

(h) Žadatel odmítl z ízení služby podle technických podmínek
definovaných Poskytovatelem.

5.05 Ve Smlouv  budou specifikovány technické, provozní a
ekonomické podmínky z ízení, poskytování a využívání služby.
Smlouvou se definují vzájemná práva a povinnosti obou
smluvních stran, majetkové sankce a náhrada škody p i
nedodržení smluvních podmínek, doba pln ní a zánik smluvního
vztahu, ochrana obchodního tajemství a další ujednání. Veškeré
zm ny Smlouvy musí být provád ny písemnou formou, a to
íslovanými dodatky ke Smlouv  anebo jejím p ílohám

podepsanými oprávn nými zástupci obou smluvních stran.

5.06 Žádosti o zm nu poskytnuté služby se podávají výlu
písemnou formou. Poskytovatel provede zm nu v co nejkratší
dob  a Ú astníkovi p edá písemný protokol o zm  v etn
termínu, od kdy je požadovaná zm na ú inná.

5.07 Smlouva se uzavírá pro každou službu samostatn .
Pouze v p ípad , že se poskytuje více služeb jednomu

astníkovi, je p ípustné uzav ít na poskytování t chto služeb
jedinou Smlouvu. Veškerá komunikace týkající se smluvního
vztahu musí být vedena výlu  písemnou formou (blíže viz ust.
. 18.01 t chto podmínek).

5.08 Smlouva zaniká po uplynutí doby, na kterou byla sjednána
nebo na základ  písemné výpov di jedné ze smluvních stran,
dohodou smluvních stran, pop . odstoupením z d vodu
podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou (tato
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smluvní strana musí být informována o p edchozím porušení
smluvních podmínek) a zánikem právnické osoby nebo smrtí
osoby fyzické. Výpov dní doba iní 30 dn , pokud není ve
Smlouv  uvedeno jinak. Výpov dní doba za íná b žet od prvního
dne následujícího po dni doru ení písemné výpov di druhé
smluvní stran .

5.09 Smluvní strany sjednávají paušální úhradu pro p ípad
ukon ení smlouvy p ed uplynutím doby trvání, na kterou je
smlouva uzav ena, kterou je poskytovatel oprávn n ú tovat

astníkovi jako úhradu za p ed asné ukon ení smlouvy. Výše
úhrady v p ípad  ukon ení smlouvy p ed uplynutím doby trvání,
na kterou je smlouva uzav ena, výpov dí ze strany ú astníka
nebo poskytovatele nebo dohodou obou smluvních stran,
nep esáhne jednu p tinu sou tu m sí ních paušál  zbývajících
do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jednu p tinu sou tu
minimálního sjednaného m sí ního pln ní zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady náklad  spojených s
telekomunika ním koncovým za ízením, které bylo ú astníkovi
poskytnuto za zvýhodn ných podmínek, v etn  DPH.

5.10 Smlouvu o poskytování ve ejn  dostupné služby
elektronických komunikací nebo p ipojení k ve ejné komunika ní
síti uzav enou na dobu ur itou je možné vypov t za podmínek
uplat ovaných pro smlouvy na dobu neur itou a v souladu
s ustanovením bodu 5.09.

5.11 Žadatel o z ízení m že v dob  od uzav ení Smlouvy
do doby z ízení koncového bodu a uvedení služby el. komunikací
do provozu odstoupit od smlouvy bez udání d vodu. Je však
povinen uhradit Poskytovateli náklady prokazateln  vynaložené
na p ípravu uvedení služby elektronických komunikací do provozu
a již provedené práce.

5.12 Poskytovatel m že po z ízení koncového bodu a uvedení
služby do provozu od Smlouvy odstoupit v p ípadech, kdy

astník vstoupil do likvidace, bylo proti n mu zahájeno
insolven ní ízení, byl na ízen výkon rozhodnutí prodejem podniku

astníka, na Ú astníka byla vyhlášena nucená správa dle
zvláštních právních p edpis , Ú astník odvolal souhlas se
zpracováním svých osobních údaj , údaje uvedené Ú astníkem
ve smlouv  neodpovídají skute nosti, pop . nebyly spln ny nutné
podmínky pro uzav ení Smlouvy.

5.13 V p ípad , že Ú astník nezaplatí v as vyú tování ceny za
poskytnutou službu nebo neplní další smluvní podmínky,
Poskytovatel Ú astníka prokazateln  upozorní a stanoví náhradní
lh tu pln ní ne kratší než jeden týden. Pokud Ú astník nebude
plnit dle první v ty tohoto ustanovení ani v náhradní lh  pln ní,
má Poskytovatel právo omezit poskytování dané služby
zamezením aktivního p ístupu ke služb . Toto právo
Poskytovatele se nedotýká práva Poskytovatele na náhradu škody
a na smluvní pokutu, která je stanovena pro p ípad nespln ní
povinnosti Ú astníka ani v náhradní lh  pro spln ní, jež je
stanovena ve výši 5 000,- K  za každý p ípad porušení. Smluvní
pokuta m že být ze strany Poskytovatele požadována
na Ú astníkovi i opakovan  až do celkové výše 15 000,- K  za
každý p ípad porušení. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení
Podmínek se nezapo ítává za náhradu škody.

5.14 i opakovaném nepln ní smluvních podmínek má
Poskytovatel právo ukon it poskytování služby.

5.15 Poskytovatel m že ukon it smluvní vztah nebo nez ídit
astníkovi p ístup k ve ejn  dostupné služb  elektronických

komunikací v p ípadech, kdy ú astník úmysln  uvedl nesprávné
osobní nebo identifika ní údaje nebo soustavn  opožd  platil
nebo soustavn  neplatil cenu za služby uvedené ve vyú tování
ceny, a to pouze po prokazatelném upozorn ní ú astníka.

5.16. Smlouva m že být uzav ena pouze v písemné form . Pokud
je Smlouva uzav ena se spot ebitelem pomocí prost edk
komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé k podnikání má

astník p i spln ní zákonných p edpoklad  právo od Smlouvy
odstoupit bez udání d vod  do 14 dn  ode dne uzav ení
Smlouvy. Totéž platí i pro zm nu Smlouvy. Odstoupí-li Ú astník
od Smlouvy a Poskytovatel již zapo al s poskytováním Služeb
na výslovnou žádost Ú astníka, je Ú astník povinen Poskytovateli
uhradit cenu nebo její pom rnou ást za poskytnuté pln ní. Za
výslovnou žádost o poskytnutí Služby se považuje nap .
uskute ní odchozího volání nebo uskute ní datového
spojení. P i odstoupení od zm ny Smlouvy dojde k navrácení
Smlouvy do stavu p ed zm nou, a to k datu doru ení odstoupení.
Odstoupení je nutné odeslat v dané lh  písemn  na adresu
sídla Poskytovatele uvedenou v l. I. K odstoupení lze využít
vzorový formulá .

lánek 6. Práva a povinnosti Poskytovatele

6.01 Poskytovatel je povinen:

a) Poskytovat po uzav ení p íslušné Smlouvy Ú astníkovi
službu v rozsahu a za podmínek Smlouvou stanovených (od

edání po dobu trvání smlouvy), a to nep etržit  (není-li zákonem
o elektronických komunikacích stanoveno jinak).

b) Na žádost Ú astníka provést zm nu služby v souladu
s platnými smluvními podmínkami a t mito Podmínkami.

c) Oznámit Ú astníkovi zm ny, které budou v t chto
Podmínkách provedeny, a to nejpozd ji ve lh  1 m síc p ed

edpokládanou ú inností t chto zm n.

d) Udržovat elektronické komunika ní za ízení, ur ené
k poskytování služeb elektronických komunikací, v takovém
technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno kvality
poskytované služby stanovené oprávn ními a platnými normami.

e) Odstra ovat závady a poruchy znemož ující provoz
služeb operativn , zpravidla však v p enosovém systému do 24
(dvacet ty i) hodin od nahlášení poruchy, v ostatních p ípadech
do 5 (p ti) pracovních dn . V p ípad  rozsáhlých poruchových
stav  (živelné katastrofy, jiné neovlivnitelné události) bez
asového omezení. Bude-li to technicky možné, odstra ovat

závady ve stejné lh  i v tom p ípad , kdy je porucha p enosu
zp sobena d sledky p sobení okolností, vylu ujících
odpov dnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 zákona .
89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní. Rozsáhlé
poruchové stavy jsou poruchy na p enosových optických trasách,
vzniklé bez zavin ní Poskytovatele (p erušením optické trasy,
nap . p etržením zemnícího lana s optikou, poškození stožáru
vedení vysokého nap tí, na kterém jsou zemnící lana s optickými
kabely umíst na), ke kterým došlo p sobením v tru, námrazy,
pohybem terénu, p írodní i dopravní katastrofou, teroristickým
útokem, i jiným neovlivnitelným zp sobem. Pokud se nahlášená
porucha nebo závada nenachází na stran  Poskytovatele, p edá
Poskytovatel informaci o této poruše i závad  provozovateli sít ,
který zajiš uje p ipojení Ú astníka ke komunika ní síti.

f) Umožnit Ú astníkovi seznámit se s Podmínkami
poskytovaných služeb a s jejich p ípadnými zm nami na  webové
adrese Telco Pro Services |Skupina EZ v sekci Služby –
soubory ke stažení (www.cez.cz/tps) pop ípad  na vyžádání u
Poskytovatele.

g) Umožnit všem koncovým uživatel m ve ejné telefonní sít
ístup k operátorským službám a nejmén  k jedné informa ní
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služb  o telefonních íslech ú astník  všech podnikatel
poskytujících ve ejn  dostupné telefonní služby.

h) Bezplatn  umožnit

- hlášení poruch prost ednictvím sít  Poskytovatele,
- informace prost ednictvím automatických hlásek, které

informují volajícího ú astníka o zm nách ú astnických
ísel v jeho síti,

- volání na ísla tís ového volání.

i) Zajistit službu identifikace zlomyslných nebo obt žujících
volání na žádost Ú astníka a na jeho náklady.

j) Zajistit poskytování služeb, a to:

- identifikace volajícího,

- multifrekven ní tónová volba.

k) Zve ej ovat informace o p ípadných zm nách
v poskytované služb  a o nov  zavád ných službách na webové
adrese Telco Pro Services | Skupina EZ v sekci Služby –
soubory ke stažení (www.cez.cz/tps) pop ípad  na vyžádání u
Poskytovatele.

l) Zajistit d rnost komunikací a chránit provozní,
lokaliza ní a osobní údaje Ú astník i Uživatel  ve ejn
dostupné služby elektronických komunikací, která p i poskytování
služby získal.

6.02 Poskytovatel služby je oprávn n:

a) Omezit, p erušit nebo zastavit poskytování služby na
nezbytn  nutnou dobu v p ípadech p edpokládaných platnými
právními p edpisy, zejména zákonem . 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a zákonem . 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpe nosti, ve zn ní pozd jších p edpis ,
z provozních nebo technických d vod , zejména hrozí-li p etížení
kapacity sít , v p ípad  narušení bezpe nosti a integrity sít ,
bezpe nosti služeb nebo p i zjišt ní jejich ohrožení nebo
zranitelnosti, nebo na základ  rozhodnutí p íslušných státních
orgán  v období krizových situací nebo krizového stavu (p írodní
nebo jiné katastrofy, branná pohotovost státu, ekologické havárie),
nebo v d sledku jiného d ležitého ve ejného zájmu.

b) Omezit aktivní p ístup k poskytované služb  nebo ukon it
smluvní vztah v p ípadech neplacení za poskytnuté služby (dle
ustanovení bod  5.13 a 5.14 t chto Podmínek), pokusu
o zkrácení Poskytovatele o úhrady za služby, zneužívání stanice
(služeb), zm ní-li, nebo poškodí-li Ú astník svévoln  technické
za ízení ve ejné sít  Poskytovatele, p ipojí-li neschválené
koncové za ízení, neoznámí-li zm ny identifika ních údaj
nezbytných nap . pro fakturaci za poskytnuté služby, neumožní-li

ístup zam stnanc m (smluvním partner m) ke koncovému bodu
sít i smluvn  pronajatému, pop . udržovanému koncovému
za ízení.

c) Rozhodnout o zp sobu z ízení služby ve vztahu
k požadavk m Ú astníka.

d) Požadovat po Ú astníkovi doložení nezbytných doklad
pro uzav ení Smlouvy.

e) nit a dopl ovat Podmínky, Smlouvu a Ceník služeb.

f) Stanovit zp sob úhrady cen za poskytnuté služby.

g) Kontrolovat p ipojené koncové za ízení z hlediska
shodnosti druhu a typu za ízení a zp sobu jeho p ipojení.

h) V p ípad , že schválené, i uznané koncové za ízení
zp sobuje poškození i rušení ve ejné komunika ní sít , nebo
narušuje její funk nost, m že být toto koncové za ízení odpojeno,
nebo odmítnuto jeho p ipojení nebo m že být vy azeno z provozu.

i) Neprodlen  odpojit koncové za ízení v p ípad  rušení,
nebo ohrožení provozu ve ejné komunika ní sít  koncovým
telekomunika ním za ízením ve vlastnictví Ú astníka. Zárove
bude tato skute nost Poskytovatelem bezodkladn  oznámena

TÚ.

j) Poskytovatel neodpovídá za obsah p enášených zpráv.

k) Poskytovatel je oprávn n vstupovat do prostor, kde je
umíst no elektronické komunika ní za ízení ur ené k poskytování
služeb elektronických komunikací za ú elem obsluhy, údržby a
odstra ování závad a poruch zde umíst ných technických
prost edk  Poskytovatele.

l) Za ú elem m ení a ízení provozu v síti elektronických
komunikací užívá Poskytovatel níže uvedené postupy zajiš ující
odpovídající kapacitní parametry provozované sít :

- systematické prediktivní sledování trend  p enosových
parametr  a zatížení uzl  a linek páte ní sít , v asné navyšování
jejich kapacity v etn  kapacity propojení s tuzemskými operátory

- garanci deklarované p enosové kapacity v síti Poskytovatele.
U služeb, kde není maximální p enosová kapacita garantována, je
tato skute nost uvedena spolu s údajem o použitém stupni
agregace; p emž tyto postupy nemají vliv na kvalitu
poskytovaných Služeb.

lánek 7. Práva a povinnosti Ú astníka

7.01 astník je oprávn n:
Využívat služby v rozsahu a zp sobem odpovídajícím technickým
a provozním možnostem a podmínkám dohodnutým ve Smlouv ,
požadovat zm ny Smlouvy a uplat ovat reklamace proti rozsahu,
kvalit  služeb a ú tovaným cenám.

7.02 astník je povinen:
a) Využívat služby elektronických komunikací pouze
zp sobem, který je v souladu s t mito Podmínkami a pokyny
Poskytovatele.

b)  P edložit Poskytovateli na jeho žádost podklady
potvrzující jeho d ryhodnost, p ípadn  oprávn ní k poskytování
služeb elektronických komunikací (nap . osv ení TÚ, výpis
z obchodního rejst íku ne starší t í m síc  apod.).

c) Oznamovat Poskytovateli písemn  a bez zbyte ného
odkladu po celou dobu využívání služby veškeré zm ny
identifika ních údaj , zejména adresy bydlišt  nebo sídla, názvu
i jména, právní formy, telefonního nebo bankovního spojení, DI ,

a dále skute nosti významné pro stanovení režimu dan  z p idané
hodnoty (dále jen DPH) dle zákona . 235/2004 Sb., o dani z

idané hodnoty, v platném zn ní (dále jen zákon o DPH),
zejména skute nost, že Ú astník se v pr hu využívání služby
stane i již stal i p estal být osobou registrovanou k dani dle
zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném
zn ní, resp. skute nost, že Ú astník v pr hu využívání služby
za ne i již za al i p estal využívat služby poskytované
Poskytovatelem p i poskytování svých služeb jiným osobám,
zejména kone ným spot ebitel m.
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d) Zajistit veškerá možná opat ení k zabrán ní jakémukoliv
zneužití služby t etími osobami (v etn  zni ení, poškození nebo
ztráty za ízení Poskytovatele).

e) Nep evád t vlastní práva a povinnosti, vyplývající
ze Smlouvy, na t etí osobu bez p edchozího písemného souhlasu
Poskytovatele.

f) Vrátit veškerá za ízení poskytnutá Poskytovatelem
i ukon ení Smlouvy, pop . dot ené služby nebo na písemnou

žádost Poskytovatele.

g) Uhradit Poskytovateli náklady spojené se z ízením nebo
zm nou služby v p ípad  nespln ní podmínek stanovených pro

ízení nebo zm nu služby v souladu s Ceníkem.

h) Zajistit d rnost komunikací a chránit provozní,
lokaliza ní a osobní data Ú astník , i Uživatel  ve ejn  dostupné
služby elektronických komunikací, o kterých se p i využívání
služby dozv l.

i) Zajistit a p edložit Poskytovateli na jeho výzvu písemné
kladné prohlášení vlastníka objektu, v n mž budou služby
poskytovány (souhlas s umíst ním vedení a nezbytných
elektronických komunika ních za ízení).

j) Nep ipojovat k za ízení Poskytovatele elektronická
komunika ní za ízení nespl ující technické požadavky stanovené
zvláštními právními p edpisy (Zákon . 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o zm  a dopln ní n kterých zákon
a Na ízení vlády . 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na rádiová a na telekomunika ní koncová za ízení).

k) Platit ádn  a v as ceny za poskytnuté služby, jakož
i uhradit Poskytovateli p ípadné sankce a ceny za opodstatn
zaslané upomínky. Ú astník je povinen uhradit za poskytnutou
službu elektronických komunikací cenu dle platného Ceníku
služeb Poskytovatele. Ú astník odpovídá za uhrazení ceny
ve stanoveném termínu a v ú tované výši, a to i v p ípad , že
ozna il za plátce jinou osobu.

l) Pokud není písemnou dohodou mezi Poskytovatelem
a Ú astníkem výslovn  stanoveno jinak, termínem stanoveným
pro úhradu ceny je termín 14 ( trnáct) kalendá ních dn
od doru ení vyú tování Ú astníkovi.

m) astník se zavazuje zajistit Poskytovateli neomezený a
nep etržitý p ístup Poskytovatele do prostor, kde je umíst no
elektronické komunika ní za ízení ur ené k poskytování služeb
elektronických komunikací dle této Smlouvy za ú elem obsluhy,
údržby a odstra ování závad a poruch zde umíst ných
technických prost edk  Poskytovatele.

lánek 8. Podmínky z ízení, p ekládání, p emíst ní
astnických stanic

8.01 Telefonní stanice je z ízena uvedením koncového bodu
do provozu a jeho p evzetím Ú astníkem, p ípadn  jím pov enou
osobou.

8.02 Zp sob realizace a pr h p ípojného vedení p i z ízení,
íp. zm nách, ur uje Poskytovatel.

8.03 ípojné vedení v etn  koncového bodu, z ízené
Poskytovatelem, je majetkem Poskytovatele, pokud se nejedná
o p ístup p es sí  elektronických komunikací jiného operátora.

8.04 Každá telefonní stanice obdrží v souladu s íslovacím
plánem ú astnické íslo, které ur uje Poskytovatel. Poskytovatel

že p id lené ú astnické íslo v nutných provozních a

technických p ípadech zm nit, p emž o této zm  musí
upozornit Ú astníka nejmén  30 (t icet) dn  p edem. Ú astník
nemá nárok na náhradu škody ani jiné újmy, které mu zm nou
ísla vzniknou.

8.05 Na žádost Ú astníka m že Poskytovatel za úhradu zm nit
astnické íslo, jsou-li k tomu závažné d vody a Ú astník m že

požádat za úhradu i o vlastní výb r z volné kapacity ú astnických
ísel.

8.06 Poskytovatel z izuje nebo p ekládá telefonní stanice
do 60 (šedesáti) dn  ode dne uzav ení Smlouvy (ode dne její
zm ny).

8.07 Uvedená lh ta neplatí, bylo-li s žadatelem písemn
dohodnuto jinak.

8.08 Poskytovatel z izuje nebo p ekládá telefonní stanice dle
svých provozních a technických možností p i dodržení asového
po adí, v n mž o n  bylo požádáno, ve lh  dle bodu 8.06 t chto
Podmínek.

8.09 Telefonní stanici lze na základ  písemného požadavku
astníka p eložit nebo p emístit (p emíst ním se rozumí

umíst ní stanice na jiné místo v rámci jedné budovy, i v rámci
jednoho pozemku téhož vlastníka, jako bylo p vodní umíst ní) na
jiné místo v rámci ve ejné komunika ní sít  provozované
Poskytovatelem. P edpokladem je, že Ú astník je oprávn ným
uživatelem a vlastníkem prostor, kam má být stanice p eložena (a
u stanice nejsou evidovány pohledávky po lh  splatnosti).

8.10 ízení, p eložení nebo p emíst ní hlavní telefonní stanice
se provádí za úhradu dle Ceníku.

lánek 9. Ceny a platby

9.01 Ceny služeb jsou uvedeny ve smlouv  a v Ceníku služeb
Poskytovatele, (v souladu se zákonem . 526/1990 Sb., o cenách,
v platném zn ní) platném ke dni podpisu Smlouvy (dále jen Ceník
služeb Poskytovatele nebo Ceník).

Platný Ceník poskytovaných služeb je k dispozici na webové
adrese Telco Pro Services | Skupina EZ v sekci Služby –
soubory ke stažení (www.cez.cz/tps)
a na vyžádání u Poskytovatele.

lánek 10. Platební podmínky

10.01 Poskytovatel služby vystaví po ukon ení m sí ního
zú tovacího období vyú tování v len ní dle Opat ení TÚ .
OOP/3/07.2005–4, které má náležitosti da ového/ú etního
dokladu, k úhrad ástky ve výši ceny služeb poskytnutých
v tomto období.

10.02  Poskytovatel vyzna í ve vyú tování zú tovací období,
ne delší 90 (devadesáti) dn  a zárove  zajistí vystavení
vyú tování do 15 (patnácti) dn  ode dne ukon ení zú tovacího
období.

10.03  Poskytovatel na vyžádání Ú astníka, pop . Uživatele,
poskytne službu Podrobný výpis hovor  uskute ných z jeho
telefonní stanice.

10.04  Ú astník služby uhradí vyú tovanou ástku nejpozd ji
do 14 ( trnácti) kalendá ních dn  od doru ení vyú tování, pokud
se smluvní strany ve Smlouv  nedohodnou jinak. Platba se
provede bezhotovostním bankovním p evodem z bankovního ú tu
plátce na íslo ú tu p íjemce (tj. Poskytovatele).
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10.05 V p ípad , že Ú astník nezaplatí vyú tování ve lh  její
splatnosti, je Poskytovatel oprávn n ú tovat mu smluvní pokutu
ve výši 0,05% z celkové dlužné ástky za každý i zapo atý
kalendá ní den prodlení.

10.06  V p ípad , že Ú astník nezaplatí ve lh  splatnosti
vyú tování ceny za poskytnutou službu nebo neplní další smluvní
podmínky, postupuje se dle ustanovení bodu 5.13 a 5.14
Podmínek.

10.07  Poskytovatel provádí vyú tování následujícím zp sobem:

(a) jednorázové poplatky jsou ú továny po p evzetí
íslušného pln ní Ú astníkem v prvním následném vyú tování,

(b) pravidelné (paušální) poplatky za úplné zú tovací
období jsou ú továny zp tn  k poslednímu dni zú tovacího
období,

(c) poplatky za provoz jsou ú továny zp tn  k poslednímu
dni zú tovacího období, pravidelné (paušální) poplatky za neúplné
zú tovací období jsou vypo teny jako poplatek za jeden den
zú tovacího období násobený délkou neúplného zú tovacího
období. Poplatek za jeden den se vypo te jako p íslušná výše
pravidelného poplatku vyd lená skute ným po tem dní v daném
zú tovacím období.

10.08 Pravidelné (paušální) poplatky za poskytování
ve ejn  dostupné telefonní služby nebo dalších služeb se za ínají

tovat dnem z ízení nebo provedení zm ny p íslušné služby.
Poplatky za provoz ve ejn  dostupné telefonní služby nebo
dalších služeb, se za ínají ú tovat bezprost edn  po z ízení nebo
provedení zm ny p íslušné služby. Pokud dojde k ukon ení
poskytování n které služby, pak se pravidelné (paušální) poplatky
nebo poplatky za provoz p estávají ú tovat po ínaje dnem
ukon ení p íslušné služby.
10.09 Smluvní strany se zavazují v p ípad  nejasností nebo
rozpor  ohledn  režimu DPH jednotlivých da ových doklad
vystavených za poskytnutou službu elektronických komunikací
vzájemn  spolupracovat a v p ípad  pot eby poskytnout náležitá
vysv tlení, zejména v p ípad  šet ení ze strany správce dan .  V

ípad  neakceptování režimu DPH nebo jiných zjišt ní ze strany
správce dan  jsou smluvní strany povinny postupovat dle t chto
zjišt ní a neprodlen  provést opravy dot ených da ových
doklad .

lánek 11. Platby p i z izování nebo rušení služby

11.01 Poskytovatel je oprávn n p i z ízení služby vyú tovat
cenu sjednanou p i uzavírání Smlouvy dle platného Ceníku
(jedná-li se o ceny regulované, v rámci t chto regulovaných cen),
zahrnující náklady spojené s p ípravou a realizací služby.

11.02  Jestliže Ú astník odstoupí od Smlouvy a ze strany
Poskytovatele služby již zapo aly práce spojené se z ízením
služby, je Ú astník služby povinen zaplatit Poskytovateli služby
prokazatelné náklady s tímto spojené, ocen né cenou sjednanou
ve Smlouv .

11.03  Cenou sjednanou se pro ú ely t chto podmínek
rozumí cena sjednaná mezi Poskytovatelem a Ú astníkem služby
podle ustanovení zákona . 526/1990 Sb., o cenách, v platném
zn ní a vyhlášky . 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon
. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis

a odpovídající platnému Ceníku služeb Poskytovatele.

lánek 12. Hlášení poruch nebo závad a ešení reklamací

12.01  Pokud bylo službu možno využít jen áste , anebo
bec, a to z d vodu závady technického nebo provozního

charakteru na stran  Poskytovatele, je tento povinen zajistit
odstran ní závady a p im en  snížit cenu nebo po dohod
s Ú astníkem zajistit poskytnutí služby náhradním zp sobem.
Poskytovatel není povinen hradit Ú astník m, pop . Uživatel m,
náhradu škody v d sledku neposkytnutí služby anebo jejího
vadného poskytnutí.

12.02  Zjistí-li Ú astník poruchu sít  elektronických komunikací
nebo vadu služby (služeb), ohlásí tuto skute nost bezodkladn  na
kontaktní místo nebo osobu, ur ené Poskytovatelem ve Smlouv ,
nebo písemn  (i elektronicky) na adresy uvedené ve Smlouv .

12.03 Hlášení o závad  musí obsahovat zvlášt :

(a) Identifikaci Ú astníka, tj. p íjmení, pop . název obchodní
firmy, I O, pop . íslo Smlouvy,

(b) Identifikaci místa závady a popis závady (telefonní íslo
stanice, íslo okruhu apod.),

(c) Datum a as vzniku závady,

(d) Jméno a p íjmení osoby, která je zástupcem Ú astníka a
spojení (telefon, fax, e-mail).

12.04 Poskytovatel odstraní poruchu nebo závadu dle lánku 6,
odstavce 6.01 bod e) t chto Podmínek.

12.05 Reklamace se m že týkat:

(a) výše vyú tované ceny,

(b) rozsahu a kvality poskytované služby.

12.06 Reklamaci uplatní Ú astník služby v p ípad  vadného
poskytnutí služby nebo nesprávného vyú tování písemn  na
adresu sídla Poskytovatele – Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
nebo elektronicky se zaru eným elektronických podpisem
na adresu servicedesk@cez.cz.

12.07 Reklamace musí obsahovat zejména tyto údaje:

(a) Identifikaci Ú astníka a Smlouvy,

(b) edm t reklamace,

(c) Podpis oprávn ného zástupce Ú astníka nebo
oprávn ného zástupce k podání reklamace.

12.08 Reklamaci proti výši vyú tované ástky za poskytované
služby je Ú astník služby povinen podat písemn  nejpozd ji
do 2 (dvou) m síc  po doru ení vyú tování, p emž podání
reklamace proti výši vyú tované ástky nemá odkladný ú inek
na povinnost Ú astníka uhradit vyú tování do dne splatnosti
uvedeného na tomto vyú tování.

12.09 Reklamaci proti kvalit  služby je Ú astník povinen
uplatnit u Poskytovatele písemn  nejpozd ji do 2 m síc
od zjišt ní závady.

12.10 Reklamace budou vy izovány ve lh tách odpovídajících
technické nebo administrativní složitosti uplatn né reklamace,
nejpozd ji však ve lh tách dle bodu 12.11 a následujících lánku
12 t chto Podmínek. Ú astníkovi m že být na základ  písemné
žádosti uznán odklad platby.

12.11 ípady reklamací bez nutnosti technického šet ení
budou ešeny do 30 (t iceti) kalendá ních dn .

12.12 ípady reklamací vyžadující technické šet ení, eší
Poskytovatel do 30 (t iceti) kalendá ních dn  a v p ípad  nutnosti
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projednání reklamace a technického ešení se zahrani ním
provozovatelem do 60 (šedesáti) kalendá ních dn , nebo dle
vzájemné dohody.

12.13 V p ípad , že bude reklamace poskytovaných služeb
shledána oprávn nou, bude postupováno následujícím
zp sobem:
- Zjistí-li Ú astník poruchu sít  elektronických komunikací
nebo vadu služby, ohlásí tuto skute nost bezodkladn
na p íslušné pracovišt  hlášení poruch. Kontakt je uveden ve
Smlouv .
- Za ur ení po átku závady se považuje as ohlášení
závady Ú astníkem, pokud není Poskytovateli známa skute ná
doba vzniku závady. Za konec závady se považuje okamžik
obnovení služby.
- Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo
závady vzniklé na své stran  co nejd íve, v souladu se Smlouvou.
Nenachází-li se ohlášená porucha nebo závada na stran
Poskytovatele, p edá Poskytovatel informaci o této poruše i
závad  operátorovi, který zajiš uje p ipojení ú astníka k síti
elektronických komunikací.
- Odpovídá-li za poruchu nebo vadu služby Ú astník
nebo se oznámení Ú astníka ukáže jako nepravdivé, je
Poskytovatel oprávn n vyú tovat Ú astníkovi náklady, jež mu v
souvislosti s odstran ním takové poruchy nebo vady vznikly.
- astník se zavazuje neprodlen  oznámit Poskytovateli
zjišt né poruchy, vady nebo poškození ú astnické linky.

12.14 Vrácení p ípadného p eplatku se provede na základ
dobropisu v následujícím vyú tování.

12.15 Veškerá podávání a vy izování reklamací a stížností
astníka k poskytovaným službám se Poskytovatel zavazuje

služby posuzovat a ešit podle t chto Podmínek.

12.16 V p ípad  nesouhlasu s vy ízením reklamace služeb ze
strany Ú astníka je Ú astník oprávn n podat po doru ení
výsledku reklama ního ízení námitku u místn  p íslušného
správního orgánu (oblastní odbor TÚ), jehož adresa je uvedena
ve sd lení o vy ízení reklamace.

12.17 Poskytovatel je povinen seznámit Ú astníka se
zp sobem uplat ování stížností p i p ípadném nedodržení
sjednaných kvalitativních parametr  poskytované služby ze strany
Poskytovatele a se zp sobem vy izování stížností.

12.18 Poskytovatel odpovídá pouze za svou sí  elektronických
komunikací. Neodpovídá za tu ást sít , která je ve vlastnictví

astníka nebo Uživatele, pokud ve Smlouv  není stanoveno
jinak. V p ípad , že se reklamace bude vztahovat k síti jiného
operátora, bude ji s tímto operátorem Poskytovatel ešit.

lánek 13. Seznam ú astník  ve ejn  dostupné telefonní
služby, informace o ú astnických íslech

13.01 Poskytovatel zpracuje a p edá údaje, které Ú astník
odsouhlasil, pro informa ní služby o telefonních íslech Ú astník
ve ejn  dostupné telefonní služby a k vydání telefonního
seznamu.

13.02 Telefonní stanice je v telefonním seznamu uvedena
jednou, abecedn , podle p íjmení a jména, obchodního jména
(názvu) Ú astníka s adresou a ú astnickým íslem. Více stanic
sériov  zapojených anebo velkosérie (PbÚ) se uvádí jedním

ípojným íslem, anebo všemi p ímými ísly, které Ú astník žádá
uvést.

13.03 Poskytovatel je oprávn n upravit text zadaný

astníkem tak, aby neodporoval právním p edpis m a
neznesnad oval orientaci.

13.04 Zm nu v údajích lze provést v p ípad , je-li tento
požadavek p edán Poskytovateli do termínu uzáv rky prací na
vydání telefonního seznamu.

13.05 Neuve ejn ní telefonního ísla v telefonním seznamu je
bezplatné.

13.06 Zm nu ísla stanice je ze strany Poskytovatele bez
souhlasu Ú astníka možné provést jen z naléhavých technických

vod  nutných pro ádné poskytování služeb. Zm nu lze provést
až po informování Ú astníka o tomto kroku.

lánek 14. Zachování ml enlivosti a ochrana osobních
údaj  Ú astník

14.01 Každý, kdo se dozví informace o skute nostech, které
jsou p edm tem d rnosti komunikací, je povinen zachovávat o
nich ml enlivost.

14.02 Aby Poskytovatel mohl plnit své povinnosti ze Smlouvy,
povinnosti uložené právními p edpisy a mohl chránit své
oprávn né zájmy, zpracovává Poskytovatel osobní, organiza ní,
provozní údaje a jiné informace o Ú astníkovi. Poskytovatel je
oprávn n zpracovávat tyto údaje v souladu s relevantními eskými
a evropskými právními p edpisy, zejména v souladu se zákonem
. 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a zm  n kterých

zákon , v platném zn ní a ustanovení § 87 a násl. zákona o
elektronických komunikacích. Proti zpracování osobních údaj  na
základ  oprávn ných zájm  Poskytovatele má Ú astník právo
kdykoliv podat námitku. Bližší informace týkající se zpracovávání
osobních údaj  jsou uvedeny na webových stránkách
Poskytovatele, p íp. mohou být poskytnuty od Poskytovatele na
základ  žádosti Ú astníka.

14.03 Poskytovatel je dle § 90 odst. 5 zákona o elektronických
komunikacích oprávn n p edávat jiným poskytovatel m
zajiš ujícím ve ejné komunika ní sít  a poskytovatel m
poskytujícím ve ejn  dostupné služby elektronických komunikací
takové údaje o Ú astnících, které jsou jinak p edm tem

rnosti komunikací, a které souvisí s poskytováním služby, a
to za ú elem zajišt ní propojení a p ístupu k síti, ke vzájemnému
vyú tování služeb.

14.04 Poskytovatel m že dle § 90 odst. 5 zákona o
elektronických komunikacích p edávat jiným provozovatel m sítí
elektronických komunikací a jiným poskytovatel m ve ejn
dostupných služeb elektronických komunikací data o Ú astnících
dle bodu 14.02 t chto Podmínek, pokud slouží k identifikaci i
prevenci zneužívání sít  a služeb. Zneužíváním služeb se rozumí
Soustavné opožd né placení nebo Soustavné neplacení
vyú tování ceny.

14.05 Poskytovatel je dle §41 zákona o elektronických
komunikacích povinen zp ístupnit data, týkající se jména,

íjmení, názvu, adresy a ísla telefonní stanice Ú astníka, pop .
obchodní firmy, sídla, i místa podnikání Ú astníka, pop .
Uživatele, ve ejnosti a ostatním poskytovatel m služeb
elektronických komunikací pro ú ely uve ejn ní v telefonních
seznamech, jejichž vydávání zabezpe ují t etí subjekty, pokud

astník písemn  nevylou il uve ejn ní t chto dat. Poskytovatel
je rovn ž povinen sd lovat pracovištím pro p íjem tís ových
volání identifika ní údaje o stanici a je povinen poskytnout i další
informace, je-li to nezbytné v zájmu ochrany života, zdraví a
majetku s ozna ením Ú astník , kte í výslovn  vylou ili
uve ejn ní t chto údaj .
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14.06 Poskytovatel vymaže údaje Ú astníka ze své databáze
po ukon ení Smlouvy a po vypo ádání všech vzájemných práv a
povinností.

14.07 astník je povinen písemn  oznámit Poskytovateli
jakoukoli zm nu údaj , které Poskytovateli d íve poskytl, a to
nejpozd ji do 7 (sedmi) kalendá ních dn  poté, co taková zm na
nastala. Na žádost Poskytovatele je povinen uvedené zm ny
doložit.

lánek 15. Odpov dnost za škodu a náhrada škody

15.01 Odpov dnost Poskytovatele:

(a) Poskytovatel odpovídá za škodu zp sobenou v
sledku porušení jiných právních povinností než uvedených

ve Smlouv  pouze v p ípadech, kdy k takovému porušení došlo
zavin ním Poskytovatele. Tuto prokázanou škodu je Poskytovatel
povinen uhradit ve skute né výši, max. však ve výši 50.000, – K
(padesát tisíc korun eských).

(b) V p ípad  neposkytnutí služby je odpov dnost
Poskytovatele omezena na povinnost neodkladn  odstranit
závadu a p im en  snížit cenu služby. Poskytovatel není povinen
hradit náhradu škody v d sledku neposkytnutí nebo vadného
poskytnutí služby.

15.02 Odpov dnost Ú astníka:

(a) astník se zavazuje bez zbyte ného odkladu ohlásit
Poskytovateli veškeré závady, které zjistí na za ízení
Poskytovatele.

(b) astník odpovídá dle obecn  závazných právních
edpis  za p ípadné škody, které Poskytovateli zp sobí zejména

svým zásahem do za ízení Poskytovatele. Tuto škodu je Ú astník
povinen uhradit ve skute né výši, max. však ve výši 50.000, – K
(padesát tisíc korun eských).

(c) astník a také Uživatel odpovídají za škodu, která
vznikne Poskytovateli, pokud p es p edchozí Poskytovatelovo
písemné upozorn ní pokra ují v innosti, která byla
Poskytovatelem ozna ena za zneužívání služby.

(d) Jakmile Ú astník uzná nebo Poskytovatel prokáže
škodu dle p edchozích bod , zaplatí Ú astník náhradu škody v
plné výši do 30 (t iceti) kalendá ních dn  bankovním p evodem na

et Poskytovatele.

lánek 16. P enositelnost ísel a nastavení p edvolby
poskytovatele ve ejn  dostupné telefonní služby ve smyslu
zákona o elektronických komunikacích

16.01 enositelnost telefonního ísla (k tomu blíže
ustanovení § 34, odst. 1 zákona o elektronických komunikacích) a
výb r poskytovatele služeb (k tomu blíže ustanovení § 70, odst. 1
zákona o elektronických komunikacích) zajiš uje p íslušný
Poskytovatel zajiš ující sí  elektronických komunikací, ke které je
koncové za ízení Ú astníka p ipojeno, v souladu s platnými
právními p edpisy a podmínkami stanovenými v odst. 16.02 t chto
Podmínek.

16.02 Podmínky p enesení telefonního ísla:
1. Zájemce nebo Ú astník m že požádat o z ízení Služby
na telefonním ísle, které má být p eneseno od jiného
poskytovatele. Zájemce je povinen v žádosti uvést platnou
identifikaci, kterou prokáže, že k požadovanému datu p enesení

ísla dojde k ukon ení služby u opoušt ného poskytovatele (nap .
íslo výpov di opoušt ného poskytovatele).

2. Služba bude z ízena na p eneseném ísle do 4 ( ty )
pracovních dn  od doru ení žádosti Poskytovateli, nebude-li mezi
stranami dohodnuto jinak, ne však d íve než dojde k ukon ení
smlouvy u opoušt ného poskytovatele.
3. P enesení telefonního ísla je bezplatné.
4. V den p enesení telefonního ísla m že dojít k p erušení
poskytování služby po dobu maximáln  6 hodin. Telefonní íslo
však z stává aktivní pro volání na íslo tís ové linky 112. O

esném datu a ase p enesení bude Poskytovatel informovat
astníka.

5. P enesení telefonního ísla m že být odmítnuto z následujících
vod :

(a) na p enášeném ísle nebylo ukon eno poskytování služby
(nap . nebyla podána výpov  smluvního vztahu),
(b) žádost o p enesení telefonního ísla již byla podána u jiného
operátora,
(c) existují-li technické p ekážky bránící p enesení telefonního
ísla,

(d) na telefonní íslo se nevztahuje povinnost p enositelnosti.

16.03 Nastavení p edvolby Poskytovatele lze provést:
a) Pomocí pevn  nastavené p edvolby;
b) Individuální volbou ísel

lánek 17. Právo a soudní p íslušnost

17.01  Smlouva uzav ená podle t chto Podmínek se ídí
právním ádem eské republiky.

17.02  V cná a místní p íslušnost soudu je dána zák. .
99/1963 Sb., ob anský soudní ád, v platném zn ní.

17.03  Ú astník bere na v domí, že pokud není v t chto
Podmínkách uvedeno jinak, platí p íslušná úprava obsažena
v ustanoveních zákona o elektronických komunikacích. Vztahy
vzniklé na základ  platné Smlouvy, ale zde neupravené, se dále
ídí zákonem . 89/2012 Sb., ob anským zákoníkem, v platném

zn ní.

lánek 18. Spole ná ustanovení

18.01 Veškeré dokumenty v souvislosti se Smlouvou a t mito
Podmínkami, musí být doru ovány druhé smluvní stran  poštou
prost ednictvím držitele poštovní licence – doporu en ,
doporu en  s dodejkou, osobn , kurýrem (s potvrzením o p edání
a p evzetí doru ovaných písemností) nebo notá em. P íslušné
upomínky vystavené na základ  Smlouvy mohou být doru ovány
rovn ž standardní poštou.

18.02 V pochybnostech o tom, zda služba byla poskytnuta, je
rozhodující výpis z provozu dohledového centra.

18.03 Platné Podmínky tvo í nedílnou sou ást každé Smlouvy
a jsou pro smluvní strany závazné po celou dobu platnosti
smluvního vztahu a p ípadn  i po jeho skon ení, a to do úplného
vy ízení všech nárok  z nich plynoucích.

18.04  Poskytovatel a Ú astník se zavazují používat všechny
informace o druhé smluvní stran , které vyplývají z uzav eného
smluvního vztahu, nebo které získají v souvislosti s jeho pln ním,
v souladu s obecn  závaznými právními p edpisy, t mito
Podmínkami nebo dohodou smluvních stran. Tento závazek platí i
po ukon ení smluvního vztahu.

18.05 astník uzav ením Smlouvy Poskytovateli potvrzuje, že
se seznámil se Všeobecnými podmínkami a Ceníkem, p ípadn
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podmínkami zvoleného programu služeb, a že s nimi souhlasí. V
ípad  rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Ceníkem a

jakoukoli jinou informací poskytnutou Poskytovatelem Ú astníkovi,
mají p ednost Všeobecné podmínky a Ceník.

18.06 astník ani Poskytovatel nejsou oprávn ni vystupovat
nebo jinak jednat jménem druhé strany.

18.07 V p ípad , že Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny i v
cizím jazyce, je vždy rozhodné zn ní v eském jazyce.

lánek 19. Záv re ná ustanovení

19.01 Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem podpisu a
innosti dnem 25. 5. 2018.

Datum: 31. 3. 2018

Ing. Michal Drápala v. r.
edseda p edstavenstva

Telco Pro Services, a. s.

Ing. Old ich Kožušník v. r.
místop edseda p edstavenstva
Telco Pro Services, a. s.


