VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Verze 5.00

Účinné od [14. 1. 2020]

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společností SimpleCell Networks a.s., sídlící na
adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 7147, IČ: 252 91 441.
Společnost SimpleCell Networks a.s. je držitelem osvědčení ČTÚ č. 4106 ze dne 15. dubna 2016, na základě kterého je
oprávněna poskytovat služby elektronických komunikací.
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ÚČEL
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen
„Podmínky“) jsou součástí Smlouvy, kterou Vy (dále
jen „Zákazník“) uzavíráte se společností SimpleCell
Networks a.s., se sídlem na adrese Hvězdova
1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, spis. zn. B 7147, IČ: 252 91 441 (dále jen
„Poskytovatel“).
Služby jsou určeny pro podnikatele (podnikatelské
subjekty). Zákazník potvrzuje, že tuto Smlouvu uzavírá
jako podnikatel, nikoliv jako spotřebitel.
Smlouva. Smlouva se skládá z: (1) BSS objednávky;
(2) těchto Podmínek; (3) Produktového listu; (4) SLA;
(5) Standardního ceníku a jakéhokoliv dalšího
dokumentu výslovně uvedeného v této Smlouvě.
Jednotlivé dokumenty se uplatní ve výše uvedeném
uplatní v daném pořadí (pořadí přednosti).

2

POJMY A DEFINICE
Pojmy platné pro tyto Podmínky či jiné části Smlouvy:
„Afilace“ znamená ve vztahu k určité fyzické osobě,
právnické osobě nebo subjektu takovou fyzickou či
právnickou osobu nebo subjekt, který přímo či nepřímo
přes jednoho nebo více prostředníků ovládá, je
ovládán nebo je společně ovládán s takovou fyzickou
nebo právnickou osobou či subjektem; „ovládat“
(včetně souvisejících významů výrazů „ovládání“, „být
ovládaný“ a „být společně ovládán“) znamená přímý či
nepřímý vliv či ovládání ve smyslu § 71 an. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění
pozdějších předpisů, zejména určování obchodního
vedení dané osoby či jiného subjektu.
„Aktivace“ či „Aktivovat” (a odvozená slova)
znamená stav Aktivovaných objektů oprávněných
vysílat či přijímat data v Síti na základě konkrétní BSS
objednávky.
„Aktivovaný objekt” znamená zařízení Aktivované
Zákazníkem, které umožňuje přístup do Sítě v souladu
se Smlouvou.
„Balíček služeb” znamená řešení poskytované
Zákazníkem jeho Koncovým zákazníkům, která vždy
zahrnuje alespoň Aktivované objekty a Služby.
„BSS” znamená business smluvní podpůrný systém.
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„BSS objednávka” znamená Zákazníkovu závaznou
objednávku Služeb, kterou Zákazník přijímá na BSS
portálu nebo, pokud není BSS portál dostupný, pomocí
e-mailové zprávy, kterou Zákazník objednává
jakoukoliv Službu.
„BSS portál” znamená nástroj pro vytváření nabídek a
systém pro registraci objednávek dostupný na
extranetových stránkách nebo ve webové aplikaci,
který Zákazníkovi umožňuje zadávat BSS objednávky.
„Certifikace” znamená proces, kterým Poskytovatel,
SIGFOX nebo jakýkoliv subjekt určený společností
SIGFOX potvrdí, že objekty splňují nezbytná kritéria
pro jakékoliv oprávněné připojení k Síti.
„Cloud” znamená technickou infrastrukturu tvořící
základní směrovací systém Sítě, směrující a ukládající
Rámce odcházející do příslušné aplikace Zákazníka
(odchozí – downlink) a přicházející z aplikace
Zákazníka do správného Aktivovaného objektu
(příchozí – uplink).
„Důvěrné informace” znamenají podmínky Smlouvy
nebo jakékoliv jiné informace jednou ze Stran
označené
za
důvěrné,
případně
informace
považované Stranami za důvěrné.
„Koncový zákazník” znamená jakýkoliv subjekt nebo
osobu, která si od Zákazníka koupí Balíček služeb.
„Lokalizační údaje” znamená jakákoliv data
zpracovávané v Síti, která určují geografickou polohu
Aktivovaných objektů.
„Mapa pokrytí” znamená geografické oblasti veřejně
znázorněné
na
stránkách
coverage.sigfox.cz,
představující přibližné venkovní pokrytí Sítě.
„Období předplatného” znamená období stanovené v
BSS objednávce, během kterého může každý
Aktivovaný objekt přistupovat k Službám a využívat je.
„Omezený režim“ znamená využívání Služeb
poskytovaných v nezměněné podobě pro nekomerční
účely a/nebo pro využití jinak omezené v času či
počtem připojených zařízení, včetně využití pro
testovací účely.
„Osobní údaje” znamená veškeré informace o
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě ve
smyslu GDPR.
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„Podmínky“ znamená tyto všeobecné obchodní
podmínky.

práva, sídlící na adrese 425, rue Jean Rostand, 31670
Labège, Francie, zapsanou v obchodním rejstříku
města Toulouse pod číslem 514 582 444.

„Podpora první úrovně” znamená podporu
poskytovanou Poskytovatelem Zákazníkovi, která
zahrnuje přijetí, klasifikaci a správu jakékoliv události
(mj. např. incidentu nebo problému), která má dopad
na výkonost Služeb, nebo jakéhokoliv požadavku
týkající se Služeb.

“Síť” znamená nízkokapacitní síť provozovanou
Poskytovatelem na Území, založenou na technologii
Sigfox (za použití ultraúzkého pásma) a určenou pro
přenos Rámců mezi Aktivovanými objekty a Cloudem.
„SLA” nebo „Service Level Agreement” znamená
zásady týkající se dohody o úrovni služeb a dohody o
provozní úrovni platných pro Služby, jak je stanoveno
v Příloze č. 2 těchto Podmínek.

„Poskytovatel” znamená společnost SimpleCell
Networks a.s., sídlící na adrese Hvězdova 1716/2b,
Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 7147, IČ: 252 91 441.

„Služby”
znamená
služby
poskytované
Poskytovatelem Zákazníkovi pro Aktivované objekty,
jak je uvedeno v článku 4.1 těchto Podmínek.

„Prodejní cena” znamená cenu Služeb.
„Produktový list” znamená popis produktu, který tvoří
Přílohu č. 1 těchto Podmínek.

„Služby Konektivity” znamená přístup do BSS portálu
přes API and konektivitu IoT (Internet of Things), která
se skládá z (a) přenosu odchozích Rámců vysílaných
Aktivovaným objektem do Cloudu, kde bude Rámec
zpřístupněn Zákazníkovi (pro aplikaci Zákazníka), (b)
přenosu příchozích Rámců z Cloudu do Aktivovaného
objektu na žádost a (c) správy databáze obsahující
záznamy Rámců Zákazníka.

„Provozní
údaje“
znamená
jakékoliv
údaje
zpracovávané za účelem přenosu dat v rámci Sítě
nebo případně pro vyúčtování, včetně informací o
druhu či ceně poskytované služby, počátku připojení,
ukončení připojení, data a četnosti připojení, počtu
jednotek (např. kB), typu použitých zařízení,
konfiguračních údajů, informací o obsahu a využívání
Služeb a o behaviorálních údajích týkajících se
Aktivovaných objektů.

„Standardní ceník” znamená ceník Služeb, který je k
dispozici na internetových stránkách Poskytovatele na
adrese www.sigfox.cz/pricing.

„Předpisy ochrany osobních údajů” znamená
účinné právní předpisy upravující zpracování osobních
údajů dle Smlouvy, včetně Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES („GDPR”), a zákona č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů.

„Strana” znamená Poskytovatel a/nebo Zákazník.
„Technické specifikace sítě” nebo “TSS” znamená
požadavky Sítě v souladu s mezinárodními standardy
a předpisy uvedenými v článku 4.2 těchto Podmínek.
„Území“ znamená Českou republiku.
„Vybavení” znamená základnovou stanici (včetně
příslušenství) zřízenou a udržovanou Poskytovatelem
a ostatními Poskytovateli.

„Přenášený obsah“ znamená Rámce, elektronická
data a údaje zasílané nebo přijímané prostřednictvím
Služeb, Sítě a/nebo Aktivovaných objektů.

„Zákazník” znamená stranu Smlouvy, která je
oprávněna využívat Služby v souladu s těmito
Podmínkami a/nebo Smlouvou.

„Příloha” znamená přílohu těchto Podmínek.
„Rámec” znamená jakákoliv data vysílána nebo
přijímána Aktivovaným objektem.

„Zákaznický BSS účet“ znamená BSS účet, ke
kterému má Zákazník přístup přes BSS portál pomocí
svých identifikačních údajů (např. uživatelského jména
a hesla) za účelem sledování informací týkajících se
připojení Aktivovaných objektů v Síti v souladu s
Podmínkami.

„Rozhodný předpis” znamená zákon, vyhlášku,
závazný prováděcí předpis, rozhodnutí, nařízení nebo
požadavek jakéhokoliv relevantního státu nebo
státního úřadu, profesního nebo regulačního orgánu,
sankce (zákony a vyhlášky o ekonomických,
obchodních a finančních sankcích, embarga nebo
nařízená restriktivní opatření), zákony na kontrolu
obchodu nebo vývozu, které se týkají (i) Poskytovatele
při poskytování Služeb a/nebo (ii) Zákazníka při
přijímání Služeb nebo při jeho podnikání.
„Servisní kredity” znamená způsob popsaný v SLA,
kterým Poskytovatel Zákazníkovi nahrazuje porušení
SLA.
„SIGFOX” znamená SIGFOX, akciovou společnost
(société anonyme) registrovanou dle francouzského
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„Zásah vyšší moci” má význam stanovený právem
rozhodným pro Smlouvu a zahrnuje, kromě jiného,
rovněž stávky pracujících jakéhokoliv druhu,
pandemické a epidemické choroby, revoluce,
nepokoje či zákazy vycházení.
3

PŘIJETÍ A ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK
Přijetí
těchto
Podmínek.
Potvrzením
BSS
objednávky na BSS portálu, případně v e-mailu,
Zákazník přijímá tyto Podmínky a souhlasí s nimi.
Používáním Služeb Zákazník potvrzuje, že si přečetl a
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pochopil Smlouvu, včetně těchto Podmínek, a
Smlouvu přijímá a souhlasí, že bude Smlouvou vázán.
Odesláním BSS objednávky se Podmínky stávají
nedílnou součástí Smlouvy. Pokud Zákazník se
Smlouvou nesouhlasí (případně ji nemůže dodržovat),
nemůže využívat Služby ani přistupovat k Síti.
Změny Smlouvy. Vyjma jakýchkoliv změn uvedených
v tomto článku 3.3 budou jakékoliv dodatky této
Smlouvy uzavírány mezi Stranami v písemné podobě.
Změny. Poskytovatel může
tyto
Podmínky,
Produktový list, SLA a/nebo Standardní ceník (mj.
včetně změn, zavedení či zrušení Služeb a/nebo TSS)
kdykoliv v následujících případech:
a) pokud to bude vyžadováno za
dodržování Rozhodných předpisů;
na

trhu

účelem

b)

z důvodu změn
komunikací;

elektronických

c)

z důvodu změn poplatků, výdajů, účetnictví,
provozu, technologií nebo služeb Poskytovatele;

d) pokud Poskytovatel přiměřeně stanoví, že daná
změna je nutná za účelem udržení či zvýšení
kvality Služeb, mj. jak je stanoveno článkem 1.2
SLA.
Oznámení
o
změně.
Poskytovatel
oznámí
Zákazníkovi změny dle článku 3.3 výše s co největším
možným předstihem, nejpozději však jeden (1) měsíc
před účinností takové změny. Oznámení bude zasláno
Zákazníkovi e-mailem a změny budou zveřejněny na
stránkách www.sigfox.cz. Poskytovatel může Služby
upravit nebo zrušit bez předchozího oznámení pouze
v případě, že taková změna (dle rozumného názoru
Poskytovatele) Zákazníkovi nezpůsobí žádnou újmu,
nebo pokud Zákazník danou Službu běžně nepoužívá.
Účinnost změn. BSS objednávky podepsané a
potvrzené před zveřejněním změn dle článku 3.3
nebudou pozdějšími změnami Podmínek dotčeny,
pokud to nebude vyžadováno dle Rozhodných
předpisů (v souladu se článkem 3.3a) výše). Změny se
stanou účinnými dle data určeného Poskytovatelem,
ne však dříve než jeden (1) měsíc po jejich zveřejnění
na internetových stránkách Poskytovatele.
Nesouhlas s podstatnou změnou. V případě, že
změna dle článku 3.3b), 3.3c) nebo 3.3d) způsobuje
Zákazníkovi podstatnou újmu, může Zákazník
Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí do patnácti
(15) dní od oznámení dané změny. V případě, že
Zákazník takovou výpověď nedoručí, bude se mít za
to, že si Zákazník změnu přečetl, pochopil ji, přijal a
souhlasí s jejím dodržováním (tj. nové verze Podmínek
a/nebo jiných dokumentů dotčených danou změnou),
přičemž výpověď bude účinná, pouze pokud nebude
Poskytovatel schopen vyřešit daný problém k
přiměřené spokojenosti Zákazníka do třiceti (30) dní
od obdržení výpovědi. V případě, že Zákazník
Smlouvu vypoví v souladu s tímto článkem 3.6, pak
bude výpovědní lhůta dvanáct (12) měsíců ode dne
účinnosti dané změny (tj. nové verze Podmínek a/nebo
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jiných dokumentů dotčených změnou). V průběhu
výpovědní lhůty může Zákazník vypovědět jakékoliv
(automatické) prodloužení Období předplatného,
například novým nastavením prodlužování na BSS
portálu. Poznámka: Období předplatného může být
delší, než je jednoroční (1) fakturační cyklus
předplatného.
4

SLUŽBY
Služby. Po dobu trvání BSS objednávky Zákazníka
bude Poskytovatel Zákazníkovi poskytovat nevýhradní
přístup ke Službám a jejich využívání. Služby se
skládají ze (1) Služeb Konektivity, (2) Podpory první
úrovně a/nebo (3) jakýchkoliv prémiových volitelných
součástí poskytovaných dle Produktového listu.
Technické specifikace sítě. Síť je poskytována na
základě všeobecného oprávnění k používání
radiových kmitočtů v pásmu 868,034 až 868,226 MHz
pro příjem dat od zařízení (též downlink) a 869,425 až
869,625 MHz pro odesílání dat zařízením (též uplink).
Provoz Sítě se řídí všeobecným oprávněním a
veškerými účinnými Rozhodnými předpisy pro dané
pásmo. Kvalita služeb, jakož i příslušná omezení pro
koncové vybavení podléhají podmínkám daného
pásma. Konkrétně platí pro koncové vybavení
následující
omezení:
maximální
objem
dat
přenášených Aktivovaným objektem v Síti za den
nesmí přesáhnout (i) v případě odchozího přenosu 140
datových bloků (zpráv) s maximální kapacitou
každého jednotlivého bloku ve výši 12 bytů a (ii) v
případě příchozího přenosu 4 datové bloky (zprávy) s
maximální kapacitou každého jednotlivého bloku ve
výši 8 bajtů; maximální vyzářený výkon vybavení
nesmí přesáhnout 25 mW.
Podmínky používání. Zákazník bere na vědomí, že
poskytování Sítě se řídí Rozhodnými předpisy, včetně
předpisů stanovených různými orgány, jako např.
Evropským ústavem pro telekomunikační normy a
Federální komisí USA pro komunikace. Zákazník se
zavazuje dodržovat následující povinnosti a zároveň
se zavazuje zajistit, že jeho Koncoví zákazníci budou
tyto povinnosti rovněž dodržovat: (a) dodržovat
Rozhodné předpisy a předpisy vztahující se na jeho
podnikání, činnosti nebo povinnosti dle Smlouvy, mj.
včetně takových, které se týkají využívání všech
Aktivovaných objektů, Technických specifikací sítě,
jakož i příslušné zákony, vyhlášky a nařízení týkající
se vývozu, (b) nepoužívat Služby v souvislosti s
jakýmikoliv činnostmi týkajícími se návrhů, vývoje,
výroby, vytváření zásob nebo testování jakýchkoliv
zbraní hromadného ničení (jaderných, chemických
nebo biologických zbraní či raket), (c) nepoužívat Síť k
ukládání či přenášení nezákonných dat, ani ukládání
či přenášení dat porušujících práva třetích stran, (d)
neposkytovat Poskytovateli přímý či nepřímý přístup k
Osobním údajům, aniž by byly předem dodrženy
Předpisy ochrany osobních údajů, (e) nepřipojovat k
Síti žádné Aktivované objekty, zařízení, vybavení,
materiál, produkty ani systémy, které k danému datu
nezískaly Certifikaci, (f) nezasahovat ani narušovat
celistvost Sítě, nezískávat či se nepokoušet získat
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neoprávněný přístup do Sítě či s ní souvisejících
systémů, (g) neprovádět reverzní inženýrství či
disambeling (dekompilaci či rozkládání) jakéhokoliv
softwaru vestavěného do Služeb, Sítě a/nebo
Aktivovaných objektů. Dále Zákazník bere na vědomí
a souhlasí, že veškeré Aktivované objekty v rámci BSS
objednávky nemusí být schopny komunikovat v jeden
moment a že veškerá komunikace musí probíhat v
souladu s veškerými stávajícími a budoucími platnými
standardy a normami zveřejněnými či doporučenými
organizací pro standardizaci nebo úřadem.
Nevhodné používání Služeb. Služby nejsou vhodné
pro všechny případy použití, především nejsou Služby
vhodné k používání (a) jako součást kritické
infrastruktury, jejíž funkční nestabilita by mohla mít
podstatný vliv na bezpečnost, zajištění základních
životních potřeb obyvatel, zdraví osob nebo
ekonomiku státu, (b) pro účely, kdy by okamžitá
nedostupnost nebo chybný, nepřesný, opožděný nebo
neúplný obsah, data nebo informace mohly vést k
úmrtí, zranění, škodám na majetku či životním
prostředí nebo k jakémukoliv jinému závažnému
následku. Služby neumožňují přístup k číslům
tísňového volání.
Povinnosti Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje
(i) poskytovat Služby dle Smlouvy, (ii) plnit své
povinnosti ze Smlouvy v souladu s osvědčenými
postupy v daném oboru, (iii) dodržovat zákony a
předpisy vztahující se na jeho podnikaní jakožto
poskytovatele předmětných Služeb, (iv) dodržovat
SLA, (v) zveřejňovat Mapu pokrytí, (vi) odpovídat na
veškeré přiměřené žádosti Zákazníka o informace
týkající se Služeb nebo Sítě, (vii) poskytovat
Zákazníkovi přístup k BSS a BSS portálu v souladu s
příslušnými podmínkami používání, které mohou být k
dispozici na BSS a BSS portálu.
Povinnosti Zákazníka. Zákazník se zavazuje (i)
dodržovat Smlouvu, (ii) hradit Prodejní cenu a/nebo
jakékoliv platné ceny dle Smlouvy, (iii) využívat Služby
pouze pro své interní potřeby a/nebo v rámci prodeje
jeho Balíčků služeb dle článku 4.7 a 4.8 níže, (iv)
používat BSS portál pro zasílání BSS objednávek
Služeb v souladu s podmínkami používání, které jsou
případně k dispozici přes BSS portál, (v) používat
nástroje na přidělování čísel požadavků (ticket) v
souladu s podmínkami jejich používání, jak jsou dále
popsány v SLA; Zákazník se především zavazuje
přesně označit sektor, subsektor, aplikaci, typ aplikace
a profil pro každý typ zařízení a BSS objednávku, (v)
zajistí, aby měl odpovídající provozní systémy, které
Zákazníkovi umožní se připojovat k BSS a BSS
portálu, (vi) zajistí dodržování veškerých příslušných
povinností dle Smlouvy ze strany svých Koncových
zákazníků.
Balíčky služeb. Zákazník může Služby využívat pro
vlastní účely a/nebo k poskytování Balíčku služeb
svým Koncovým zákazníkům, a to na svou výlučnou
odpovědnost. Zákazník je tak výlučně odpovědný za
řešení a vyřešení jakéhokoliv požadavku, stížnosti a
reklamace Koncového zákazníka ohledně Balíčku
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služeb a/nebo Aktivovaných objektů, za které nemůže
Zákazník požadovat žádné odškodnění ze strany
Poskytovatele. Zákazník bude Poskytovatele ihned
informovat o jakékoliv podstatné poznámce či stížnosti
ze strany Koncových zákazníků ohledně Sítě.
Zprostředkování. Zákazník nebude přímo ani
nepřímo (ani přes své Afilace či třetí strany)
přeprodávat Služby bez podstatné přidané hodnoty, tj.
takové hodnoty služeb (např. finanční či komerční
inženýrství, fakturace, specifické platební a/nebo
obchodní podmínky, forwardové ceny, balíčky s
Aktivovanými objekty a dalšími službami či
platformami, řízení rizik spojených s vyšším objemem,
aplikační platforma, řízení měnových rizik), které jsou
nabízené Koncovým zákazníkům nad rámec Služeb,
aby společně tvořily Balíček služeb. Tato přidaná
hodnota služby musí představovat alespoň 50 % ceny
Služeb zahrnutých do Balíčku služeb. Jako výjimku
z tohoto pravidla je Zákazník oprávněn Služby
prodávat, a tedy nebude bráno za to, že by tím
porušoval tento článek 4.8, pokud (i) nebude
kumulovat Aktivované objekty od různých Koncových
zákazníků či třetích stran pod stejnou BSS
objednávkou a (ii) veškeré Aktivované objekty pod
každou jednotlivou BSS objednávkou budou přiřazeny
výlučně, a to přímo či nepřímo, jednomu
samostatnému Koncovému zákazníkovi nebo třetí
straně, včetně jejích Afilací.
Roaming. Služby jsou dostupné pouze na Území
pokrytém Sítí, jak je znázorněno na Mapě pokrytí. V
případě, že Aktivované objekty budou používány pro
roaming, Poskytovatel nezaručuje a nenese
odpovědnost za dostupnost Služeb mimo Území.
Poskytovatel není odpovědný za kvalitu služeb
poskytovaných zahraničními poskytovateli v rámci
roamingu. Informace týkající se oblastí v současné
době pokrytých radiovým signálem umožňujícím
přístup k technologii SIGFOX jsou k dispozici na
stránkách
www.sigfox.cz
a
www.sigfox.com.
Poskytovatel poskytne Zákazníkovi nezbytnou
součinnost ohledně jakýchkoliv stížností týkajících se
přístupu k technologii SIGFOX mimo Území.
Dostupnost Služeb. Služby (nebo jejich konkrétní
části, jak je případně stanoveno touto Smlouvou) jsou
poskytovány v souladu se SLA. Aniž by mu tím vznikla
jakákoliv odpovědnost, Poskytovatel může Služby
pozastavit z důvodu jakékoliv údržby, úpravy a/nebo
technické poruchy Sítě, a to především za účelem
ochrany bezpečnosti a integrity Sítě. Pokud to bude
přiměřeně možné, Poskytovatel takové pozastavení
předem oznámí, jak je stanoveno v SLA. Přístup k Síti
a kvalita a dostupnost Služeb mohou být ovlivněny
událostmi mimo kontrolu Poskytovatele, zejména pak
atmosférickými podmínkami, fyzickými překážkami
(včetně umístění Aktivovaného zařízení vedoucího ke
ztrátě jeho dostupnosti v důsledku jeho zastínění),
rádiovým rušením nebo službami poskytovanými
třetími stranami. Bez ohledu na takové negativní vlivy
na Služby, které mohou vést k tomu, že Rámce
nebudou přeneseny či přijaty, jak bylo zamýšleno,
neponese Poskytovatel za takové události a s tím
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související vlivy odpovědnost a veškeré platby
(Prodejní cena) budou i nadále splatná Zákazníkem
bez jakékoliv náhrady ze strany Poskytovatele.

Fakturační podmínky. Veškeré poplatky jsou splatné
do třiceti (30) dní od data vystavení faktury. Zákazník
předá Poskytovateli úplné fakturační a kontaktní údaje
a bude Poskytovatele informovat o jakýchkoliv
změnách. Přehled poplatků za každý měsíc je k
dispozici na BSS portálu.

Nároky dle SLA. Nároky dle SLA jsou výlučným a
jediným nápravným prostředkem Zákazníka ohledně
potíží s výkonem či dostupností Služeb dle Smlouvy.
Nároky dle SLA mohou být Zákazníkem vzneseny,
pokud Služby porušují SLA.

Reklamovaní faktur. Zákazník může fakturu
reklamovat pouze písemným oznámením do patnácti
(15) dní od data vystavení faktury s uvedením
podrobností o důvodu reklamace faktury a částky,
kterou považuje za splatnou, přičemž v každém
případě nereklamované částky uhradí k datu
splatnosti. Zákazník bude částky reklamovat pouze na
základě rozumného důvodu a v dobré víře.

Omezený režim. Při používání Služeb v Omezeném
režimu je Zákazník oprávněn Služby používat s
předchozím souhlasem Poskytovatele i bez platné
BSS objednávky. V takovém případě se Zákazník
zavazuje dodržovat tyto Podmínky. Poskytovatel
nebude těmito Podmínkami vázán a vylučuje veškeré
záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné či odvozené,
zejména pak jakékoliv záruky kvality, dostupnosti,
prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel či kontinuity.
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo
pozastavit
používání
Služeb
Zákazníkem
v
Omezeném režimu a odpojit veškerá zařízení
Zákazníka ze Sítě.
5

Prodlení s úhradou. V případě, že Zákazník neuhradí
fakturu do sedmi (7) dní od data splatnosti a nepředloží
reklamaci v souladu s článkem 5.9 výše, pak bude
Poskytovatel
oprávněn
provést
jakékoliv
z
následujících opatření, případně všechna tato
opatření, a to až do úplného zaplacení (včetně úroků):
(i) účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z
neuhrazené částky denně, (ii) účtovat přiměřené
administrativní náklady a (iii) učinit kroky dle článku
Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a/nebo 10.2 těchto
Podmínek.

CENA A PLATBY
Předplatné. Služby jsou poskytovány formou
předplatného. Období předplatného platí pro každý
jednotlivý Aktivovaný objekt samostatně. Období
předplatného je jeden (1) rok, pokud není v BSS
objednávce uvedeno jinak.

Zákaz započtení. Žádná ze Stran nemá žádné právo
na vzájemné započtení ani jiná obdobné práva
ohledně (i) jakýchkoliv částek obdržených dle Smlouvy
nebo (ii) jakýchkoliv jiných částek nárokovaných po
druhé Straně z titulu Smlouvy nebo jakékoliv jiné
dohody mezi Stranami.

Předplacené Služby. Služby jsou poskytovány jako
předplacené služby a ceny jsou hrazeny předem bez
ohledu na skutečné využívání Služeb Zákazníkem.
Výše uvedené nemá vliv na žádná platná pravidla
týkající se nadměrného využívání Služeb dle
Produktového listu. Poskytovatel nebude poskytovat
náhradu žádných již uhrazených poplatků.
Prodejní cena. Prodejní cena je stanovena v BSS
objednávce učiněné přes BSS portál. Prodejní cena
uvedená v BSS objednávce je pevná a nemůže být
během celé doby trvání BSS objednávky měněna.
Jakékoliv poplatky neuvedené ve Smlouvě budou
uplatněny na základě Standardního ceníku.

Daňové povinnosti. Veškeré poplatky jsou uvedeny
bez jakékoliv příslušné DPH a jakýchkoliv daní,
odvodů (včetně daní uvalených na dodávky Služeb)
nebo jakýchkoliv obdobných poplatků, které mají být
hrazeny Zákazníkem Poskytovateli (v případě DPH
poté, co Zákazník obdrží příslušný daňový doklad).
6

Duševní vlastnictví. Zákazník je oprávněn používat
obchodní názvy, označení a slovní či grafické
ochranné známky Poskytovatele, které jsou k dispozici
na internetových stránkách Poskytovatele, a to za
účelem nabízení či propagace Sítě, Balíčků služeb a
pro jiné účely, pokud souvisí se Službami.

Fakturace. Faktury za Služby budou vystavovány
měsíčně a budou doručovány Zákazníkovi e-mailem.
Ceny a platební podmínky pro Koncové zákazníky.
Zákazník může volně stanovit ceny a jakékoliv platební
podmínky pro své Koncové zákazníky dle svého
uvážení. Tyto nepodléhají souhlasu ani schválení ze
strany Poskytovatele.
Nepodmíněné platby. Zákazník nese odpovědnost
za svá vlastní obchodní rizika a za platby od svých
Koncových zákazníků. Povinnost Zákazníka platit za
Služby nepodléhá platbám mezi Zákazníkem a jeho
Koncovými zákazníky.
Platební podmínky. Všechny splatné platby jsou v
českých korunách (CZK). Pokud jsou poplatky
stanoveny v eurech (EUR), pak tyto budou přepočteny
na CZK za použití směnného kurzu zveřejněného
Českou národní bankou ke dni vystavení faktury.
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DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Výhrada práv. Aniž by byl dotčen článek 6.1,
poskytování Služeb nezahrnuje převod ani udělení
žádných práv týkajících se práv duševního vlastnictví
Poskytovatele. Především pak s výjimkou dle článku
6.1 nejsou tímto poskytována jakákoliv práva k
ochranným známkám, patentům či jinému duševnímu
vlastnictví Poskytovatele a/nebo SIGFOX.
7

ÚDAJE
Údaje o aplikacích Zákazníka. Na žádost
Poskytovatele
předá
Zákazník
Poskytovateli
informace o Balíčcích služeb a/nebo typech aplikací
Zákazníka (například: veřejné služby, energie,
sledování, měření, monitoring, asistované bydlení,
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telemedicína, platby, kontrola přístupů) a funkčních a
technických vlastnostech Aktivovaných objektů
(například počet senzorů, autonomie, třída emisí).
Tyto Údaje jsou vyžadovány za účelem optimalizace
Služeb a jakýchkoliv jejich funkcí.
Údaje. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je
oprávněn shromažďovat, používat a zpracovávat
údaje týkající se využívání Služeb Zákazníkem (a jeho
Koncovými zákazníky), mj. včetně Lokalizačních údajů
a Provozních údajů, a to po dobu trvání Služeb, avšak
nejméně šesti (6) měsíců. Zákazník bere na vědomí,
že veškeré údaje zpracovávané v rámci Služeb včetně
Provozních údajů, Lokalizačních údajů, Přenášeného
obsahu a dalších údajů týkajících se Zákaznického
BSS účtu nebo BSS portálu mohou být
shromažďovány, používány, přenášeny a ukládány
pro účely poskytování, vývoje či zlepšování kvality
Služeb a jakýchkoliv jejich prvků či funkcí nebo za
účelem vývoje nových služeb nebo pro statistické a
analytické účely. Tyto údaje mohou zahrnovat
technická, statistická či diagnostická data týkající se
Služeb a jejich využívání a Poskytovatel je oprávněn
tyto údaje zpracovávat bez jakéhokoliv omezení, jakož
i je předávat v rámci Evropské unie za účelem
uchování, zpracování a dalšího použití. Tyto údaje
nebudou Poskytovatelem ani třetí stranou zneužívány
pro vlastní komerční prospěch, přičemž Poskytovatel
především nebude tyto údaje používat pro vlastní
komerční účely, ani s nimi obchodovat s třetími
stranami.
Ochrana Osobních údajů. Služby nejsou určeny ani
zamýšleny pro žádné předávání či zpracování
Osobních údajů mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.
V souladu se Smlouvou (především článkem 4.3 (d)
těchto Podmínek) není Zákazník oprávněn předávat
žádné Osobní údaje Poskytovateli a Poskytovatel
nebude mít k žádným Osobním údajům žádný přístup.
Nicméně, bez ohledu na výše uvedené, v případě, že
budou nějaké Osobní údaje předány Poskytovateli,
pak Zákazník (i) bude o takové skutečnosti
Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat, (ii)
zajistí dodržování Předpisů ochrany osobních údajů a
(iii) zajistí, že budou zajištěny veškeré příslušné
dokumenty včetně případných souhlasů, oznámení
předaných subjektům údajů, jakož i veškeré další
požadavky v souladu se Předpisy ochrany osobních
údajů tak, aby byl Poskytovatel oprávněn dané Osobní
údaje zpracovávat. Poskytovatel bude takové Osobní
údaje zpracovávat pouze na základě pokynů
Zákazníka za účelem poskytování Služeb po dobu
trvání Smlouvy. Osobní údaje budou ze systémů
Poskytovatele smazány, jakmile již nebudou potřeba
pro poskytování Služeb, a to na základě pokynů
Zákazníka. Poskytovatel bude tyto Osobní údaje
chránit v souladu s tržními technologickými standardy
odpovídajícími povaze Služeb (přenos data v rámci
Sítě). Za účelem vyloučení pochybností je stanoveno,
že Zákazník a/nebo jeho Koncoví zákazníci přijmou
veškerá bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti
Osobních údajů. Poskytovatel nenese odpovědnost za
žádné porušení ochrany Osobních údajů v rámci Sítě
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(během přenosu i v klidu) třetí stranou, na základě
kterého by daná třetí strana mohla získat přístup k
Osobním údajům Zákazníka nebo jeho Koncových
zákazníků a dané Osobní údaje použít, zneužít nebo
je poskytnout třetím stranám. V případě, že budou
Poskytovateli předány nějaké Osobní údaje, pak
Poskytovatel zajistí, aby osoby oprávněné ke
zpracování takových Osobních údajů byly vázány
mlčenlivostí.
Za
žádných
okolností
nenese
Poskytovatel odpovědnost za žádnou škodu vzniklou
Zákazníkovi a/nebo jeho Koncovému zákazníkovi
vzniklé v důsledku nebo v souvislosti se zpracováním
Osobních údajů. Poskytovatel především nenese
odpovědnost za žádné pokuty či sankce případně
uložené Zákazníkovi a/nebo Koncovému zákazníkovi
za porušení Předpisů ochrany osobních údajů.
8

MLČENLIVOST
Mlčenlivost. Každá ze Stran se zavazuje vůči druhé
Straně dodržovat mlčenlivost a zacházet se všemi
Důvěrnými informacemi jako s důvěrnými. Každá
Strana může Důvěrné informace používat pouze pro
účely Smlouvy a v souladu s ní a přístup k Důvěrným
informacím
může
poskytnout
pouze
svým
zaměstnancům,
ředitelům,
subdodavatelům,
odborným poradcům a zaměstnancům Afilací, a to
pouze pokud je nezbytně potřebují znát. Každá Strana
se zavazuje zajistit, aby byly výše uvedené osoby
vázány zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných
informacích, jak je vyžadováno dle Smlouvy. Tento
článek zůstává účinný i po vypovězení či uplynutí
Smlouvy, a to po dobu tří (3) let od takového
vypovězení či uplynutí Smlouvy.

9

POZASTAVENÍ SLUŽEB
Pozastavení s oznámením. Aniž by tím byla dotčena
ostatní práva či nápravné prostředky dle Smlouvy a
Rozhodných předpisů, Poskytovatel je oprávněn
(zcela nebo částečně) pozastavit poskytování Služeb,
a to na základě písemného oznámení předaného
Zákazníkovi, ve kterém mu poskytne třicetidenní (30)
lhůtu k nápravě: (i) pokud Zákazník porušuje jakékoliv
své povinnosti stanovené v čl. 5 těchto Podmínek,
nebo (ii) v případě používání Služeb či Aktivovaných
objektů, které nejsou v souladu se Smlouvou, nebo (iii)
v případě prodlení s platbou faktur týkajících se
Služeb; vyjma případů, kdy Zákazník porušení napraví
nebo případně uhradí fakturu ve výše uvedené lhůtě
třiceti (30) dnů.
Pozastavení bez oznámení. Aniž by tím byla dotčena
ostatní práva či nápravné prostředky dle Smlouvy a
Rozhodných předpisů, Poskytovatel je oprávněn
pozastavit část nebo všechny Služby bez předchozího
oznámení (i) v případě používání Služeb nebo
Aktivovaných objektů, které závažným způsobem
ovlivňuje stabilitu nebo bezpečnost Sítě, nebo (ii) v
případě jakéhokoliv podvodného či nezákonného
používání Služeb a/nebo Aktivovaného objektu, (iii) v
případě žádosti a/nebo nařízení orgánu činného v
trestním řízení, soudního orgánu nebo jiného státního
či regulačního úřadu, (iv) v případech, kdy je
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poskytování Služeb nezákonné dle
příslušného zákona nebo se jím stane.

jakéhokoliv

uzavření této dohody mezi Stranami s ohledem na
veškeré okolnosti, které jsou nebo by měly být
Stranám známé při vynaložení řádné péče, a která
může vzniknout porušením povinností Poskytovatele
dle Smlouvy. Výše uvedené omezení odpovědnosti
neplatí pro případy hrubé nedbalosti či úmyslného
jednání ze strany Poskytovatele, za které nese
Poskytovatel výlučnou odpovědnost. V maximálním
rozsahu umožněném dle Rozhodných předpisů
nebude Poskytovatel bez ohledu na právní základ
nároku odpovědný za žádnou nemajetkovou újmu,
nepřímé škody ani za žádné škody vzniklé následkem
přerušení obchodní činnosti ani za provozní ztráty,
ušlý zisk, přínos, ztrátu klientů, poškození dobrého
jména nebo nerealizaci očekávaných úspor, zvýšení
produktivity či konkurenční výhody. Odpovědnost
Poskytovatele za jakékoliv neplnění jeho povinností
dle Smlouvy nebude brána v potaz, pokud se takové
neplnění týká nebo bylo způsobeno čímkoliv z
následujícího: (i) jakékoliv jednání či opomenutí ze
strany
Zákazníka
nebo
jeho
zaměstnanců,
dodavatelů, poskytovatelů, zástupců nebo třetích stran
včetně jakéhokoliv neplnění jeho povinností dle
Smlouvy, případně jakéhokoliv nesprávného popisu
jeho potřeb či specifikací vedoucího k nevhodnosti
Služeb, (ii) jakékoliv jednání či opomenutí jakékoliv
třetí strany nebo Zásah vyšší moci.

Doba trvání pozastavení. Poskytovatel omezí
veškerá pozastavení na minimum, a pokud to bude
přiměřeně možné, pozastavení Zákazníkovi předem
oznámí.
Následky pozastavení. V případě jakéhokoliv
takového
pozastavení
nenese
Poskytovatel
odpovědnost za jakoukoliv újmu, která může mít za
následek dané pozastavení nebo z něj může
vzniknout. Pozastavení bude mít za následek
zesplatnění veškerých částek dlužných Zákazníkem
Poskytovateli dle Smlouvy, ať již vyfakturovaných
nebo zatím nevyfakturovaných.
10

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ
Doba trvání Smlouvy. Doba trvání Smlouvy začíná k
datu stanovenému v BSS objednávce a trvá po dobu
stanovenou v BSS objednávce nebo do ukončení
Smlouvy, pokud taková situace nastane dříve.
Výpověď. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu (nebo
jakékoliv její části) kdykoliv s okamžitou účinností
vypovědět, na základě předchozí písemné výpovědi
předané Zákazníkovi, pokud to bude přiměřeně
možné, a to z následujících důvodů: (i) v případě
žádosti a/nebo nařízení orgánu činného v trestním
řízení, soudního orgánu nebo jiného státního či
regulačního úřadu, (ii) v případech, kdy poskytování
Služeb je nebo se stane nezákonné dle jakéhokoliv
Rozhodného předpisu, (iii) pokud se Zákazník podílí
na podvodném či nezákonném jednání, nebo (iv)
pokud má využívání Služeb ze strany Zákazníka
opakovaně nebo po delší dobu negativní vliv na
stabilitu či bezpečnost Sítě nebo schopnost
Poskytovatele poskytovat Služby.
Následky vypovězení a uplynutí Smlouvy.
Vypovězením Smlouvy a/nebo BSS objednávky se
stanou splatnými veškeré neuhrazené částky dlužné
Zákazníkem Poskytovateli dle Smlouvy a dané
vypovězené BSS objednávky, ať již vyfakturované
nebo zatím nevyfakturované, až do data vypovězení.
Uplynutí doby nebo vypovězení BSS objednávky
nebude mít vliv na ustanovení Smlouvy, které mají
výslovně nebo z podstaty zůstat účinné i po uplynutí
platnosti či vypovězení Smlouvy a/nebo BSS
objednávky, včetně ustanovení těchto Podmínek o
„Duševním vlastnictví“ (čl. 6), „Mlčenlivosti“ (čl. 8) a
„Odpovědnosti“ (čl. 11).

11

ODPOVĚDNOST
Odpovědnost Poskytovatele. Celková a souhrnná
odpovědnost Poskytovatele dle Smlouvy bez ohledu
na právní základ nároku je omezena na přímé škody ,
a to do výše částky uhrazené Zákazníkem
Poskytovateli za Služby, ze kterých daná odpovědnost
vznikla, během posledních dvanácti (12) měsíců před
vznikem
škody
(odpovědnosti
Poskytovatele).
Poskytovatel a Zákazník souhlasí, že toto omezení se
vztahuje škodu, kterou lze předpokládat v době
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Odškodnění. Zákazník Poskytovateli zaručuje a
zároveň se zavazuje Poskytovatele obhajovat tak, aby
Poskytovatele ubránil a případně zbavil odpovědnosti
za veškeré ztráty včetně nákladů na právní
zastupování a náhrady škod, které mohou vzniknout z
jakékoliv řízení zahájeného či nároku vzneseného
Koncovými zákazníky nebo jakoukoliv třetí stranou
ohledně Balíčku služeb a/nebo Aktivovaného objektu.
12

VYŠŠÍ MOC
Vyšší moc. Žádná ze Stran není povinna plnit své
závazky dle Smlouvy po dobu, během které není daná
Strana (v příslušném rozsahu) schopna své závazky
zcela nebo zčásti plnit z důvodu Zásahu vyšší moci.
Pokud jakýkoliv Zásah vyšší moci (ať už se vztahuje k
jedné nebo druhé Straně) trvá po dobu sto dvaceti
(120) nebo více po sobě jdoucích dní, je každá ze
Stran oprávněna Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět.

13

RŮZNÁ USTANOVENÍ
Ustanovení přetrvávající po ukončení Smlouvy.
Jakékoliv ustanovení této Smlouvy, které má
(výslovně nebo odvozeně) vstoupit v účinnost nebo
zůstat v účinnosti po ukončení této Smlouvy (zcela
nebo zčásti), zůstává účinné a aplikovatelné i po
ukončení Smlouvy.
Postoupení.
Zákazník
nepředá,
nepřevede,
neobnoví, nezatíží ani smluvně nepostoupí žádná svá
práva ani povinnosti vyplývající ze Smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
Poskytovatel je oprávněn dle svého uvážení předat,
převést, zatížit či smluvně postoupit BSS objednávku
a/nebo veškerá svá práva a/nebo povinnosti
vyplývající ze Smlouvy na třetí stranu z důvodu změny
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osoby oprávněné k provozování sítě SIGFOX na
Území.
Subdodoavatelé. Poskytovatel je oprávněn zajišťovat
svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy
prostřednictvím subdodavatele. V případě využití
subdodavatele jakoukoli Stranou zůstává daná Strana
odpovědnou za své povinnosti dle Smlouvy plněné
jejími subdodavateli, a to ve stejném rozsahu, jako
kdyby takové povinnosti plnila daná Strana přímo.
Úplná dohoda. Vyjma případů podvodného uvedení v
omyl představuje Smlouva úplnou dohodu mezi
Stranami ohledně jejího předmětu a nahrazuje
veškeré předchozí dohody mezi Stranami týkající se
totožného obsahu. Strany berou na vědomí, že žádná
ze Stran tuto Smlouvu neuzavřela na základě žádného
prohlášení, příslibu či záruky učiněné nebo
odsouhlasené žádnou osobou, kromě těch, které jsou
výslovně stanoveny v této Smlouvě. S výjimkou
případů výslovně uvedených v této Smlouvě jsou
veškeré ostatní záruky, podmínky a prohlášení (ať
výslovné či odvozené z předpisů, zvyklosti, vč.
zvyklosti mezi obchodními stranami, či úzu nebo jiné)
v maximální možné míře umožněné zákonem
vyloučeny.
Vzdání se práv. V případě, že některá ze Smluvních
stran nebude vynucovat dodržení jakéhokoliv
ustanovení těchto Podmínek, ať už trvale nebo
dočasně, nebude takové jednání této Smluvní strany
za žádných okolností vykládáno jako vzdání se tohoto
práva této Smluvní strany.
Nezávislost Stran. Strany jsou nezávislými smluvními
stranami. Vyjma případů výslovně stanovených
Smlouvou se Poskytovatel nezavazuje plnit žádné
regulatorní ani smluvní povinnosti Zákazníka, ani
přijmout žádnou odpovědnost za Zákazníkovo
podnikání či činnosti. Smlouva zakládá a má být
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vykládána pouze jako smlouva zákládající smluvní
vztah mezi nepropojenými podnikatelskými subjekty
za účelem poskytování a nákupu Služeb a nevytváří
společný
podnik,
partnerství,
zmocnění
ani
zastupování mezi Stranami za jakýmkoliv účelem, ani
nebude za takové považována. Zákazník neuzavře
žádnou dohodu či záruku ani neučiní žádné prohlášení
v zastoupení Poskytovatele a/nebo SIGFOX.
Audit. Poskytovatel (pro účely tohoto článku zahrnuje
jakékoli stanovené auditory) je oprávněn provádět
kontroly (audity) za účelem zajištění dodržování
povinností ze strany Zákazníka (především v rozsahu
dodržování zákazu dalšího prodeje Služeb dle článku
4.8 výše a/nebo prohlášení o BSS objednávce), a to
na základě předchozího oznámení Zákazníkovi
učiněného v přiměřeném předstihu a během běžné
pracovní doby. V případě porušení povinností
Zákazníka dle Smlouvy ponese náklady a výdaje
související s jakýmkoliv příslušným auditem v plném
rozsahu Zákazník. Zákazník se zavazuje poskytnout
Poskytovateli a případně externím auditorům
ustanoveným Poskytovatelem plnou součinnost
včetně poskytnutí přístupu k veškerým relevantním
informacím v rozsahu přiměřeně nezbytném k
provedení auditu.
Rozhodné právo. Smlouva, Podmínky a vztah mezi
Poskytovatelem a Zákazníkem dle Smlouvy se řídí
právním řádem České republiky.
Věcná a místní příslušnost. Veškeré spory vzniklé ze
Smlouvy budou řešeny Českým telekomunikačním
úřadem, pokud je k tomu příslušný dle zákona č.
127/2005 Sb., zákona o elektronických komunikacích.
V ostatních případech je ke všem sporům vzniklým
z této Smlouvy příslušný Obvodní soud pro Prahu 1,
případně Městský soud v Praze.
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PŘÍLOHA Č. 1 – PRODUKTOVÝ LIST
1

POJMY A DEFINICE
Pojmy uvozené velkým písmenem mají význam stanovený v Podmínkách, tomto článku nebo v jiném ustanovení tohoto Produktového listu.
„Nadměrné využití“ má význam stanovený článkem 3.1 tohoto Produktového listu.
„Tabulka prodejních cen“ nebo „RPG“ znamená cenovou tabulku uvedenou ve Standardním ceníku. Tabulka se používá ke stanovení
Jednotkové ceny.
„Úroveň předplatného“ znamená množství Rámců, které je každý Aktivovaný objekt oprávněn vyslat a/nebo přijmout. Úrovně předplatného
jsou v RPG znázorněny jako řádky.
„Jednotková cena“ znamená cenu za rok a za Aktivovaný objekt, která je zobrazena v RPG v místě, kde se protínají řádky označené jako
„Úrovně předplatného“ a sloupce označené jako „Ceníkový objem“.
„Objemový závazek“ nebo “VC” znamená objemový závazek rovnající se počtu objektů určených k Aktivaci v rámci určité BSS objednávky
během prvních tří (3) let od zadání BSS objednávky.
„Dosažený objem“ nebo „VR“ se rovná celkovému počtu Aktivovaných objektů v rámci jedné BSS objednávky (k poslednímu dni daného
měsíce, pokud není uvedeno jinak).
„Ceníkový objem“ znamená označení počtu Aktivovaných objektů v rámci učiněné BSS objednávky. Ceníkové objemy je v RPG znázorněny
jako sloupce určující rozsah Aktivovaných zařízení. Ceníkové objemy jsou popsány ve Standardním ceníku.

2

PRODEJNÍ CENA
Prodejní cena k úhradě Zákazníkem za Služby se může skládat z (i) Závazkového poplatku, (ii) Ceny předplatného, (iii) Poplatků za přístup
a/nebo (iv) poplatků za prémiové služby. Výpočet Závazkových poplatků a Cen předplatného se řídí Tabulkou (tabulkami) prodejních cen
uvedených ve Standardním ceníku.
Prodejní cena. Prodejní cena (dále jen „RP“ nebo „Prodejní cena“) se používá ke stanovení Cen předplatného a případných Závazkových
poplatků. Výše RP záleží na druhu BSS objednávky a vypočítá se následovně: 𝑅𝑃 = 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 × (1 − 𝑥).
Kde:
•

Jednotková cena je Jednotkovou cenou dle Příslušné RPG,

•

x je příslušná sleva poskytnutá Poskytovatelem za Dobu trvání závazku v souladu s článkem 2.3 níže.

Doba trvání závazku. Poskytovatel může Zákazníkovi navrhnout závazek na stanovenou dobu (přesahující jeden rok). Na základě učiněné
BSS objednávky se závazkem na stanovenou dobu (dále jen “Doba trvání závazku”) může Zákazník využívat slevu poskytnutou
Poskytovatelem.
Závazkový poplatek (pokud je uplatněn). V případě BSS objednávek s Objemovým závazkem bude Poskytovatel fakturovat v plné výši a
do jednoho měsíce od data učinění BSS objednávky jednorázový poplatek za každý objekt (dále jen “Závazkový poplatek” nebo “CF”), který
bude vypočten následovně:𝐶𝐹 = CFR × RP
Kde:
•

CFR (“Koeficient závazkového poplatku”) činí 50 % a může být Poskytovatelem upraven dle článku 5.1 tohoto Produktového listu;

•

RP je stanoveno za použití Jednotkové ceny a regionální RPG nebo jakékoliv mezinárodní RPG (dále jen “Příslušné RPG”).

Pokud Zákazník nedosáhne svého VC do tří (3) kalendářních let od uzavření BSS objednávky, může být Poskytovatelem Zákazníkovi
fakturován specifický poplatek dle podmínek stanovených v tomto Produktovém listu.
Pokud je Smlouva (BSS objednávka) ukončena před koncem Doby trvání závazku, pak se Cena předplatného za zbývající roky stává
okamžitě splatnou a bude v plné výši Poskytovatelem vyfakturována.
Cena předplatného. Za každý Aktivovaný objekt a za každý jednotlivý den bude Poskytovatel účtovat denní poplatek (dále jen “Cena
předplatného” nebo “SF”), který bude vypočten následovně: 𝑆𝐹 = (1 − Příslušný CFR) × RP!ří$%&š(é +!, ×

./0

Kde:
•

Příslušný CFR se rovná CFR pro danou BSS objednávku v prvním roce po Aktivaci a následně 0 %.

•

RPPříslušné RPG je Prodejní cena dle Příslušné RPG.
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Fakturace Ceny předplatného. Cena předplatného bude Poskytovatelem fakturována dle následujících podmínek:
2.6.1

2.6.2

V případě ročního předplatného bude fakturována Cena předplatného na celý rok, a to na začátku měsíce po:
•

Aktivaci objektu (tj. kdy se objekt stane Aktivovaným objektem),

•

každém výročí Aktivovaného objektu.

V případě předplatného na více let bude fakturována Cena předplatného za tolik let, kolik představuje Doba trvání závazku dle BSS
objednávky, a to:
•

na začátku měsíce po Aktivaci objektu (tj. kdy se objekt stane Aktivovaným objektem),

•

po uplynutí Doby trvání závazku bude fakturována Cena předplatného za celý rok na začátku měsíce následujícího po každém výročí
Aktivovaného objektu.

Prémiové služby. Zákazníkovi jsou k dispozici prémiové služby, přičemž poplatky za tyto prémiové služby mohou být účtovány nad rámec
případného Závazkového poplatku a Ceny předplatného dle podmínek příslušné prémiové služby (viz článek 7 tohoto Produktového listu).
3

NADMĚRNÉ UŽÍVÁNÍ
Zvýšení Úrovně předplatného. K Nadměrnému využití dojde, pokud v určitý den u jakékoliv BSS objednávky přesáhne průměrný počet
Rámců pro Aktivovaný objekt maximální denní využití stanovené podle Úrovně předplatného.

3.1.1

Na jednu BSS objednávku je přípustných maximálně třicet (30) Nadměrných využití za každý kalendářní rok. V případě, že v určitém
kalendářním roce dojde k třicátému prvnímu (31.) Nadměrnému využití, Poskytovatel bude ihned Zákazníka informovat, že Jednotková
cena pro danou BSS objednávku se pro zbývající dobu trvání BSS objednávky automaticky zvýší na příslušnou Úroveň předplatného.

3.1.2

Příslušnou Úrovní předplatného je Úroveň předplatného, která byla nejčastěji dosažena v daných 31 případech Nadměrného využití. V
případě, že původní Úroveň předplatného je nejvyšší Úrovní předplatného, pak bude Poskytovatel Zákazníka informovat o maximálním
dovoleném využití v rámci nejvyšší Úrovně předplatného.

3.1.3

Po zvýšení Úrovně předplatného i nadále platí mechanismu platný pro Nadměrné využívání (dle tohoto článku 3 tohoto Produktového listu).

3.1.4

V případě, že Zákazník nově přidělené denní Rámce nevyužije, nebude uplatněna žádná sleva ani náhrada, ani nebude žádný nevyužitý
limit přenesen do dalšího období.

3.1.5

V případě zvýšení Úrovně předplatného budou uplatněny v momentě zvýšení Úrovně předplatného následující poplatky (viz články 3.2 a
3.3 tohoto Produktového listu).
Poplatek za překročení závazku. “Poplatek za překročení závazku” či “COF” je jednorázový poplatek účtovaný Poskytovatelem
Zákazníkovi, který se uplatní v případě BSS objednávky s VC (tj. BSS Objednávky s Objemovým závazkem), který odpovídá úpravě
Závazkového poplatku za objekty v rámci dané BSS objednávky, které mají být k datu zvýšení Úrovně předplatného v budoucnu Aktivovány
(viz článek 3.1 tohoto Produktového listu).
COF je stanoven následujícím způsobem: 𝐶𝐹𝑅 × (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅) × (𝑅𝑃123Á − 𝑅𝑃5678Á )
Kde:
•

CFR je Koeficient závazkového poplatku, který byl pro danou BSS objednávku použit,

•

VC je Objemový závazek dané BSS objednávky,

•

VR je Dosažený objem k datu zvýšení Úrovně předplatného,

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku ihned po spuštění zvýšení Úrovně předplatného,

•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku bezprostředně před spuštěním zvýšení Úrovně předplatného.

Poplatek za překročení předplatného. “Poplatek za překročení předplatného” či “SOF” je jednorázový poplatek za již Aktivovaný objekt,
pro který platí určená Doba trvání závazku, vypočtený k datu zvýšení Úrovně předplatného, a odpovídající úpravě Ceny předplatného za
Aktivované objekty (tj. takové objekty, které jsou již k datu zvýšení Úrovně předplatného Aktivovány) v rámci dané BSS objednávky.
SOF je stanoven následujícím způsobem:𝑆𝑂𝐹 = (𝑅𝑃123Á − 𝑅𝑃5678Á ) × C𝑅𝑜𝑘𝑦 + (1 − 𝑃ří𝑠𝑙𝑢š𝑛ý 𝐶𝐹𝑅) ×

9:;<= >ý@Ačí C9:;<= 2D
./0

K

Kde:
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4

•

Příslušný CFR se rovná CFR pro danou BSS objednávku v prvním roce od Aktivace objektu a následně 0 %,

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku ihned po spuštění zvýšení Úrovně předplatného,

•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku bezprostředně před spuštěním zvýšení Úrovně předplatného,

•

Roky představují počet celých zbývajících kalendářních let, na které byl objekt předplacen,

•

Datum výročí – Datum OE představuje rozdíl počtu dnů mezi
•

Datum výročí = datum příštího výročí Aktivace objektu a

•

Datum OE = kalendářní datum, ke kterému nastalo 31. Nadměrné využití, přičemž ke stejnému datu se spustilo zvýšení Úrovně
předplatného.

MEZINÁRODNÍ OBLASTI A PŘEKROČENÍ ROAMINGU
Mezinárodní oblasti.

4.1.1

Podmínky a povinnosti. V rámci tohoto cenového mechanismu si může Zákazník zvolit při učinění BSS objednávky jednu z následujících
dvou (2) oblastí):
(i.) Regionální mezinárodní oblast
(ii.) Globální mezinárodní oblast

4.1.2

Předdefinované regionální oblasti. Zákazník bere na vědomí, že na níže uvedených územích nemusí být k datu účinnosti Smlouvy
provozovaná místní síť SIGFOX. Předdefinované regionální oblasti stanovené Poskytovatelem jsou následující:
Oblast Ameriky: Antigua a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Barbados, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Kanada, Kajmanské ostrovy, Chile,
Kolumbie, Kostarika, Kuba, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Falklandské ostrovy, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad a Tobago, Spojené státy americké, Uruguay, Venezuela
Oblast APAC: Austrálie, Bangladéš, Bhútán, Brunej Darussalam, Kambodža, Čína, Čínský Hongkong / Macao, Čínský Tchaj-wan,
Dominika, Fidži, Francouzská Polynésie, Indie, Indonésie, Japonsko, Kiribati, Laos, Malajsie, Maledivy, Mongolsko, Myanmar, Nauru,
Nepál, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Severní Korea, Papua Nová Guinea, Filipíny, Polynésie, Samoa, Singapur, Jižní Korea, Srí Lanka,
Thajsko, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Vietnam, Wallis a Futuna
Oblast Evropy: Albánie, Andorra, Antarktida, Arménie, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Belize, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko,
Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzské Antily (Guadeloupe a Martinik), Francouzská Guyana, Německo,
Gibraltar, Řecko, Grónsko, Guernsey, Maďarsko, Island, Irsko, Izrael, Itálie, Jersey, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva,
Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monacká republika, Černá Hora, Montserrat, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Ruská federace, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie
Oblast MEA: Afghánistán, Angola, Ázerbájdžán, Bahrajn, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická
republika, Čad, Kongo, Džibutsko, Egypt, Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Gabon, Gambie, Gruzie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Írán, Irák, Pobřeží slonoviny, Jordánsko, Kazachstán, Keňa, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Lesotho, Libérie, Libye, Madagaskar, Malawi,
Mali, Mauretánie, Mauricijské ostrovy, Mayotte, Maroko, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Omán, Pákistán, Palestinské území, Katar,
Reunionské ostrovy, Rwanda, Saúdská Arábie, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Jihoafrická republika, Súdán, Surinam, Svazijsko, Sýrie,
Tádžikistán, Tanzanie, Togo, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Uganda, SAE, Uzbekistán, Jemen, Zambie, Zimbabwe

4.1.3

Předdefinované globální oblasti. Tato oblast představuje sourh všech regionálních oblastí.
Rozšíření roamingu.

4.2.1

Rozšíření na Předdefinovanou globální mezinárodní oblast. Pokud níže uvedený koeficient (počítaný na denní bázi) dosáhne nebo
přesáhne deset procent (10 %) vícekrát než třicetkrát (30x) za jeden kalendářní rok, pak bude předmětná BSS objednávka automaticky
rozšířena na Globální oblast s odpovídající Příslušnou RPG; to platí pro BSS objednávky platné (i) v rámci Sítě na Území (řídící se místními
cenami) nebo (ii) v určité Předdefinované oblasti: 𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑝𝑜𝑚ě𝑟 𝑚𝑖𝑚𝑜 𝑂𝑏𝑙𝑎𝑠𝑡 =

∑"
!#$ "#$%!
"%#%&'

Kde:
•
•

n = počet území, která (i) nejsou Územím nebo (ii) nejsou Předdefinovanou oblastí dané BSS objednávky,
Nouti = počet Roamingových rámců vyslaných nebo přijatých Aktivovanými objekty v dané BSS objednávce v daný den na Území,

•

Ntotal = celkový počet Rámců vyslaných nebo přijatých Aktivovanými objekty v dané BSS objednávce v daný den,

Verze 5.00 ze dne [14. 1. 2020]

Strana 11 z 19

V případě, že dojde k rozšíření na Předdefinovanou Globální mezinárodní oblast, uplatní se v okamžiku rozšíření následující poplatky (viz
články 4.2.2 a 4.2.3 tohoto Produktového listu).
4.2.2

Poplatek za rozšíření roamingu závazku. “Poplatek za rozšíření roamingu závazku” či “CROF” je jednorázový poplatek účtovaný
Poskytovatelem Zákazníkovi, který se uplatní v případě BSS objednávky s VC (tj. BSS Objednávky s Objemovým závazkem), a
odpovídající úpravě Závazkového poplatku za objekty v rámci dané BSS objednávky, které mají být k datu rozšíření na Globální
mezinárodní
oblast
v
budoucnu
Aktivovány.
CROF
je
stanoven
následujícím
způsobem:
𝐶𝑅𝑂𝐹 = 𝐶𝐹𝑅 × (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅) × (𝑅𝑃123Á − 𝑅𝑃5678Á )
Kde:

4.2.3

•

CFR je Koeficient závazkového poplatku platný pro danou BSS objednávku,

•

VC je Objemový závazek dané BSS objednávky,

•

VR je Dosažený objem k datu rozšíření,

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro BSS objednávku za použití RPG pro Globální oblast,

•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku bezprostředně před spuštěním rozšíření.

Poplatek za rozšíření roamingu předplatného. “Poplatek za rozšíření roamingu předplatného” či “SROF” je jednorázový poplatek za
již Aktivovaný objekt, pro který se uplatní Doba trvání závazku, vypočtený k datu rozšíření na Globální mezinárodní oblast a odpovídající
úpravě Ceny předplatného za objekty v rámci dané BSS objednávky, které jsou již k datu rozšíření Aktivovány.
𝑆𝑅𝑂𝐹 = (𝑅𝑃123Á − 𝑅𝑃5678Á ) × L𝑅𝑜𝑘𝑦 + (1 − 𝑃ří𝑠𝑙𝑢š𝑛ý 𝐶𝐹𝑅) ×

𝐷𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑣ý𝑟𝑜čí − 𝐷𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑂𝐸
V
365

Kde:

5

•

Příslušný CFR se rovná CFR pro danou BSS objednávku v prvním roce od Aktivace objektu a následně 0 %,

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro BSS objednávku za použití RPG pro Globální oblast,

•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku bezprostředně před spuštěním rozšíření,

•

Roky představují počet celých zbývajících let, na které je objekt předplacen,

•

Datum výročí – Datum OE je počet dnů mezi
•

Datum výročí = datum příštího výročí Aktivace objektu a

•

Datum OE = kalendářní datum, ke kterému po 31. denní poměr mimo Oblast dosáhne nebo přesáhne 10 % v jednom kalendářním
roce - ke stejnému datu je spuštěno rozšíření na Globální oblast.

VÝJIMKY ZE ZÁVAZKOVÉHO POPLATKU
Flexibilní Závazkový poplatek

5.1.1

Úprava Závazkového poplatku. Závazkový poplatek může být upravován v rozmezí mezi dvaceti procenty (20 %) a padesáti procenty
(50 %) příslušné Prodejní ceny. V takovém případě bude Závazkový poplatek vypočten následovně: 𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 =
(𝐶𝐹𝑅 − 𝑥) × 𝑅𝑃.
•

Kde x je koeficient (dále také jen “koeficient flexibility”) v jakékoliv výši mezi nulou a třiceti procenty, např. pokud bude
Závazkový poplatek upraven na 23 % příslušné Prodejní ceny, pak x = 27 %.

Zbylá část upraveného Závazkového poplatku (dále jen “Aktivační závazkový poplatek” či “ACF”), která nebyla k datu učinění BSS
objednávky vyfakturována, bude upravena a vyfakturována při Aktivaci objektů z dané BSS objednávky. ACF je jednorázový poplatek
účtovaný Poskytovatelem Zákazníkům za objekt při Aktivaci daného objektu a vypočítává se následovně: 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎č𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 =
𝑥 × 𝑅𝑃
•

Kde: RP je rovna příslušné Prodejní ceně, x je výše uvedený koeficient flexibility.

Pro ACF platí Poplatky za přístup.
5.1.2

Dopad na úpravy Nadměrného využívání V případě zvýšení Úrovně předplatného (viz článek 3.1 Produktového listu) u BSS objednávky
s Flexibilním Závazkovým poplatkem se COF vypočte následovně: 𝐶𝑂𝐹 = (𝑅𝑃123Á − 𝑅𝑃5678Á ) × L(𝐶𝐹𝑅 − 𝑥) × (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅) + ∑EFG- 𝑥 ×
9:;<= >ý@Ačí! C9:;<= 2D
./0

V

Kde:
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•

CFR je Koeficient závazkového poplatku platný pro danou BSS objednávku,

•

VC je Objemový závazek dané BSS objednávky,

•

VR je Dosažený objem k datu zvýšení Úrovně předplatného,

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku ihned po spuštění zvýšení Úrovně předplatného,

•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku bezprostředně před spuštěním zvýšení Úrovně předplatného,

•

n je počet již Aktivovaných objektů, které jsou stále předmětem příslušné Doby trvání závazku,

•

x je výše uvedený koeficient flexibility,

•

5.1.3

Datum výročíi – Datum OE je počet dnů mezi
•

Datum výročíi = datum příštího výročí Aktivace Objektu a

•

Datum OE = kalendářní datum, ke kterému nastalo 31. Nadměrné využití, přičemž ke stejnému datu se spustilo zvýšení Úrovně
předplatného.

Dopad na úpravy rozšíření roamingu V případě rozšíření roamingu (viz článek 4 Produktového listu) u BSS objednávky s Flexibilním
Závazkovým

poplatkem

9:;<= >ý@Ačí! C9:;<= 2D
./0

se

CROF

vypočte

následovně:

𝐶𝑅𝑂𝐹 = (𝑅𝑃123Á − 𝑅𝑃5678Á ) × L(𝐶𝐹𝑅 − 𝑥) × (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅) + ∑EFG- 𝑥 ×

V

Kde:
•

CFR je Koeficient závazkového poplatku platný pro danou BSS objednávku,

•

VC je Objemový závazek dané BSS objednávky,

•

VR je Dosažený objem k datu rozšíření,

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro BSS objednávku za použití příslušné RPG,

•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro danou BSS objednávku bezprostředně před spuštěním rozšíření,

•

n je počet již Aktivovaných objektů, které jsou stále předmětem příslušné Doby trvání závazku,

•

x je výše uvedený koeficient flexibility,

•

Datum výročí – Datum OE je počet dnů mezi
•

Datum výročíi = datum příštího výročí Aktivace Objektu a

•

Datum OE = kalendářní datum, ke kterému po 31. denní poměr mimo Oblast dosáhne nebo přesáhne 10 % v jednom kalendářním
roce - ke stejnému datu je spuštěno rozšíření na Globální oblast.

Nesplnění závazku (VR < VC).
5.2.1

V případě, že Zákazník nedosáhne svého VC do tří (3) kalendářních let od uzavření BSS objednávky, existují dvě níže popsané možnosti
(viz článek 5.2.2 a 5.2.3).

5.2.2

Flexibilní Závazkový poplatek. Pokud byl použit Flexibilní závazkový poplatek (dle článku 5.1 tohoto Produktového listu):
V tomto případě bude Poskytovatelem Zákazníkovi fakturován Poplatek za obnovu závazku (CRF) a Platba za nesplnění závazku (CUP).
V případě uhrazení faktur za CRF a CUP si bude Zákazník moci udržet stejnou Prodejní cenu na další tři (3) roky.
“Poplatek za obnovu závazku” či “CRF”
𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢 (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅) × 𝑥 × 𝑅𝑃

odpovídá

zbývajícímu

Závazkovému

poplatku

a

je

stanoven

následovně:

Kde
•

x je koeficient flexibility (dle definice uvedené v článku 5.1 tohoto Produktového listu) dané BSS objednávky.

“Platba za nesplnění závazku” či “CUP” představuje platbu předem za první rok Doby trvání závazku. Vypočítá se jako zbylá část platby
Ceny předplatného za první rok za objekty, které nebyly Aktivovány, a to následovně: 𝑃𝑙𝑎𝑡𝑏𝑎 𝑧𝑎 𝑛𝑒𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛í 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑢 = (𝑉𝐶 − 𝑉𝑅) × 50% ×
𝑅𝑃
5.2.3

Bez Flexibilního Závazkového poplatku. Pokud nebyl použit Flexibilní závazkový poplatek (dle článku 5.1 tohoto Produktového listu):
V tomto případě má Zákazník na výběr buď:
(i) uhradit CUP dle popisu výše tak, aby Prodejní cena pro příslušnou BSS objednávku zůstala stejná. V tomto případě Poskytovatel
vyfakturuje CUP Zákazníkovi; nebo
(ii.) neuhradit CUP, avšak přijmout změnu Prodejní ceny. V takovém případě:
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•

bude Prodejní cena za všechny objekty v rámci dané BSS objednávky aktualizována na Prodejní cenu Ceníkového objemu
odpovídající VR v Příslušné RPG dané BSS objednávky;

•

pro všechny objekty, které nebyly Aktivovány do tří (3) kalendářních let od uzavření BSS objednávky, a to až do dosažení VC, bude
Cena předplatného za první rok vypočtena následovně: 𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑝ř𝑒𝑑𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛éℎ𝑜 = (𝑅𝑃123Á − 50% × 𝑅𝑃5678Á ) ×
./0

Kde:
•

RPSTARÁ je Prodejní cena platná pro BSS objednávku před 3letou kontrolou, vztahující se na Ceníkový objem odpovídající VC
v Příslušné RPG dané BSS objednávky;

•

RPNOVÁ je Prodejní cena platná pro BSS objednávku po 3leté kontrole, vztahující se na Ceníkový objem odpovídající VR v
Příslušné RPG dané BSS objednávky.

Pro CRF a CUP platí Poplatky za přístup.
Překročení závazku (VR>VC)
5.3.1

Pokud Zákazník splní svůj VC (VR>VC) a neuzavře nový závazek (viz článek 5.4 níže), bude pro jakýkoliv Aktivovaný objekt nad rámec
VC platit následující:
a) Závazkový poplatek a Aktivační závazkový poplatek se neuplatní;
b) Cena předplatného bude vypočtena, jak je popsáno v tomto Produktovém listu a/nebo Standardním ceníku s Příslušným CFR
rovnajícím se 0 a Prodejní cenou Příslušné RPG v době, kdy byla původně učiněna daná BSS objednávka.
Nový závazek.

5.4.1

Zákazník může kdykoliv po učinění BSS objednávky navýšit VC bez ohledu na VR za podmínky úplné úhrady Poplatku za nový závazek,
jak je tento definován články 5.4.2 a 5.4.3 níže. Po úpravě BSS objednávky bude aktualizována Cena předplatného pro celý Objem závazku
s ohledem na nový VC a bude nově nastaveno období tří (3) kalendářních let (viz článek 5.2 tohoto Produktového listu) pro aktivaci nového
VC.

5.4.2

Nový závazek - nesplnění:
Pokud VR<VC (nesplnění závazku):
𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑣ý 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 =

5.4.3

𝐶𝐹𝑅 × 𝑅𝑃123Á × 𝑉𝐶123Ý

(nový Závazkový poplatek)

−𝑅𝑃5678Á × e(𝐶𝐹𝑅 − 𝑥) × 𝑉𝐶5678Ý + 𝑥 × 𝑉𝑅f

(minus již uhrazený Závazkový poplatek a Aktivační závazkový
poplatek)

Nový závazek - překročení:
Pokud VR>VC (překročení závazku):
𝑃𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑘 𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑣ý 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘 =
𝐶𝐹𝑅 × 𝑅𝑃123Á × 𝑉𝐶123Ý

(nový Závazkový poplatek)

−𝐶𝐹𝑅 × 𝑅𝑃5678Á × 𝑉𝑅

(minus již uhrazený Závazkový poplatek a jeho ekvivalent pro objem dosažený navíc)

Kde:
•

CFR je Koeficient závazkového poplatku platný pro danou BSS objednávku,

•

x je případně koeficient flexibility (dle definice uvedené v článku 5.1 tohoto Produktového listu) dané BSS objednávky,

•

RPNOVÁ je nová Prodejní cena platná pro BSS objednávku za použití nového Ceníkového objemu,

•

VCNOVÝ je nový celkový Objemový závazek dané BSS objednávky,

•

RPSTARÁ je bývalá Prodejní cena, která byla platná pro BSS objednávku před uzavřením nového závazku,

•

VCSTARÝ je bývalý celkový Objemový závazek dané BSS objednávky,
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•

VR je Dosažený objem k datu uzavření nového závazku.

Po úpravě BSS objednávky bude aktualizována Cena předplatného pro celý Objem závazku s ohledem na nový VC a bude nově nastaveno
období tří (3) kalendářních let (stanovená článkem 5.2 tohoto Produktového listu) pro aktivaci nového VC.
6

PŘEVOD
Převod v rámci BSS objednávky.

6.1.1

Po učinění BSS objednávky je možné ji rozdělit na několik „BSS subobjednávek“. Zákazník je oprávněn převést Aktivované objekty z jedné
BSS subobjednávky na jinou, která patří do stejné BSS objednávky (dále jen „Převod v rámci objednávky“).

6.1.2

V případě Převodu v rámci objednávky:
•

zbývající doba trvání BSS subobjednávky před převodem pro každý objekt (k Aktivaci) se převádí na BSS subobjednávku po převodu,
a

•

s převodem není spojen žádný poplatek.

Převod mimo BSS objednávku
6.2.1

Pokud Poskytovatel a Zákazník uzavřeli více než jednu BSS objednávku (tj. uzavřeli příslušný počet Smluv), pak je Zákazník oprávněn dle
svého uvážení a bez předchozího schválení Poskytovatelem převést Aktivované objekty z jedné BSS objednávky na jinou, pokud takové
BSS objednávky patří stejnému Zákazníkovi.

6.2.2

V případě Převodu mimo BSS objednávku, kdy pro danou BSS objednávku před převodem není zvolena žádná Doba trvání závazku:

6.2.3

6.2.4

6.2.5

•

Zákazníkovi bude vystavena faktura na zbývající část Ceny předplatného dle RP pro BSS objednávku před převodem, a to až do konce
započatého roku.

•

Zákazníkovi nebudou vráceny zbývající zálohové platby (tj. nebudou vráceny platby za již uhrazené měsíce).

•

Převedené objekty budou v rámci BSS objednávky po převodu podléhat nové RP a novému datu výročí odpovídajícímu datu převodu.

V případě Převodu mimo NSS objednávku, kdy pro danou BSS objednávku byla před převodem zvolena Doba trvání závazku:
•

Zákazníkovi bude vystavena faktura na zbývající část Ceny předplatného a Aktivačního závazkového poplatku dle RP pro BSS
objednávku před převodem, a to až do konce Doby trvání závazku.

•

Převedené objekty budou v rámci BSS objednávky po převodu podléhat nové RP a novému datu výročí odpovídajícímu datu převodu.

V případě Převodu mimo objednávku, kdy pro danou BSS objednávku bylo před převodem zvoleno předplatné na více let (platba
Zákazníka předem na více let):
•

Zákazníkovi nebudou vráceny zbývající zálohové platby (tj. nebudou vráceny platby za již uhrazené měsíce).

•

Převedené objekty budou v rámci BSS objednávky po převodu podléhat nové RP a novému datu výročí odpovídajícímu datu převodu.

Za účelem vyloučení pochybností je stanoveno, že podmínky BSS objednávky po převodu se budou vztahovat na všechny objekty přiřazené
k dané BSS objednávce po převodu bez ohledu na to, zda jde o převedený objekt či nikoliv.
Poskytovatel si vyhrazuje právo neumožnit jakýkoliv Převod v rámci BSS objednávky a/nebo Převod mimo BSS objednávku, zejména pokud
by takový Převod v rámci BSS objednávky a/nebo Převod mimo BSS objednávku mohl mít negativní vliv na poskytování Služeb mezi
Stranami.

7

PRÉMIOVÉ SLUŽBY
TESTOVACÍ RÁMCE

7.1.1

Popis. Testovací Rámce jsou první Rámce vyslané k rozhraní pro zpětné volání (uplink) nebo z rozhraní pro zpětné volání přijaté do
Vybavení (downlink) za účelem otestování Aktivovaného objektu.
Testovací Rámce jsou poskytovány v Omezeném režimu (dle článku 4.12 Podmínek) a neplatí pro ně SLA.

7.1.2

Požadavky. Zákazník si objedná jeden nebo více Testovacích rámců vyplněním počtu Testovacích rámců v BSS objednávce při jejím
vytváření.
Počet povolených Testovacích rámců je stanoven pro každý jeden Aktivovaný objekt v rozmezí mezi jedním (1) a deseti (10) po dobu šesti
(6) měsíců od prvního vyslaného Testovacího rámce. Po uplynutí těchto šesti (6) měsíců bude další odeslaný nebo přijatý Rámec brán za
Aktivaci daného objektu. Počet povolených Testovacích rámců pro jednotlivé Aktivované objekty nelze v rámci BSS objednávky slučovat.

7.1.3

Cena.
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•

Testovací rámce jsou poskytovány bezplatně.

•

Nebudou uplatněny žádné Poplatky za přístup.

•

Nebudou uplatněny žádné Poplatky za síť.

ATLAS NATIVE
7.2.1

Popis.
Atlas Native je geolokalizační služba poskytující zeměpisné souřadnice (šířka/délka) a odhadovaný rádius pro každý Rámec Aktivovaného
objektu předaný přes rozhraní pro zpětné volání nebo API rozhraní.
Atlas Native je výlučně založena na poloze v Síti, kterou Služby vypočítávají za pomocí vlastností a lokalizace Aktivovaného objektu a Sítě.
Služba Atlas Native je poskytována s vynaložením maximálního úsilí (24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 52 týdnů v roce v rámci Území) a s
ohledem na následující cíle v oblasti úrovně služeb:
•

Dostupnost: Služba Atlas Native je dostupná v nejméně 99 % všech Rámců během jednoho kalendářního čtvrtletí.

•

Čas doručení: Služba Atlas Native je doručována do tří (3) minut v případě nejméně 98 % všech Rámců během jednoho kalendářního
čtvrtletí.

Pro poskytování služby Atlas Native neplatí SLA.
Kvalita služeb Atlas Native závisí na pokrytí Sítě (hustotě Vybavení a jejich zohlednění ve Službách) a objemu Aktivovaných objektů
vysílajících okolo polohy daného Aktivovaného objektu.
Služba Atlas Native je kompatibilní se všemi Aktivovanými objekty.
7.2.2

Požadavky.
Službu Atlas Native je možné objednat na BSS portálu nebo písemně, a to při vytvoření BSS objednávky nebo později, jako volitelnou
nadstavbu nad Službami Konektivity.
Uplynutím nebo vypovězením Smlouvy automaticky zaniká poskytování služby Atlas Native.

7.2.3

Cena
•

Poplatky za síť. Na službu Atlas Native se nevztahují žádné Poplatky za síť.

•

Poplatky za přístup. Poplatky za přístup jsou založeny na následující tabulce podle Úrovně předplatného a Ceníkového objemu
dané BSS objednávky:

Úroveň
předplatného
Atlas Native –
Basic
Atlas Native –
Plus
Atlas Native –
Ultra

Ceníkový objem. Roční cena za Aktivovaný objekt
>=50.000
>=100.00
>=250.00
>=500.00
>=25.000
a
0a
0a
0a
a <50.000
<100.000
<250.000
<500.000
<750.000

<1.000

>=1.000 a
<10.000

>=10.000
a <25.000

>=750.000 a
<1.000.000

>=
1.000.000

0.112 EUR

0.112 EUR

0.098 EUR

0.098 EUR

0.084 EUR

0.084 EUR

0.07 EUR

0.07 EUR

0.056 EUR

0.056 EUR

0.28 EUR

0.252 EUR

0.224 EUR

0.224 EUR

0.21 EUR

0.196 EUR

0.182 EUR

0.168 EUR

0.154 EUR

0.14 EUR

0.518 EUR

0.476 EUR

0.42 EUR

0.406 EUR

0.378 EUR

0.35 EUR

0.322 EUR

0.308 EUR

0.28 EUR

0.252 EUR

ATLAS WIFI
7.3.1

Popis.
Atlas WiFi je geolokalizační služba poskytující zeměpisné souřadnice (šířka/délka) a odhadovaný rádius Aktivovaného objektu předaný
přes rozhraní pro zpětné volání nebo API rozhraní pro každý Rámec.
Atlas WiFi je založena na kombinaci:
•

polohy WiFi, která je vypočtena Službami a subdodavatelem (subdodavateli) Poskytovatele a

•

polohy v Síti, kterou Služby vypočítávají za pomocí vlastností a lokalizace Aktivovaného objektu a Sítě.

Služba Atlas WiFi je poskytována s vynaložením maximálního úsilí (24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 52 týdnů v roce v rámci Území) a s
ohledem na následující cíle v oblasti úrovně služeb:
•

Dostupnost: Služba Atlas WiFi je dostupná v nejméně 99 % všech Rámců během jednoho kalendářního čtvrtletí.
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•

Čas doručení: Služba Atlas WiFi je doručována do tří (3) minut v případě nejméně 98 % všech Rámců během jednoho
kalendářního čtvrtletí.

Kvalita služeb Atlas WiFi závisí na technických vlastnostech Aktivovaného objektu, pokrytí WiFi infrastruktury a Sítě (hustotě Vybavení a
jejich zohlednění ve Službách) okolo polohy daného Aktivovaného objektu.
Služba Atlas WiFi je kompatibilní s Aktivovanými objekty vybavenými WiFi modulem a za použití specifikací WiFi protokolu poskytnutých
společností SIGFOX (k dispozici na požádání).
7.3.2

Požadavky.
Službu Atlas WiFi je možné objednat na BSS portálu při vytvoření BSS objednávky nebo později, jako volitelnou nadstavbu nad Službami
Konektivity.
Ukončením nebo vypovězením Smlouvy automaticky zaniká poskytování služby Atlas WiFi.

7.3.3

Povinné zásady.
Zákazník se bude řídit následujícími zásadami:
•

aplikace integrované ve vozidlech; tj. řešení schopné interakce se systémem vozidla nebo jakoukoliv jeho částí za účelem
umožnění, podpory nebo zlepšení doručení služby Atlas WiFi (nebo jakékoliv informace z ní odvozené) skrze takové řešení do
vozidla nebo koncovému uživateli, včetně polohovacích senzorů vozidla (např. GPS, triangulace, odometr, kompas, gyroskop
nebo akcelerometr), navigačních terminálů nebo černých skříněk a obrazovek instalovaných ve vozidle (včetně průhledových
displejů). Toto použití zahrnuje případy, (i) kdy je takové řešení uloženo na mobilním objektu schopnému se připojit k
průhledovému displeji vozidla za účelem přenášení nebo emulování obrazu displeje daného mobilního objektu na průhledovém
displeji ve vozidle a (ii) kdy je koncovému uživateli umožněno ovládat nebo obsluhovat mobilní objekt skrze základní jednotku
vozidla či naopak;

•

aplikace s jakýmikoliv systémy či funkcemi pro automatické či autonomní ovládání chování vozidla včetně systémů či funkcí pro
ovládání rychlosti vozidla, brždění, odpružení, palivo, emise, světlomety, stabilitu, řízení pohonu, zlepšení viditelnosti a řízení;

•

naváděcí aplikace; tj. funkcionalita pro zajišťování individuálního manévrování po vypočtené trase v reálném čase tak, že
manévry jsou prezentovány koncovému uživateli nebo je koncový uživatel upozorněn na takové manévry, a to synchronizovaně
s polohou koncového uživatele na dané trase, včetně: výpočtu polohy koncového uživatele během pohybu koncového uživatele
po trase a sdělování manévru koncovému uživateli, když se koncový uživatel blíží poloze, kde má být daný manévr proveden.

Zákazník bude Poskytovatele ihned informovat o jakémkoliv porušení výše uvedených zásad.
V případě, že Zákazník nesplní výše uvedené požadavky a takové porušení nebude napraveno do sedmi (7) dní, Poskytovatel bude
oprávněn poskytování služby Atlas WiFi ihned ukončit.
7.3.4

Cena

Úroveň
předplatného
Atlas WiFi –
Basic
Atlas WiFi –
Plus
Atlas WiFi –
Ultra

•

Poplatky za síť. Na službu Atlas WiFi se nevztahují žádné Poplatky za síť.

•

Poplatky za přístup. Poplatky za přístup jsou založeny na následující tabulce podle Úrovně předplatného a Ceníkový objem dané
BSS objednávky:

Ceníkový objem. Roční cena za Aktivovaný objekt
>=50.000
>=100.00
>=250.00
>=500.00
>=25.000
a
0a
0a
0a
a <50.000
<100.000
<250.000
<500.000
<750.000

<1.000

>=1.000 a
<10.000

>=10.000
a <25.000

1.26 EUR

1.50 EUR

0.84 EUR

0.77 EUR

0.70 EUR

0.63 EUR

0.56 EUR

1.82 EUR

1.61 EUR

1.40 EUR

1.33 EUR

1.26 EUR

1.19 EUR

2.80 EUR

2.59 EUR

2.38 EUR

2.31 EUR

2.24 EUR

2.17 EUR
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>=750.000 a
<1.000.000

>=
1.000.000

0.49 EUR

0.42 EUR

0.28 EUR

1.12 EUR

1.05 EUR

0.98 EUR

0.84 EUR

2.10 EUR

2.03 EUR

1.96 EUR

1.82 EUR
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PŘÍLOHA Č. 2 - DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB (SLA)
1

ÚČEL
Účelem této Přílohy č. 2 je stanovit zásady týkající se dohody o úrovni služeb (Service Level Agreement - “SLA”) a podpory.
Tato Příloha č. 2 může být kdykoliv z technologických či komerčních důvodů aktualizována. Strany si jsou vědomy nezbytnosti aktualizací za
účelem dosažení nejvyšší kvality služeb a z toho důvodu, že takové aktualizace zahrnují změny této Přílohy nezbytné ke splnění požadavků
plynoucích z globální povahy Sítě, a to ve společném zájmu Stran. Strany tedy potvrzují, že budou takové aktualizace této Přílohy zavádět v
praxi. Strany budou o nezbytných odchylkách od této Přílohy za účelem dodržování kogentních právních norem Rozhodných předpisů jednat
v dobré víře.

2

DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB (SLA)
Omezení. SLA se nevztahuje na žádné otázky týkající se výkonnosti či dostupnosti a Poskytovatel nenese odpovědnost za takovou závadu,
pokud:

a)

nastala z důvodů stanovených článkem 4.10 Podmínek,

b)

jde o výkonnost či dostupnost během používání Služeb v Omezeném režimu,

c)

byly Služby Poskytovatelem pozastaveny v souladu se Smlouvou,

d)

je následkem jakéhokoliv nedodržení Smlouvy ze strany Zákazníka,

e)

se Aktivovaný objekt pohybuje rychlostí přesahující sedm (7) km/h,

f)

je z důvodu faktorů mimo přiměřenou kontrolu Poskytovatele (například Zásahu vyšší moci, přírodní katastrofy, války, teroristického činu,
nepokojů, zásahu státu, nebo selhání sítě či zařízení mimo Síť, včetně Aktivovaných objektů Zákazníka (nebo jeho Koncových zákazníků)
nebo konektivity mezi Sítí a Cloudem);

g)

byla způsobena používáním služeb Zákazníkem (nebo jeho Koncovými zákazníky), mj. včetně umístění Aktivovaných objektů mimo Území,
chyby Aktivovaného objektu, nedodržení podmínek používání Aktivovaných objektů stanovených jejich výrobcem,

h)

jde o incident na okruzích či Síťových prvcích poskytnutých jinými poskytovateli komunikací nebo jiných veřejných sítích, které nelze přiřadit
Poskytovateli a/nebo nespadají pod kontrolu či odpovědnost Poskytovatele,

i)

je následkem využívání služeb, hardwaru nebo softwaru neposkytnutého Poskytovatelem, mj. včetně problémů vzniklých následkem
neodpovídající šířky pásma nebo souvisejících se softwarem nebo službami třetích stran, a/nebo

j)

je následkem Zákazníkova neoprávněného jednání či nečinnosti v případě potřeby, případně jednání či nečinnosti zaměstnanců, zástupců,
dodavatelů nebo výrobců Zákazníka či kohokoliv, kdo získá přístup k Síti přes Aktivované objekty Zákazníka, nebo jinak následkem
nedodržování vhodných bezpečnostních postupů ze strany Zákazníka.
Servisní kredity. Servisní kredity jsou výlučným a jediným nápravným prostředkem Zákazníka ohledně potíží s výkonem či dostupností
Služeb Konektivity dle Smlouvy a této SLA. Zákazník není oprávněn jednostranně měnit žádné příslušné poplatky z důvodu potíží s
výkonností či dostupností služeb.

2.2.1

Požadavek na Servisní kredity. Požadavek na Servisní kredity může Zákazník vznést v písemné podobě do třiceti (30) dní od konce
každého příslušného kalendářního čtvrtletí. Servisní kredity budou vypočteny a nahrazeny na začátku čtvrtého měsíce po konci čtvrtletí a
budou Poskytovatelem připsány Zákazníkovi.

2.2.2

Tabulka náhrad. Veškeré Servisní kredity jsou vypočítávány na základě ceny uvedené v následující tabulce (dále jen „Tabulka náhrad“)
za použití stejného Ceníkového objemu a Úrovně předplatného jako je stanoveno v BSS objednávce.
Úroveň
předplatného

Maximální počet Rámců na
Aktivovaný objekt denně

>=

1

250.000

500.000

750.000

1.000.000

<

Odchozí

Příchozí

250.000

500.000

750.000

1.000.000

žádná

Ultra

140

4

4,77

4,16

3,68

3,28

2,89

Plus

70

2

2,92

2,47

2,17

1,91

1,71

Basic

2

1/w

1,79

1,48

1,3

1,14

0,95

Měna
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Tabulka náhrad je společnou tabulkou: Stanovuje výše ročních náhrad za jedno zařízení. Pro každou BSS objednávku platí příslušná
Tabulka náhrad k datu nabídky pro celou dobu trvání dané BSS objednávky vyjma případu nového závazku.
2.2.3

Limit Servisních kreditů. Limit všech Servisních kreditů vypočtených čtvrtletně pro jednotlivou BSS objednávku dle článku 2.3.1 pro UDT
a článku 2.3.2 pro Služby níže je stanoven pro jedno zařízení na úrovni dvou a půl procenta (2,5 %) příslušné Jednotkové ceny dle Tabulky
náhrad.
Ukazatele SLA. Ukazatele výkonnosti dle SLA budou stanovovány jednotlivě pro Území na konci každého kalendářního čtvrtletí. Aktivovaný
objekt je považován za předmět ukazatele výkonnosti na určitém území v určitý den, pokud na daném území v daný den vyslal nebo přijal
jeden nebo více Rámců.

2.3.1

Čas doručení - odchozí (“UDT”). Poskytovatel zajistí, že alespoň devadesát osm procent (98 %) Rámců přijatých jednou nebo více
základnových stanic (Vybavení) Sítě bude doručeno do Cloudu (ke kterému je připojena aplikace Zákazníka) za méně než jednu (1) minutu.
Pokud Poskytovatel SLA v tomto článku 2.3.1 nedodrží, poskytne Zákazníkovi Servisní kredity.
Servisní kredit za UDT je stanoven denně na určitém území pro jednotlivý Aktivovaný objekt v rámci BSS objednávky následovně:
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛í 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑧𝑎 𝑈𝐷𝑇 = (98% − 𝑆𝐿𝐴) ×

5:IJ: KLM 6:J<LNO EáQ@:K
./0

×

1FE
1;A;:L

Kde

2.3.2

•

SLA = ukazatel výkonnosti UDT pro Území během předmětného čtvrtletí,

•

Nin = počet Rámců vyslaných nebo přijatých Aktivovaným objektem na Území v daný den,

•

Ntotal = počet Rámců vyslaných nebo přijatých Aktivovaným objektem na všech územích ve stejný den.

Dostupnost Služeb Konektivity: Poskytovatel zajistí, aby byly Služby Konektivity poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 52 týdnů
v roce, přičemž dostupnost bude dosahovat alespoň devadesáti devíti procent (99 %) za kalendářní čtvrtletí. Pokud Poskytovatel SLA
stanovenou v tomto článku 2.3.2 nedodrží, poskytne Zákazníkovi Servisní kredity.
Servisní kredit za dostupnost Služeb Konektivity je stanovován denně za Aktivovaný objekt v rámci BSS objednávky následovně:
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑛í 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑧𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑆𝑙𝑢ž𝑒𝑏 𝑘𝑜𝑛𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 = (99% − 𝑆𝐿𝐴) × 10 ×

5:IJ: KLM 6:J<LNO EáQ@:K
./0

×

1FE
1;A;:L

Kde
•

SLA = ukazatel výkonnosti Služeb pro Území během předmětného čtvrtletí,

•

Nin = počet Rámců vyslaných nebo přijatých Aktivovaným objektem na Území v daný den,

•

Ntotal = počet Rámců vyslaných nebo přijatých Aktivovaným objektem na všech územích ve stejný den.
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