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7.3.4. Služba je zřízena a předána dnem umožnění jejího užívání. Na 
základě dohody stran může být sepsán předávací protokol.  

1 Ve Smlouvě lze sjednat zkušební provoz. Dnem zřízení 
služby je první den následující po dni skončení zkušebního provozu.  
2 Práva a povinnosti Poskytovatele  
 

8.1. Poskytovatel je povinen:  

8.1.1. Zřídit a nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) poskytovat 
Účastníkovi Službu za podmínek stanovených Objednávkou a 
Smlouvou a Všeobecnými podmínkami v platném znění.  

8.1.2. Poskytnout Účastníkovi finanční náhradu-kompenzaci za 
nefunkčnost po dobu Poruchy dle článku 10 Všeobecných podmínek.  

8.1.3. Poskytuje-li Operátor Účastníkovi Veřejně Dostupnou Telefonní 
Službu, je Operátor povinen Vrátit na vyžádání (na bankovní účet 
Účastníka, specifikovaný ve Smlouvě či Objednávce) zálohu na 
aktivační poplatek a další případné zálohy v případě odstoupení od 
Objednávky dle bodů 18.7.1. nebo 18.7.3. Poskytovatel je oprávněn 
podmínit tuto transakci písemným potvrzením Dobropisu, který 
Poskytovatel Účastníkovi vystaví.  

8.1.4. Informovat Účastníka o změnách Ceníku a Všeobecných 
podmínek, a to nejméně 30 dní před účinností změn, avšak pouze v 
případě podstatné změny smluvních podmínek, která pro Účastníka 
představuje jejich zhoršení.  

8.1.5. Nemonitorovat provoz na síti Účastníka nad rámec nutný pro 
provoz Služby a Telekomunikační sítě.  

8.1.6. Provádět veškeré nezbytně nutné plánované 
odstávkyTelekomunikační sítě pouze po předchozím oznámení 
Účastníkovi, a to zejména v době s minimálním telekomunikačním 
provozem.  

8.1.7. Vyřídit Reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od doručení Reklamace.  

8.2. Poskytovatel je oprávněn:  

8.2.1. Přerušit poskytování Služby na dobu nezbytné odstávky 
Telekomunikační sítě. Neposkytování Služby po dobu ohlášeného 
přerušení není Poruchou.  

8.2.2. Měnit topologii Telekomunikační sítě, provádět její úpravy a 
konfigurace a měnit nastavení služby (IP čísla, frekvence atd.) pokud 
budou dodrženy parametry Služby dle Objednávky.  

8.2.3. Měnit Ceník a Všeobecné podmínky.  

8.2.4. Měnit identifikační čísla Objednávky, Smlouvy, Telefonní číslo, 
Přihlašovací jméno, Heslo, a to i bez souhlasu Účastníka, má-li 
Poskytovatel důvodné podezření, že došlo nebo dochází k využívání 
Služeb v rozporu se Všeobecnými podmínkami a/nebo pokud je to 
nutné k zajištění řádného chodu Služby, např. při změně číslovacího 
plánu apod.  

1 Nezřídit Službu, či neprovést změnu Služby, není-li řádně 
uzavřena Smlouva a Objednávka, včetně všech příloh, nebo pokud 
Účastník nedoložil souhlas vlastníka nemovitosti nebo neposkytl 
potřebnou součinnost k instalaci, neschválil projekt, neumožnil přístup 
do prostor instalace a podobně.  
2 Práva a povinnosti Účastníka  
 

9.1. Účastník je povinen:  

9.1.1. Řádně platit za poskytované Služby. Úhradu ceny za Službu 
provádět v termínu splatnosti dle Objednávky či Výzvy k platbě, a to 
včetně DPH. Úhrada je provedena až dnem připsání celé částky na 
bankovní účet Poskytovatele.  
9.1.2. Užívat Službu v souladu se závaznými právními předpisy, 
dobrými mravy, Objednávkou, Smlouvou, Všeobecnými podmínkami a 

Oznámeními Poskytovatele zejména:  

9.1.2.1. úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat 
jakékoli nelegální činnosti, nezapojovat se do nich, včetně přenosu;  

9.1.2.2. úmyslně nebo z nedbalosti způsobit a/nebo způsobovat 
poruchu a/nebo poruchy nebo omezit a/nebo omezovat provoz v 
Telekomunikační síti Poskytovatele nebo v Telekomunikačních sítích 
jiných Poskytovatelů;  

9.1.2.3. nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu 
osobnosti, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a autorská 
práva;  

9.1.2.4. nenarušovat bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat 
neoprávněný přístup;  

9.1.2.5. nevyužívat neoprávněně data, systémy a sítě, nebo 
neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systémů nebo 
sítí;  

9.1.2.6. neporušovat bezpečnostní a ověřovací procedury bez 
výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě;  

9.1.2.7. nezasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům, 
hostitelským systémům nebo sítím (např. formou přetížení, nebo 
zahlcení daty "callbombing”, pokusy přetížit systém a jinými zásahy);  

9.1.2.8. učinit opatření zabraňující nepovolaným osobám v 
neoprávněné manipulaci s Telekomunikačním zařízením 
Poskytovatelev Přípojném bodu Účastníka;  

9.1.2.9. učinit opatření zabraňující neoprávněnému užívání Služeb třetí 
osobou nebo osobami, pokud k tomu není Účastník oprávněn 
příslušnou telekomunikační licencí, živnostenským oprávněním a 
písemným souhlasem Poskytovatele;  

9.1.2.10. učinit veškerá možná opatření zabraňující nepovolaným 
osobám manipulovat se zařízením Poskytovatele (které je součástí 
Telekomunikační sítě) umístěným v lokalitě Účastníka, poškodit je nebo 
je odcizit;  

9.1.2.11. zajistit souhlas vlastníka nemovitosti k instalaci nutných 
vedení a zařízení a odpovídat Poskytovateli za veškerou škodu, pokud 
by se prokázalo, že souhlas nebyl dán, popřípadě že nikoliv z viny 
Poskytovatele instalací vedení a zařízení nebyly splněny podmínky 
souhlasu;  

9.1.2.12. uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené se zřízením 
nebo změnou Služby, které musel Poskytovatel vynaložit z důvodu, že 
Účastník nesplnil podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu služby; 
za nesplnění podmínek se považuje i to, že Účastník změnil výchozí 
podmínky instalace oproti stavu při zřízení Služby;  

9.1.2.13. dnem ukončení poskytování Služby umožnit Poskytovateli 
odbornou demontáž jeho zařízení.  

9.1.3. Účastník je dále povinen:  

9.1.3.1. Neprodleně ohlásit Poskytovateli všechny známé skutečnosti, 
které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služby, zejména 
Poruchy Telekomunikační sítě, Závady a Poruchy v poskytování 
Služby.  

9.1.3.2. Účastník je povinen zajistit pravidelnou kontrolu své e-mailové 
adresy a veškeré změny svých identifikačních a kontaktních údajů 
neprodleně aktualizovat v Individuální zóně, nebo oznamovat 
Poskytovateli.  

9.1.3.3. Zajistit na své náklady provozní prostory a elektrické napájení 
pro Telekomunikační zařízení Poskytovatele potřebná pro poskytování 
Služby.  

 


