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Smluvní strany
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3,
IČ: 04084063,
DIČ: CZ04084063,
zastoupená ………………., ředitel, Obchod, na základě pověření,
reg. u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 20623,
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6, Evropská 2690/17,
č. účtu: 2019160003/ 6000,
(dále jen „CETIN”),
a
………………………,
se sídlem ………………., ……………,
IČ: …………………,
DIČ: …………………,
zastoupená ..………………………………………….,
reg. u …… soudu v …….., spis. zn. …… ……..,
bankovní spojení: …………….., pobočka ……….,
č. účtu: ……………/…………,
(dále jen „Poskytovatel”),
(CETIN a Partner každý také jako „Strana” a společně jako „Strany”)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smlouvu o přístupu ke koncovým úsekům
(dále jen „Smlouva“):
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1

Předmět a účel smlouvy

1.1

[Podnikatelské oprávnění CETIN] Společnost CETIN je oprávněna na základě osvědčení
č. 3987 vydaného ČTÚ pod č.j. ČTÚ-22 509/2015-631/I.vyř ze dne 5.5.2015 zajišťovat
veřejnou pevnou komunikační síť na území České republiky.
Společnosti CETIN bylo ČTÚ přiděleno identifikační číslo veřejné komunikační sítě
(OpID)212.

1.2

[Podnikatelské oprávnění Poskytovatele] Poskytovatel je na základě oznámení
komunikační činnosti potvrzeného osvědčením č. vydaným Českým telekomunikačním
úřadem pod č.j. …………….. ze dne ………….. oprávněn …………. na území České
republiky.

1.3

[Přístup ke koncovým úsekům] CETIN umožní Poskytovateli v rozsahu a za podmínek
této Smlouvy přístup ke koncovým úsekům (dále jen „Služba“ nebo „Přístup ke koncovým
úsekům“), které Poskytovateli umožní poskytovat služby elektronických komunikací
Účastníkům Poskytovatele. Jednotlivé velkoobchodní Služby jsou blíže specifikovány
v ustanovení 3.1 a příslušných přílohách této Smlouvy.

1.4

[Cena] Poskytovatel se zavazuje za toto plnění platit úplatu v rozsahu a za podmínek čl. 7
(Ceny) a Přílohy č. 4_(Účtování a placení) této Smlouvy.

1.5

[Účel Smlouvy] Účelem této Smlouvy je umožnit Poskytovateli poskytování veřejně
dostupné služby elektronických komunikací výhradně Účastníkům Poskytovatele v síti
CETIN nebo s využitím prostředků sítě CETIN.

2

Obecné podmínky

2.1

[Jednání vlastním jménem] Smluvní strany budou jednat vlastním jménem a na vlastní
účet, není-li výslovně dohodnuto jinak. Žádné ustanovení této Smlouvy nebude pokládáno
za úkon zakládající společnost nebo společný podnik smluvních stran ani za zmocnění
jedné smluvní strany k zastupování druhé smluvní strany.

2.2

[Vlastní odpovědnost] Každá Strana určuje ceny služeb elektronických komunikací
poskytovaných touto Stranou a plně odpovídá za plnění vlastních smluvních závazků
týkajících se poskytování služeb elektronických komunikací, vyřizování reklamací a práv
vyplývajících z odpovědnosti za vady při poskytování služeb elektronických komunikací či
odpovědnosti za způsobenou újmu.

2.3

[Vlastnické právo] Tato Smlouva nezakládá žádný převod vlastnického práva k zařízení
nebo jinému majetku užívanému kteroukoli smluvní stranou pro poskytování služeb
elektronických komunikací nebo zajišťování sítě elektronických komunikací.

3

Zřízení a poskytování Služeb

3.1

[Rozsah plnění CETIN] Plnění CETIN podle této Smlouvy zahrnuje zejména poskytnutí
přenosové kapacity mezi koncovým bodem sítě elektronických komunikací CETIN a
předávacím bodem. Rozsah a podmínky jednotlivých velkoobchodních Služeb Přístupu ke
koncovým úsekům jsou upraveny v Příloze 1.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM

4 / 19

3.2

Služby jsou poskytovány výhradně do koncového bodu využitím existujících technických
prostředků sítě CETIN za předpokladu, že tyto prostředky mají pro požadované připojení
dostatečnou kapacitu a odpovídající technické parametry.

3.3

V koncovém bodě připojení k síti CETIN lze poskytovat služby vždy jen jednomu
Účastníkovi Poskytovatele

3.4

Jednotlivé Služby dle této Smlouvy budou poskytovány na základě a v rozsahu dle dílčích
objednávek Poskytovatele. Za závaznou objednávku Poskytovatele se považuje buď
písemná objednávka na formuláři určeném společností CETIN nebo elektronická zpráva
zaslaná postupem dle ustanovení 5.3.2 Přílohy 10. Služby, u kterých je dohodnuta zvláštní
cena pro každý jednotlivý případ, je možné objednat výhradně písemně prostřednictvím
formuláře určeného společností CETIN. Za závazné přijetí objednávky ze strany CETIN se
považuje pozitivní zpráva o výsledku technického šetření dle ustanovení 5.3.4 Přílohy 10.

3.5

Poskytování jednotlivé Služby bude ukončeno na základě žádosti Poskytovatele k datu dle
žádosti Poskytovatele, nejdříve však 30 dnů od doručení žádosti.

3.6

Postupy pro zřízení, změnu a rušení jednotlivých Služeb jsou upraveny v Příloze 10 –
Pravidla a postupy.

3.7

Pro vyloučení pochybností, řádná objednávka na zřízení nebo změnu Služby, která byla
doručena společnosti CETIN způsobem stanoveným v Příloze 10 – Pravidla a postupy, a
ze strany CETIN přijata, se považuje bez dalšího za dohodu o poskytnutí předmětného
plnění CETIN a povinnosti zaplatit úplatu. Poskytovatel je povinen zaplatit cenu i v případě,
že následně požádá o zrušení objednávky nebo nezajistí či neposkytne součinnost CETIN
nezbytnou pro poskytnutí plnění CETIN.

4

Kolokace

4.1

[Kolokace] CETIN umožní Poskytovateli pro poskytnutí služby Přístupu ke koncovým
úsekům dle této Smlouvy umístit jeho zařízení v prostorách CETIN tzv. kolokaci. Před
zahájením poskytování služby Přístupu ke koncovým úsekům musí být uzavřena Rámcová
smlouva o kolokaci a následně smlouvy o kolokaci pro konkrétní lokalitu.

5

Prognózování

5.1

[Účel prognózy] Společnost CETIN potřebuje prognózy objemu jednotlivých druhů
Služeb zejména pro účely plánování kapacity sítě CETIN, servisních zdrojů a dimenzování
objednávkových systémů CETIN. Prognózy vytváří společnost CETIN v součinnosti
s Poskytovatelem v souladu s Přílohou 9 - Očekávané objemy služeb.

5.2

[Vytvoření první prognózy] Prognózu pro prvních 12 (celých) kalendářních měsíců
poskytování Služeb vytvoří Poskytovatel. Předání první prognózy společnosti CETIN je
podmínkou pro zahájení plnění této Smlouvy ze strany CETIN.

5.3

[Vliv prognózy na kvalitu Služeb] Pokud v konkrétním kalendářním měsíci využije
Poskytovatel kteroukoliv Službu v objemu přesahujícím prognózu o více než 10 %, pak pro
další čerpání této Služby v tomto kalendářním měsíci platí, že společnost CETIN:
a) není povinna v rozsahu dále čerpaných Služeb nad úroveň prognózy dodržet
kvalitativní parametry Služby; a

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM

5 / 19

b) je oprávněna pozastavit další čerpání Služeb, pokud by tím bylo ohroženo plnění
kvalitativních parametrů služeb pro ostatní poskytovatele.
5.4

[Úprava prognózy ze strany Poskytovatele] Poskytovatel má právo navýšit prognózu
pro kterýkoli kalendářní měsíc oznámením doručeným CETIN nejpozději dva měsíce před
začátkem období, ke kterému se prognóza vztahuje.

5.5

[Odpovědnost Poskytovatele za navýšení prognózy] Pokud v důsledku navýšení
prognózy Poskytovatelem společnost CETIN vynaloží náklady na zajištění kvalitativních
parametrů Služby v rozsahu prognózovaného navýšení a Poskytovatel následně Služby
v objemu dle navýšené prognózy nevyčerpá, má společnost CETIN právo požadovat po
Poskytovateli úhradu takto účelně vynaložených nákladů. Poskytovatel je povinen částku
odpovídající takto účelně vynaloženým nákladům uhradit společnosti CETIN do 30 dnů od
doručení písemné výzvy.

6

Ostatní práva a povinnosti smluvních Stran

6.1

CETIN
CETIN zabezpečí odstraňování Poruch služeb Přístupu ke koncovým úsekům na základě
žádosti Poskytovatele.
[Komunikace s Účastníkem] Komunikaci s Účastníkem Poskytovatele týkající se
výpadků služeb zajišťuje výhradně Poskytovatel. Poskytovatel následně určí příčinu a
místo výpadku a pokud se jedná o Poruchu ve smyslu této Smlouvy, předá Poskytovatel
CETIN hlášení o Poruše.
[Odpovědnost vůči Účastníkům] CETIN neodpovídá za služby elektronických
komunikací Poskytovatele Účastníkům Poskytovatele poskytované prostřednictvím
přístupu k veřejné komunikační síti CETIN dle této Smlouvy a nepodílí se na případné
právní odpovědnosti Poskytovatele vůči Účastníkům Poskytovatele.
[Ostatní povinnosti] CETIN se zavazuje:
plnit své povinnosti dle této Smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob s potřebnými odbornými znalostmi a
schopnostmi a disponujícími potřebnými podnikatelskými oprávněními;
zajistit, že plněním závazků, které z této Smlouvy vyplývají, nedojde k porušení žádného
zakladatelského, korporátního anebo obdobného dokumentu CETIN, ani jakéhokoli
smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti CETIN, vnitřního předpisu, zvyklosti,
pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro CETIN závazné nebo se
vztahuje na jeho majetek či jeho část;
zajistit, že pro plnění této Smlouvy bude mít CETIN veškeré nezbytné souhlasy, udělené
výjimky, schválení, prohlášení a povolení jakékoli třetí osoby;
oznámit Poskytovateli zahájení trestního stíhání ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů od
okamžiku, kdy se CETIN dozvěděl, že bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro
podezření ze spáchání trestného činu dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob,
pokud by takové stíhání mohlo mít vliv na plnění této Smlouvy,
oznámit Poskytovateli zahájení insolvenčního řízení nebo vstup do likvidace ve lhůtě
nejpozději 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se CETIN o takové skutečnosti dozvěděl.
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6.2

Poskytovatel
[Podmínky užívání služeb] Poskytovatel je povinen zajistit potřebné provozní podmínky
pro zařízení CETIN určené dle Přílohy 11 - Podmínky pro provoz elektronických
komunikačních zařízení (dále též „Provozní podmínky“).
[Podmínky pro Účastníky Poskytovatele] Poskytovatel je povinen zajistit, že závazné
podmínky služeb poskytovaných na základě Služby Připojení a Přístupu zakazují
Účastníkům Poskytovatele a dalším uživatelům služby takové používání služeb, které
způsobuje nebo by mohlo způsobit narušení, ohrožení, přerušení provozu ve veřejné
komunikační síti CETIN nebo narušení integrity či kvality služeb poskytovaných CETIN a
ostatními poskytovateli, včetně zákazu používání koncových zařízení, které narušují
provoz Služeb. Poskytovatel je zároveň povinen sdělit společnosti CETIN veškeré jemu
známé identifikační údaje Účastníka Poskytovatele, který výše uvedené podmínky porušil
způsobem, který zasahuje do práv společnosti CETIN a Poskytovatel společnosti CETIN
poskytne i další součinnost potřebnou k ochraně práv společnosti CETIN.
Poskytovatel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu oznamovat CETIN změny
všech identifikačních a jiných údajů relevantních pro smluvní vztah, zejména všech údajů
obsažených ve Smlouvě, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy k takové změně
došlo. Jedná se zejména o změny jména, příjmení, obchodní firmy či názvu Poskytovatele,
adresy trvalého pobytu, sídla, či místa podnikání, právní formy, způsobu platby,
bankovního spojení, adresy pro dodávání účtu a změny v kontaktních údajích na technicky
způsobilé pracovníky.
Poskytovatel je současně povinen na požádání předložit CETIN doklady prokazující
správnost uvedených údajů.
Poskytovatel je za účelem konfigurace v infrastruktuře sítě a podpůrných systémů pro
služby Přístupu ke koncovým úsekům CETIN povinen včas dodat všechny požadované
informace a údaje tak, jak je specifikováno v Příloze 10 – Pravidla a postupy.
Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost při instalaci, deinstalaci a při odstraňování
poruch příslušného elektronického komunikačního zařízení a označit zaměstnancům
CETIN, případně osobám pověřeným CETIN, skrytá zařízení silnoproudá, plynovodní,
vodovodní a jiná.
[Ostatní povinnosti] Poskytovatel se zavazuje:
plnit své povinnosti dle této Smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob s potřebnými odbornými znalostmi a
schopnostmi a disponujícími potřebnými podnikatelskými oprávněními;
zajistit, že plněním závazků, které z této Smlouvy vyplývají, nedojde k porušení žádného
zakladatelského, korporátního anebo obdobného dokumentu Poskytovatele, ani jakéhokoli
smluvního či jiného závazku nebo právní povinnosti Poskytovatele, vnitřního předpisu,
zvyklosti, pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro Poskytovatele
závazné nebo se vztahuje na jeho majetek či jeho část;
zajistit, že pro plnění této Smlouvy Poskytovatel bude mít veškeré nezbytné souhlasy,
udělené výjimky, schválení, prohlášení a povolení jakékoli třetí osoby;
oznámit CETIN zahájení trestního stíhání ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů od
okamžiku, kdy se Poskytovatel dozvěděl, že bylo proti němu zahájeno trestní stíhání pro
podezření ze spáchání trestného činu dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob,
pokud by takové stíhání mohlo mít vliv na plnění této Smlouvy
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oznámit CETIN zahájení insolvenčního řízení nebo vstup do likvidace ve lhůtě nejpozději
5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se Poskytovatel o takové skutečnosti dozvěděl.

7

Ceny a účtování za služby přístupů ke koncovým úsekům

7.1

[Úplata za Přístup] Za plnění poskytnuté Poskytovateli podle této Smlouvy bude
Poskytovatel platit CETIN úplatu dle Přílohy 4 - Ceny. Úplata zahrnuje periodické ceny a
jednorázové ceny.

7.2

[Měření provozu] Pro účely výpočtu celkových cen za poskytnuté plnění podle této
Smlouvy bude CETIN shromažďovat údaje podle Přílohy 8 - Účtování a placení a k tomu
vyhotovovat podklady specifikované touto Přílohou 8 - Účtování a placení. V případě, kdy
pro výpočet ceny má požadované údaje k dispozici pouze Poskytovatel, je CETIN
oprávněn si je vyžádat a Poskytovatel povinen je poskytnout to 5 pracovních dní od
doručení žádosti.

7.3

[Splatnost] Ceny budou splatné v termínech stanovených v Příloze 8 - Účtování a placení,
pokud není písemně dohodnuto jinak.

7.4

[Vyloučení směnky] Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého
dluhu podle této Smlouvy nelze použít směnku.

7.5

[Změna cen Služeb] CETIN si vyhrazuje právo změny ceny za Služby poskytované dle
této Smlouvy, a to vždy s účinností k datu, které sama určí. Každá změna dle předchozí
věty bude Poskytovateli písemně oznámena nejpozději 14 dní před datem účinnosti nových
cen, a to písemně anebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud taková změna
znamená zhoršení podmínek pro Poskytovatele (zvýšení cen), bude oznámena nejpozději
2 měsíce před datem účinnosti této změny. V případě, že Poskytovatel nebude mít zájem
Služby za zvýšenou cenu odebírat, má právo Smlouvu v dotčeném rozsahu písemně
vypovědět tak, aby byly Služby ukončeny ke dni účinnosti nových cen. V případě, že
Poskytovatel nevyužije svého práva Smlouvu vypovědět při změně ceny, má se za to, že
se změnou ceny souhlasí. Toto ustanovení se nevztahuje na Služby se závazkem.

7.6

Veškeré ceny ve Smlouvě a v jejích Přílohách jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty
(DPH), pokud není uvedeno jinak.

7.7

Smluvní strany si uhradí pohledávky postupem stanoveným v Příloze 8 - Účtování a
placení.

7.8

[Zákaz zápočtu] Není-li výslovně dohodnuto jinak, strany této Smlouvy nejsou oprávněny
započítat své pohledávky vůči pohledávkám druhé strany vzniklým na základě této
Smlouvy.

7.9

Pro vyloučení pochybností, Poskytovatel není oprávněn pozastavit, využít zadržovacího
práva, ani jinak podmínit plnění svých peněžitých dluhů dle této Smlouvy.

8

Práva duševního vlastnictví

8.1

[Výhrada licence] Ustanovení této Smlouvy se nedotýkají práv stran na duševní vlastnictví
a samy o sobě nezakládají žádnou výslovnou nebo nepřímou licenci nebo převod práv
k duševnímu vlastnictví z jedné strany na druhou. Vznikne-li v průběhu plnění dle této
Smlouvy věc, která podléhá ochraně dle právních předpisů upravujících práva
k duševnímu vlastnictví a jeho využívání, budou práva k jejímu užívání předmětem
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samostatné smlouvy mezi stranami, které takovou smlouvu dohodnou a uzavřou v dobré
víře.
8.2

[Ochrana práv] Každá Strana zajistí, aby poskytování jejích služeb druhé Straně
neporušovalo žádná majetková práva třetí Strany, ani práva duševního vlastnictví. Pokud
je pro Stranu v souvislosti s užíváním poskytovaných služeb nutná licence nebo jiné
oprávnění druhé Strany, druhá Strana tuto licenci nebo oprávnění udělí na základě
příslušných práv duševního vlastnictví. Taková licence nebo oprávnění bude poskytnuta
za úplatu, a to za podmínek, na kterých se Strany dohodnou.

9

Podstatné porušení Smlouvy

9.1

[Podstatné porušení Smlouvy] Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
a) neuhrazení dlužných částek kteroukoli smluvní stranou do 30 (třiceti) kalendářních
dnů od data splatnosti,
b) porušení povinností ochrany důvěrných informací kteroukoliv smluvní stranou dle
čl. 17 této Smlouvy,
c) opakované porušení ustanovení Smlouvy kteroukoli smluvní stranou, kterým se
rozumí druhé a každé další porušení téže povinnosti, pokud mezi jednotlivými po
sobě následujícími porušeními neuplynulo více než 12 (dvanáct) kalendářních
měsíců,

10

Odpovědnost a náhrada škody

10.1

Odpovědnost za škody
[Prevence škod] Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání tohoto smluvního vztahu
předcházet možným škodám, a to jak samostatně, tak v součinnosti s druhou smluvní
stranou.
[Náhrada újmy] Způsobí-li smluvní Strana porušením ustanovení této Smlouvy nebo
povinností z právních předpisů druhé Smluvní straně újmu, bude odpovědná za její
náhradu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Náhrada škody se poskytuje
v rozsahu odpovídajícím výši tzv. skutečné škody a ušlého zisku, není-li výslovně
dohodnuto jinak.
Ušlý zisk se nahrazuje pouze v případě, že přímým důsledkem porušení povinností je
snížení plnění od zákazníků poškozené smluvní Strany, a to maximálně ve výši
odpovídající zisku poškozené smluvní Strany z plnění od těchto zákazníků za posledních
12 kalendářních měsíců předcházejících porušení. Zisk se v případě Poskytovatele počítá
pouze z poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Účastníkům
Poskytovatele, které jsou založeny na Službách podle této Smlouvy. Zisk se v případě
CETIN počítá pouze z velkoobchodních služeb poskytovaných v síti CETIN. Ušlý zisk se
nenahrazuje, pokud jeho výše činí méně než 250.000 Kč v průběhu kalendářního roku.
Smluvní strany považují v průběhu kalendářního roku za maximální předvídatelnou výši
veškerých škod a nemajetkových újem vzniklých v souvislosti se závazkem
založeným touto Smlouvou součet (i) částky 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun
českých) a (ii) částky odpovídající 10 % z úhrnu cen Služeb (bez DPH) vyúčtovaných za
předchozích 12 měsíců
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Poskytovatel zajistí, aby CETIN nenesl vůči jakémukoli Účastníkovi Poskytovatele
odpovědnost za újmu vzniklou jednáním či opomenutím Poskytovatele nebo porušením
smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené mezi Poskytovatelem
a Účastníkem Poskytovatele. Toto ustanovení se použije obdobně pro případy, kdy bude
CETIN své povinnost vyplývající z této Smlouvy plnit prostřednictvím třetí osoby.
10.2

Vyšší moc
[Vyloučení odpovědnosti] Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu způsobenou
porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bylo-li způsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Událostmi, které
lze považovat za okolnosti vylučující odpovědnost jsou zejména války, občanské a
vojenské nepokoje, teroristické útoky, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní
omezení, živelné pohromy, zemětřesení. Za události vylučující odpovědnost se považují
rovněž tzv. hackerské útoky.
[Informační povinnost] Dotčená smluvní strana se zavazuje bezodkladně informovat
druhou smluvní stranu, že okolnosti vylučující odpovědnost ji brání anebo v bezprostřední
budoucnosti mohou bránit v plnění povinností dle této Smlouvy.
V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost brání kterékoliv smluvní straně plnit
povinnosti dle této Smlouvy po dobu delší než 30 (třicet) dnů, je druhá smluvní strana
oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou dvou měsíců, která začne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

11

Smluvní pokuty

11.1

Strana, která poruší tuto Smlouvu, je povinna uhradit druhé Straně smluvní pokutu
upravenou v Příloze 7 – Smluvní pokuty. V případě že se jedná o porušení ze strany
CETIN, poskytne CETIN slevu z ceny za podmínek upravených v Příloze 7.

11.2

Pro vyloučení pochybností, uhrazení smluvní pokuty nezbavuje stranu, která smluvní
pokutu uhradila, povinnosti plnit všechny závazky dle této Smlouvy. Zaplacením smluvní
pokuty zaniká nárok na náhradu škody, ledaže je v Příloze 7 výslovně stanoven možný
souběh.

12

Přerušení či pozastavení poskytování služby

12.1

[Neprodlené pozastavení služeb] CETIN je oprávněn přerušit či pozastavit poskytování
Služeb bez předchozího oznámení v případě:
•

ohrožení života nebo zdraví nebo takové škody na majetku či majetkových
právech, že by její výše zjevně přesáhla škodu způsobenou přerušením či
pozastavením poskytování Služeb,

•

kdy došlo nebo existuje riziko narušení integrity sítě CETIN,

•

kdy se jedná o zneužití Služby vedoucí k finančnímu poškození CETIN nebo jiného
podnikatele,

•

krizových situací, zejména za branné pohotovosti státu, živelních pohrom,
epidemií,
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•

12.2

12.3

v ostatních případech a za podmínek stanovených obecně závaznými právními
předpisy.

[Pozastavení služeb po oznámení] CETIN je oprávněn přerušit či pozastavit poskytování
Služeb po předchozím oznámení v případě
•

prodlení Poskytovatele s poskytnutím Zajištění dluhu dle čl. 14,

•

podstatného porušení této Smlouvy Poskytovatelem. Právo CETIN na odstoupení
od Smlouvy tím není dotčeno.

[Pozastavení služeb po oznámení II] CETIN je oprávněn přerušit poskytování Služeb po
předchozím oznámení a na dobu nezbytně nutnou v případě:
a) nezbytných přestaveb technického zařízení,
b) měření,
c) nebo při odstraňování Poruch.

12.4

[Obnovení služeb] Pominou-li důvody pozastavení Služby,
pozastavených Služeb obnoveno bez zbytečného odkladu.

13

Platnost Trvání Smlouvy a její ukončení

13.1

[Doba trvání Smlouvy] Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

13.2

[Způsoby ukončení Smlouvy] Smlouva může být ukončena v plném rozsahu nebo
v rozsahu jednotlivé služby na základě:

bude

poskytování

a) [ukončení dohodou] písemné dohody smluvních stran, za podmínek uvedených
v takové dohodě,
b) [odstoupení od Smlouvy] písemného odstoupení kterékoliv smluvní strany pro
podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou, a to v rozsahu celé
Smlouvy nebo jednotlivé Služby, pokud druhá smluvní strana podstatné porušení
nezhojí ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy,
c)

[odstoupení od Smlouvy II] písemného odstoupení kterékoliv smluvní strany,
pokud dojde k pravomocnému prohlášení úpadku druhé smluvní strany,

d) [výpověď Smlouvy] nebo na základě písemné výpovědi, a to v rozsahu celé
Smlouvy nebo jednotlivé služby.

13.3

[Účinnost odstoupení od Smlouvy] Smlouva bude na základě odstoupení dle ustanovení
13.2 písm. b) a c) ukončena uplynutím doby jednoho měsíce, která začne běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení odstoupení druhé smluvní straně.

13.4

[Výpovědní doba] Smlouva bude na základě výpovědi dle ustanovení 13.2 písm. d)
ukončena uplynutím výpovědní doby šesti měsíců, která začne běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

13.5

Následky ukončení Smlouvy:
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Ukončení Smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, které nabyly za jejího
trvání.
Ukončením Smlouvy Poskytovatel ztrácí právo na přístup k síti CETIN i právo na další
Služby, které mu CETIN poskytuje na základě Smlouvy, pokud není mezi smluvními
stranami nebo v této Smlouvě stanoveno jinak.
Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání práv a povinností, a to nejpozději do
jednoho měsíce od ukončení Smlouvy. V rámci vzájemného vypořádání zejména
Poskytovatel uhradí CETIN, na základě vystavené faktury, veškeré dosud neuhrazené
dluhy nejpozději do jednoho měsíce od ukončení Smlouvy.¨

14

Zajištění dluhu

14.1

K zajištění peněžitých dluhů Poskytovatele vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v
souvislosti s touto Smlouvou Poskytovatel poskytne před zahájení plnění CETIN dle této
Smlouvy zajištění dluhu. Podmínky a způsob výpočtu tohoto zajištění jsou uvedeny v
Příloze 6 – Zajištění dluhu.

15

Bezpečnost a ochrana sítě

15.1

[Ochrana majetku a zdraví] Obě Strany zajistí, aby síťová rozhraní v koncových bodech
sítě a předávacích bodech neohrozila zdraví, bezpečnost osob nebo nezpůsobila škodu
na majetku druhé Strany. Poskytovatel se bude řídit ustanoveními Přílohy 5 - Bezpečnost,
ochrana majetku a osob.

15.2

Poskytovatel se zdrží:
a) užívání služeb způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě CETIN či
jakékoli jejich části nebo kvalitu služeb CETIN, popř. závažným způsobem
porušuje práva třetích osob,
b) použití koncového zařízení nebo jiného zařízení, které ruší provoz sítě CETIN,
které není určeno pro provoz v ČR nebo které nesplňuje technické požadavky
stanovené zvláštním právním předpisem,
c) používání instalovaných zařízení CETIN k jiným účelům, než ke kterým byla
poskytnuta, upravování jejich konfigurace,
d) změn nebo zásahů do technického zařízení sítě CETIN včetně koncového bodu
sítě CETIN, telekomunikačního koncového zařízení nebo jiného zařízení,
e) poškození sítě CETIN nebo zařízení CETIN,
f)

15.3

neoprávněných zásahů do provozních údajů.

[Kontrola KZ] CETIN má právo kontroly koncového zařízení Účastníka Poskytovatele,
zejména z hlediska shody výrobku (prohlášení o shodě) druhu a typu zařízení a způsobu
jeho připojení
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15.4

[Zajištění bezpečnosti] Poskytovatel je povinen učinit taková opatření, která zabrání
zneužití Služby přístupu ke koncovým úsekům neoprávněnými osobami a zneužití Služby
přístupu ke koncovým úsekům k jiným účelům než ke službám poskytovaných
Poskytovatelem. Poskytovatel nesmí na Přístupech ke koncovým úsekům zejména
poskytovat ani umožnit třetí osobě poskytovat služby nebo informace, které jsou v rozporu
s platnými právními předpisy, porušující nebo omezující zákonem chráněná práva osob.

15.5

Poskytovatel zajistí, že podmínky smlouvy s Účastníky Poskytovatele budou obsahovat
odpovídající povinnosti Účastníka Poskytovatele za účelem zajištění bezpečnosti a
ochrany sítě CETIN v rozsahu dle tohoto článku 15. V případě, že dojde k porušení
povinností ze strany Účastníka, poskytne Poskytovatel společnosti CETIN součinnost
potřebnou k ochraně práv společnosti CETIN.

16

Ochrana osobních údajů a důvěrnost komunikací

16.1

[Ochrana osobních údajů] V zájmu ochrany osobních, zejména provozních a
lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací se strany zavazují řídit se ustanoveními
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, a dalších souvisejících právních předpisů.

16.2

CETIN neodpovídá za obsah přenášených zpráv.

17

Důvěrnost, mlčenlivost, obchodní tajemství

17.1

[Ochrana obchodního tajemství] Smluvní strany budou považovat veškeré informace
získané při sjednávání a plnění této Smlouvy a veškeré skutečnosti tvořící obchodní
tajemství podle této Smlouvy za důvěrné a nebudou je poskytovat nebo zpřístupňovat
třetím stranám, pokud tato Smlouva neurčuje jinak.

17.2

Výjimku z tohoto pravidla tvoří informace, které
a) se staly všeobecně dostupnými veřejnosti bez porušení této Smlouvy ze strany
přijímající smluvní Strany,
b) v době předání přijímající smluvní Straně byly této smluvní straně známy bez
omezení,
c) předávající smluvní Strana písemným souhlasem zbavila těchto omezení,
d) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným státním
nebo správním orgánem na základě zákona.

17.3

Obchodní tajemství podle této Smlouvy tvoří zejména:
a) tato Smlouva a zápisy z jednání smluvních stran o této Smlouvě a jejich Přílohách,
b) technické a ekonomické podklady a informace o síti CETIN:
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informace a podklady o plánované výstavbě spojovacích a přenosových
prostředků a telekomunikačních objektů sítě CETIN;



údaje o provozu v síti CETIN.

c) informace o cenách;
d) podklady pro účtování Služeb;
e) informace získané v rámci kontroly plnění povinností
17.4

Každá Smluvní strana se zavazuje používat důvěrné informace dle tohoto čl. 17 a
skutečnosti tvořící obchodní tajemství druhé smluvní Strany výlučně pro plnění povinností
přijímající smluvní Strany dle této Smlouvy a nesmí je dále rozšiřovat, reprodukovat nebo
zpřístupňovat třetí straně ani svým zaměstnancům, pokud to není nezbytně nutné k plnění
povinností dané smluvní strany dle této Smlouvy; výjimku tvoří případy uvedené touto
Smlouvou. Smluvní Strany omezí počet zaměstnanců pro styk s obchodním tajemstvím a
důvěrnými informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku informací. Za
porušení důvěrnosti informací těmito osobami odpovídají smluvní Strany, jako kdyby
důvěrnost porušily samy.

17.5

CETIN je oprávněn zpřístupnit důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství
druhé smluvní strany subdodavatelům CETIN, jejichž plnění souvisí s poskytováním služeb
elektronických komunikací CETIN, přičemž takovou osobu zaváže chránit takové důvěrné
informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství Poskytovatele za podmínek obdobných
s podmínkami stanovenými v tomto čl. 17 Smlouvy.

17.6

Po ukončení této Smlouvy budou veškeré materiály, dokumenty a informace tvořící
obchodní tajemství, resp. důvěrné informace, v držení přijímající smluvní Strany vráceny
předávající smluvní straně nebo znehodnoceny.

17.7

Závazky stanovené v čl. 14 Smlouvy k ochraně skutečností, které jsou důvěrnými
informacemi nebo skutečnostmi tvořícími obchodní tajemství, které byly předány přede
dnem ukončení platnosti této Smlouvy, platí nadále i po ukončení platnosti této Smlouvy,
a to po dobu 5 (pěti) let ode dne ukončení platnosti této Smlouvy.

18

Změny ve smlouvě

18.1

[Požadavek písemné formy] Změny a dodatky k této Smlouvě o přístupu ke koncovým
úsekům a k jejím přílohám jsou platné pouze tehdy, jsou-li v písemné formě číslovaných
dodatků a jsou-li vlastnoručně podepsány oprávněnými zástupci stran, vyjma Přílohy 3 Seznam kontaktních osob a postupu uvedeného v článku.

18.2

Příloha 3 - Seznam kontaktních osob, obsahující seznam adres a kontaktních osob
určených každou stranou, může být změněna na základě písemného sdělení vlastnoručně
podepsaného oprávněným zástupcem předaného druhé straně.

18.3

[Jednotné nastavení Služeb] V případě úpravy sítě CETIN, pokud technické systémy sítě
CETIN neumožňují odlišné nastavení pro služby přístupu ke koncovým úsekům podle této
Smlouvy a pro shodné nebo obdobné služby poskytované v síti CETIN jiným osobám, aniž
by byly vynaloženy nepřiměřené náklady, je CETIN oprávněn změnit předmětnou Službu,
přičemž informuje Poskytovatele v přiměřené lhůtě předem, je-li to možné s předstihem
nejméně dvou měsíců.
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18.4

[Změny vyplývající ze zákona] V případě, kdy ze zákona nebo z rozhodnutí orgánu
veřejné moci, zejména Českého telekomunikačního úřadu, vyplyne nová povinnost, se
kterou některá ustanovení této Smlouvy nejsou v souladu, zavazují se strany sjednat
dodatek k této Smlouvě, kterým uvedou dotčená ustanovení Smlouvy do souladu se
zákonem či rozhodnutím orgánu veřejné moci.

19

Prohlášení a záruky smluvních stran

19.1

[Záruky CETIN] CETIN prohlašuje, že:
a) je obchodní společností řádně založenou a platně existující podle právního řádu
České republiky;
b) je oprávněn a má plnou právní způsobilost v souladu s obecně závaznými právními
předpisy uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky, které z ní vyplývají;
c) Smlouva byla CETIN řádně a platně schválena a uzavřením zakládá platné,
závazné a vymahatelné právní povinnosti CETIN v souladu s obecně závaznými
právními předpisy;
d) uzavřením této Smlouvy, nedojde k porušení žádného zakladatelského,
korporátního anebo obdobného dokumentu CETIN, ani jakéhokoli smluvního či
jiného závazku nebo právní povinnosti CETIN, vnitřního předpisu, zvyklosti,
pravidla, soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro CETIN závazné nebo
se vztahuje na její majetek či jeho část;
e) k uzavření této Smlouvy CETIN nepotřebuje žádný další souhlas, udělení výjimky,
schválení, prohlášení, ani povolení jakékoli třetí osoby, ani předchozí oznámení či
podaní jakékoli třetí osobě nebo subjektu;
f)

má zajištěny dostatečné materiální a personální zdroje na realizaci činností
uvedených v této Smlouvě a na činnosti s touto Smlouvou související;

g) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přiměřené
výši;
h) se vzhledem ke svým majetkovým poměrům nenachází v úpadku nebo v likvidaci,
neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí statutárního orgánu CETIN ani
nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí či jiné právní řízení či jednání před
jakýmkoli orgánem, které by mohlo jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi
nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost CETIN splnit jednotlivé povinnosti podle
této Smlouvy.
19.2

[Záruky Poskytovatele] Poskytovatel prohlašuje, že:
a) je právnickou osobou řádně založenou a platně existující podle právního řádu
České republiky;
b) je oprávněn a má plnou právní způsobilost v souladu s obecně závaznými
právními předpisy uzavřít tuto Smlouvu a plnit své závazky, které z ní vyplývají;
c) disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními a licencemi potřebnými
k realizaci předmětu této Smlouvy, jakož i k poskytování plnění, které s touto
Smlouvou souvisí;
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d) Smlouva byla orgány Poskytovatele řádně a platně schválena a uzavřením
zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Poskytovatele v souladu
s obecně závaznými právními předpisy;
e) uzavřením této Smlouvy, ani plněním závazků, které z této Smlouvy vyplývají,
nedojde k porušení žádného zakladatelského, korporátního anebo obdobného
dokumentu Poskytovatele, ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku nebo právní
povinnosti společnosti Poskytovatel, vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla,
soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro Poskytovatele závazné nebo se
vztahuje na její majetek či jeho část ani žádného právního předpisu, který se
vztahuje na Poskytovatele;
f)

k uzavření této Smlouvy Poskytovatel nepotřebuje žádný další souhlas, udělení
výjimky, schválení, prohlášení, ani povolení jakékoli třetí osoby, ani předchozí
oznámení či podaní jakékoli třetí osobě;

g) má zajištěny dostatečné zdroje financování na realizaci předmětu této Smlouvy a
dále materiální a personální zdroje na realizaci činností uvedených v této Smlouvě
a na činnosti s touto Smlouvou související;
h) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v přiměřené
výši;
i)

se nenachází vzhledem ke svým majetkovým poměrům v úpadku nebo v likvidaci,
neprobíhá a podle nejlepšího vědomí a znalostí statutárního orgánu Poskytovatele
ani nehrozí žádné soudní, správní, rozhodčí či jiné právní řízení či jednání před
jakýmkoli orgánem, které by mohlo jednotlivě nebo v souhrnu s dalšími okolnostmi
nepříznivým způsobem ovlivnit schopnost Poskytovatele splnit jednotlivé
povinnosti podle této Smlouvy.

20

Postoupení práv

20.1

Žádná ze Stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu o přístupu ke koncovým úsekům
nebo jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající třetí straně bez předchozího písemného
souhlasu druhé Strany. Tento zákaz se nevztahuje na

-

postoupení peněžité pohledávky dle z této Smlouvy (existující nebo budoucí,
podmíněně nebo nepodmíněně) ve prospěch osoby, která uzavřela s
takovým postupitelem (CETIN nebo Poskytovatel) smlouvu o úvěru nebo poskytuje
postupiteli financování jiným způsobem (popř. ve prospěch jiné osoby na základě
žádosti osoby poskytující financování),

-

zřízení zástavního práva nebo jiného zajištění dluhu vztahujícího se na takovou
pohledávku ve prospěch osoby poskytující financování uvedené v předchozím odstavci
(popř. ve prospěch jiné osoby na základě žádosti osoby poskytující financování
uvedené v předchozím odstavci).

Strany si poskytnou v souvislosti s výše uvedeným nezbytnou součinnost.
20.2

Práva a povinnosti dle této Smlouvy o přístupu ke koncovým úsekům přecházejí na právní
nástupce Stran.

21

Rozhodné právo
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21.1

Smlouva o přístupu ke koncovým úsekům a všechny právní vztahy s ní související se řídí
právem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

21.2

Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: §
557 (pravidlo contra proferentem), § 1757 odst. 2 (obchodní potvrzovací dopis), § 1799 a
§ 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

21.3

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že strany považují tuto Smlouvu za odvážnou smlouvu
a tudíž se na závazky z ní vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně
okolností (§1764 až 1766) a neúměrném zkrácení (§1793 až 1795).

21.4

Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793
občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

21.5

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

22

Doručování a komunikace

22.1

[Kontaktní osoby] Veškerá písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná dle
Smlouvy o přístupu ke koncovým úsekům budou v českém jazyce a budou zaslána buď
poštou, nebo elektronickou poštou na adresy kontaktních osob uvedených v Příloze 3 Seznam kontaktních osob.

22.2

Toto ustanovení se nevztahuje na provozní informace vyměňované v souladu
s obchodními podmínkami dle Přílohy 8 - Účtování a placení, Přílohy 9 - Očekávané
objemy Služeb a Přílohy 10 – Pravidla a postupy.

22.3

Odpověď strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy nebo změnu této Smlouvy, ani
když podstatně nemění podmínky nabídky.

22.4

Kontaktní osoby uvedené v Příloze 3 Seznam kontaktních osob nejsou bez dalšího
oprávněny činit jménem smluvních stran právní úkony směřující ke změně, doplnění či
zrušení této Smlouvy.

23

Závěrečná ustanovení

23.1

Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným nebo
nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních
ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy Smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za
níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu Smlouvy nebo
Příloh oddělit. Pro případ, že se ustanovení Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo
nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
ustanovením novým se stejným nebo obdobným účelem.
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23.2

Jestliže některá smluvní strana v určitém čase nebo opakovaně nebude požadovat plnění
ustanovení této Smlouvy, v žádném případě to neovlivňuje její práva toto plnění vymáhat.
Jestliže jedna ze smluvních stran promine porušení některého ustanovení této Smlouvy,
nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení smluvní stranou ani
jiných porušení jiných ustanovení této Smlouvy.

23.3

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
Smlouvy.
Žádný
projev
stran
učiněný
při
jednání
o
této
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s
výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

23.4

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný dluh není fixním závazkem podle § 1980
občanského zákoníku.

23.5

K této Smlouvě je přiloženo 16 příloh (číslovaných od 1 do 16), které jsou nedílnou součástí
Smlouvy:

23.6

•

Příloha 1: Podmínky služby

•

Příloha 2: Definice a seznam zkratkových slov

•

Příloha 3: Seznam kontaktních osob

•

Příloha 4: Ceny

•

Příloha 5: Bezpečnost, ochrana majetku a osob

•

Příloha 6: Zajištění dluhu

•

Příloha 7: Smluvní pokuty

•

Příloha 8: Účtování a placení

•

Příloha 9: Očekávané objemy Služeb

•

Příloha 10: Pravidla a postupy

•

Příloha 11: Podmínky pro provoz elektronických komunikačních zařízení

•

Příloha 12:Kvalita služby

•

Příloha 13:SLA

•

Příloha 14:Doplňkové funkce OSS

•

Příloha 15: Neobsazeno

•

Příloha 16: Technické parametry služeb RADO

Není-li uvedeno v konkrétním případě jinak, v případě rozporu mezi ustanoveními Příloh a
ustanovením hlavního textu Smlouvy jsou rozhodující ustanovení v hlavním textu Smlouvy
o přístupu ke koncovým úsekům.

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM

18 / 19

23.7

Tato Smlouva byla vyhotovena v českém jazyce v 6 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá Strana obdrží 3 vyhotovení.

23.8

V případě, že tato Smlouva bude uzavřena do 20. dne v měsíci, Strany se dohodly, že
úprava v ní obsažená se vztahuje na práva a povinnosti Stran již od prvního dne tohoto
měsíce.

23.9

Objem Služeb k okamžiku uzavření této smlouvy je specifikován v Příloze 9 – Očekávané
objemy Služeb.

V Praze dne ……………………….

V Praze dne ……………………….

Za
CETIN.:

Za
Poskytovatele:

..........................................................

..........................................................
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