V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných
sluºeb elektronických komunikací
spole£nosti Cable-NET s.r.o.

1. P°edm¥t V²eobecných podmínek
1.1.

2.5.

Oprávn¥ný zástupce je osoba oprávn¥ná za smluvní

stranu jednat a podepisovat Smlouvu v£etn¥ p°íloh. Pokud

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných

nejde o osobu, oprávn¥nou zastupovat smluvní stranu podle

sluºeb elektronických komunikací (dále téº V²eobecné pod-

Zákona o obchodních korporacích (zákon £. 90/2012 Sb., o

mínky) upravují poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elek-

obchodních spole£nostech a druºstvech, v platném zn¥ní) a

tronických komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o., se síd-

Ob£anského zákoníku (zákon £. 89/2012 Sb., ob£anský záko-

lem Je£ná 243/39a, 120 00 Praha 2 - Nové M¥sto, zapsané

ník, v platném zn¥ní), musí mít oprávn¥ný zástupce smluvní

v obchodním rejst°íku M¥stského soudu v Praze, oddíl C,

strany k uvedeným £innostem platnou ú°edn¥ ov¥°enou pl-

vloºka 302479, I 07525664, DI CZ07525664 (dále téº Po-

nou moc. Oprávn¥ný zástupce, který jedná za ú£astníka, se

skytovatel). Spole£nost Cable-NET s.r.o. je oprávn¥na po-

prokáºe touto plnou mocí na ºádost Poskytovatele.

skytovat na území eské republiky tyto ve°ejn¥ dostupné
sluºby elektronických komunikací:

2.6.

Zákaznické centrum je specializované pracovi²t¥ Posky-

tovatele, které poskytuje ú£astníkovi technickou podporu a
p°ijímá reklamace na poskytování sluºeb. Adresa Zákaznic-

a) ve°ejn¥ dostupná telefonní sluºba,

kého centra je Cable-NET s.r.o., Zákaznické centrum, Oceb) ve°ejn¥ dostupná sluºba zprost°edkování p°ístupu uºiva-

lárenská 3427, 272 01 Kladno, adresa elektronické po²ty

info@cable-net.cz.

tel· ke sluºbám Internet,

Kontakty jsou dále zve°ejn¥ny na in-

ternetových stránkách Poskytovatele v £ásti Kontakty.

c) ve°ejn¥ dostupná sluºba pronájmu okruh·,

2.7.
d) ve°ejn¥ dostupná sluºba p°enosu dat,

Zákaznický portál jsou WWW stránky provozované

poskytovatelem, na kterých m·ºe ú£astník formou dálkového p°ístupu sledovat a nastavovat údaje související s po-

e) p°ídavné a dal²í sluºby elektronických komunikací zaloºené

skytováním sluºby. P°ístup na zákaznický portál je chrán¥n

na p°enosu hlasu.

heslem. Adresa zákaznického portálu je

cable-net.cz.
1.2.

Tyto

V²eobecné

podmínky

jsou

nedílnou

sou£ástí

2.8.

Smlouvy o poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektronic-

Poskytovatel je spole£nost Cable-NET s.r.o., která po-

skytuje nebo zaji²´uje poskytování ve°ejn¥ dostupných slu-

kých komunikací, uzavírané mezi Poskytovatelem a ú£astní-

ºeb elektronických komunikací v souladu s platnými právními

kem.

p°edpisy podle Smlouvy s ú£astníkem v rozsahu oprávn¥ní

2. Denice pojm·
2.1.

https://support.

vydaných Poskytovateli eským telekomunika£ním ú°adem
(dále téº Ú°ad).

Ceník sluºeb je dokument nebo dokumenty ur£ující vý²i

ceny za ve°ejn¥ dostupné sluºby elektronických komunikací

2.9.

uvedené v bodu 1.1 t¥chto V²eobecných podmínek. Tyto

nika£ních sítí elektronických komunikací s významnou trºní

sluºby dodává Poskytovatel na základ¥ Smlouvy.

silou na relevantním trhu, který má povinnost podle  70,

2.2.

Koncový bod sluºby je standardizované rozhraní na za-

odst. 1 zákona £. 127/2005 Sb., umoºnit p°ístup ke sluºbám

°ízení Poskytovatele, na které ú£astník p°ipojuje svá koncová

vybraného poskytovatele ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektro-

za°ízení.

nických komunikací a podle  85 odst. 1 zákona £. 127/2005

2.3.

Poskytovatel p°ístupu je provozovatel ve°ejných komu-

Sb., zp°ístupnit ú£astnické kovové vedení.

Kontaktní osoba smluvní strany je osoba, která zaji²-

´uje p°enos informací mezi ob¥ma smluvními stranami, týka-

2.10.

jících se pln¥ní Smlouvy, a je oprávn¥na závazn¥ jednat ve

kých komunikací uvedená v bod¥ 1.1 t¥chto V²eobecných pod-

v¥cech o poskytování sluºby podle Smlouvy. Oprávn¥ný zá-

mínek a sluºby spojené s poskytováním takové sluºby, dodá-

stupce smluvní strany m·ºe písemn¥ ur£it kontaktní osoby a

vané Poskytovatelem na základ¥ Smlouvy. Parametry Sluºby

stanovit oblasti, které jim náleºí, nebo po°adí, ve kterém mají

jsou uvedeny ve Smlouv¥.

být druhou stranou kontaktovány. Pokud je smluvní strana

2.11.

neur£í, druhá smluvní strana pokládá za kontaktní osoby, ty

Sluºba elektronických komunikací je sluºba obvykle

poskytovaná za úplatu, která spo£ívá zcela nebo p°eváºn¥ v

osoby, jeº jsou uvedené v 430 a 431 zákona £. 89/2012 Sb.,

p°enosu signál· po sítích elektronických komunikací, v£etn¥

ob£anský zákoník v platném zn¥ní. Kontaktní osobou Posky-

telekomunika£ních sluºeb a p°enosových sluºeb v sítích pouºí-

tovatele je vºdy také obchodní zástupce.
2.4.

Sluºba je p°íslu²ná ve°ejn¥ dostupná sluºba elektronic-

vaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové

Lokalita ú£astníka je prostor ú£astníkem ve Smlouv¥

televize, s výjimkou sluºeb, které nabízejí obsah prost°ednic-

ur£ený pro instalaci za°ízení Poskytovatele uvedením adresy,

tvím sítí a sluºeb elektronických komunikací, nebo vykonávají

budovy, podlaºí a místnosti, konkrétn¥ v p°íloze Smlouvy-

redak£ní dohled nad obsahem p°ená²eným sít¥mi a poskytova-

Technická specikace.

ných sluºbami elektronických komunikací; nezahrnuje sluºby
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informa£ní spole£nosti, které nespo£ívají zcela nebo p°eváºn¥

2.24.

v p°enosu signál· po sítích elektronických komunikací.

sluºba elektronických komunikací, jejíº poskytování spo£ívá

2.12.

Sluºba s p°ímým p°ístupem je sluºba, která je posky-

tována, pokud je mezi ú£astníkem a Poskytovatelem z°ízen
pevný okruh.
2.13.

Sluºba s nep°ímým p°ístupem je sluºba, která je po-

skytována, pokud není mezi ú£astníkem a Poskytovatelem z°ízen pevný okruh. Pro p°ístup k této sluºb¥ pouºívá ú£astník

Ve°ejn¥ dostupná sluºba elektronických komunikací je

zcela nebo z£ásti v p°eprav¥ nebo sm¥rování informací po sítích elektronických komunikací t°etím osobám a z jejíhoº poskytování není p°edem vylou£en ºádný zájemce o její vyuºití.
2.25.

V²eobecné podmínky jsou V²eobecné podmínky vy-

dané Poskytovatelem v souladu se zákonem £. 127/2005 Sb,
v platném zn¥ní . a zákonem £.89/2012 Sb. v platném zn¥ní.

sí´ elektronických komunikací jiného operátora.

3. Platnost a ú£innost Smlouvy

2.14.

3.1.

Sluºbou výb¥ru operátora krátkou individuální volbou

Postup p°i uzavírání Smlouvy a smluvní vztahy mezi

(sluºba CS) se rozumí moºnost ú£astníka sít¥ poskytovatele

Ú£astníkem a Poskytovatelem se °ídí právním °ádem eské

p°ístupu vybrat jiného operátora poskytujícího ve°ejn¥ do-

republiky, a to zejména zákonem £. 89/2012 Sb., ob£anský

stupnou telefonní sluºbu krátkou individuální volbou £ísel pro

zákoník, v platném zn¥ní, a zákonem £. 127/2005 Sb., o elek-

kaºdé jednotlivé volání podle svého vlastního výb¥ru.

tronických komunikacích a o zm¥n¥ n¥kterých souvisejících

2.15.

zákon·, v platném zn¥ní.

Sluºbou výb¥ru operátora nastavením p°edvolby £ísel

(sluºba CPS) se rozumí moºnost pevného nastavení p°edvolby

3.2.

£ísel v síti poskytovatele p°ístupu ur£eného k dosaºení p°í-

kdy k ní p°ipojí své podpisy oprávn¥ný zástupce Poskytova-

stupu ke sluºbám vybraného operátora, který poskytuje ve-

tele a Ú£astníka, pop°. oprávn¥ný zástupce Ú£astníka, pokud

°ejnou telefonní sluºbu bez nutnosti jakýchkoli dodate£ných

se smluvní strany nedohodly jinak.

zásah· volajícího pro kaºdé volání.
2.16.

3.3.

Smlouva je uzav°ena a nabývá ú£innosti okamºikem,

Poskytovatel

vylu£uje

p°ijetí

návrhu

na

uzav°ení

Smlouva je p°íslu²ná smlouva o poskytování ve°ejn¥

Smlouvy nebo dohody s jakýmkoli dodatkem £i odchylkou.

dostupné sluºby elektronických komunikací, uzav°ená mezi

Odpov¥¤ na nabídku s dodatkem £i odchylkou se nepovaºuje

Poskytovatelem a ú£astníkem v£etn¥ dodatk· a p°íloh uvede-

za p°ijetí nabídky, ale za nový návrh.

ných v bod¥ 19.2 t¥chto V²eobecných podmínek. Poskytovatel

4. Práva a povinnosti smluvních stran

a ú£astník, kte°í spolu uzav°eli Smlouvu, se spole£n¥ ozna£ují
téº jako smluvní strany.

4.1.

2.17.

4.1.1.

Sí´ elektronických komunikací je sí´ dle denice zákona

Poskytovatel je oprávn¥n:
poºadovat po ú£astníkovi doloºení údaj· nezbytných

£. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm¥n¥

pro uzav°ení Smlouvy,

n¥kterých souvisejících zákon· provozovaná drºitelem opráv-

4.1.2.

n¥ní. Prost°ednictvím této sít¥ je poskytována Sluºba.

podmínky ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektronických komu-

2.18.

nikací (dále jen Provozní podmínky) a Ceník sluºeb,

Technická specikace sluºby je dokument, ve kterém

jednostrann¥ m¥nit V²eobecné podmínky, Provozní

jsou uvedeny zejména technické náleºitosti poskytování p°í-

4.1.3.

slu²né sluºby elektronických komunikací, rozsah poskytované

ze závaºných technických, provozních nebo zákonných d·-

Sluºby a dal²í stanovené údaje.

vod·,

2.19.

4.1.4.

Ve°ejná komunika£ní sí´ je sí´ elektronických komuni-

kací, která slouºí zcela nebo p°eváºn¥ k poskytování ve°ejn¥
dostupných sluºeb elektronických komunikací a která podporuje p°enos informací mezi koncovými body sít¥.
2.20.

omezit poskytování Sluºby po nezbytn¥ nutnou dobu

regulovat provoz v síti za ú£elem ochrany sít¥ a ú£ast-

níka, pr·b¥ºn¥ kontrolovat zp·sob vyuºití Sluºby ú£astníkem
4.1.5.

nep°ijmout zm¥nu Smlouvy poºadovanou ú£astníkem,

pokud provedení takové zm¥ny není technicky moºné nebo

Ve°ejná telefonní sí´ je sí´ elektronických komunikací,

se ú£astník takovou zm¥nou snaºí obejít n¥které ustanovení

která slouºí k poskytování ve°ejn¥ dostupných telefonních slu-

Smlouvy, zejména placení jednorázové ceny v p°ípad¥ nedo-

ºeb a která umoº¬uje mezi koncovými body sít¥ p°enos mlu-

drºení minimální doby uºívání Sluºby ze strany ú£astníka,

vené °e£i, jakoº i jiných forem komunikace, jako jsou faksimilní a datový p°enos.
2.21.

Ú£astník je kaºdý, kdo uzav°el s Poskytovatelem po-

skytujícím ve°ejn¥ dostupné sluºby elektronických komunikací Smlouvu na poskytování t¥chto Sluºeb.
2.22.

Uºivatel je kaºdý, kdo vyuºívá ve°ejn¥ dostupnou

sluºbu elektronických komunikací.
2.23.

4.1.6.

kontaktovat ú£astníka s obchodním sd¥lením pro-

st°ednictvím e-mailu nebo jiného uvedeného kontaktu,
4.1.7.

odmítnout aktivaci sluºby CPS po uzav°ení Smlouvy i

bez uvedení d·vodu, ale takovou skute£nost musí ú£astníkovi
oznámit bez zbyte£ného odkladu,
4.1.8.

nez°ídit Sluºbu nebo nerealizovat zm¥nu Sluºby poºa-

dovanou ú£astníkem v p°ípadech, kdy ú£astník úmysln¥ uvedl

Ve°ejn¥ dostupná telefonní sluºba je ve°ejn¥ dostupná

nesprávné osobní nebo identika£ní údaje nebo je ú£astník

sluºba elektronických komunikací umoº¬ující uskute£¬ování

dluºníkem nebo soustavn¥ opoºd¥n¥ platí nebo soustavn¥ ne-

národních a mezinárodních volání a p°ístup k £ísl·m tís¬o-

platí vyú£tovanou cenu za Sluºby nebo opakovan¥ poru²uje

vého volání prost°ednictvím jednoho nebo více £ísel, která

smluvní podmínky.

spo£ívá v p°eprav¥ nebo sm¥rování mluvené °e£i v reálném
£ase mezi koncovými body sít¥, která umoº¬uje uºivateli pouºívat za°ízení p°ipojené k takovému koncovému bodu za ú£elem komunikace s jiným uºivatelem, jehoº za°ízení je p°ipo-

4.2.
4.2.1.

Poskytovatel je povinen:
z°ídit a poskytovat ú£astníkovi poºadovanou Sluºbu

v souladu se Smlouvou,

jené k jinému koncovému bodu a sluºby spojené s poskytová-

4.2.2.

ním ve°ejn¥ dostupné telefonní sluºby dodávané Poskytovate-

V²eobecných podmínek, s Provozními podmínkami a Cení-

lem na základ¥ Smlouvy.

kem sluºeb,

umoºnit ú£astníkovi seznámit se s platným zn¥ním

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 251 000 100,

https://cable-net.cz, info@cable-net.cz
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4.2.3.

informovat ú£astníka o podstatných zm¥nách smluv-

ních podmínek, zejména o zm¥nách podmínek stanovených ve
V²eobecných podmínkách, Provozních podmínkách, Ceníku
sluºeb, které pro ú£astníka p°edstavují jejich zhor²ení, p°edem ve lh·t¥, která nebude krat²í neº 1 m¥síc p°ed ú£inností
t¥chto zm¥n, a to zp·sobem, který si Ú£astník zvolil pro zasílání vyú£tování, nap°. elektronickou formou (e-mailem nebo
zve°ejn¥ním na webu Poskytovatele), pop°. i jinou formou,
nap°. vyrozum¥ním prost°ednictvím informace na vyú£tování
sluºby nebo jiným adresným písemným vyrozum¥ním,
4.2.4.

v p°ípadech zm¥n, kdy se nejedná o zm¥nu podstat-

ných náleºitostí smluvních podmínek, nebo zm¥n, které ne-

4.4.

Ú£astník je povinen:

4.4.1.

uºívat Sluºbu pouze zp·sobem, který je v souladu s

p°íslu²nými právními p°edpisy, p°íslu²nou Smlouvou, t¥mito
V²eobecnými podmínkami, Provozními podmínkami, Technickou specikací sluºeb, písemnými návody a pokyny Poskytovatele,
4.4.2.

°ádn¥ a v£as hradit ceny za poskytnuté Sluºby dle

Smlouvy nebo platného Ceníku sluºby ve vý²i ceny platné v
dob¥ podpisu Smlouvy, resp. Technické specikace,
4.4.3.

nezneuºívat p°ipojení k síti elektronických komuni-

kací, zejména vyuºíváním k jiným neº dohodnutým ú£el·m,

zhor²ují smluvní podmínky Ú£astníka, informovat Ú£astníka

4.4.4.

elektronickou formou (e-mailem nebo zve°ejn¥ním na webu

do sít¥ elektronických komunikací Poskytovatele, spl¬ovala

Poskytovatele) nejmén¥ 1 m¥síc p°ed ú£inností t¥chto zm¥n.

podmínky stanovené zvlá²tními právními p°edpisy. Ú£astník

Ve²keré zm¥n¥né dokumenty, kdy zm¥ny nevedou ke zhor²ení

odpovídá za stav svých za°ízení, která p°ipojuje na za°ízení

smluvních podmínek Ú£astníka, nabývají platnosti dnem v

Poskytovatele v£etn¥ nastavení parametr·, pokud nebude sta-

nich uvedených, a to bez ohledu na jakoukoliv nutnou ak-

noveno jinak,

ceptaci ze strany Ú£astníka,

4.4.5.

4.2.5.

tronických komunikací, pokud je to ve prosp¥ch ú£astníka

realizovat

Poskytovatelem

akceptovanou

zm¥nu

zajistit, aby koncová za°ízení, která p°ipojuje ú£astník

uºívat dodate£n¥ zavedené zp·soby ochrany sít¥ elek-

Smlouvy, poºadovanou ú£astníkem ve sjednané lh·t¥,

nebo sít¥ elektronických komunikací Poskytovatele,

4.2.6.

4.4.6.

udrºovat své za°ízení a infrastrukturu své sít¥ elektro-

písemn¥ informovat Poskytovatele (prost°ednictvím

nických komunikací v takovém technickém a provozním stavu,

svého obchodního zástupce nebo Zákaznického centra) po ce-

aby Sluºba byla poskytována v nejvy²²í moºné kvalit¥ a v sou-

lou dobu ú£innosti Smlouvy o zm¥n¥ svých identika£ních

ladu s podmínkami a parametry uvedenými ve Smlouv¥,

údaj·, které jsou nezbytnými sou£ástmi Smlouvy dle  63

4.2.7.

odstra¬ovat poruchy nebo závady vzniklé na svém za-

°ízení nebo své síti elektronických komunikací v souladu s
£lánkem 6 t¥chto V²eobecných podmínek. Poskytovatel neodpovídá za poruchy nebo závady vzniklé mimo své za°ízení
nebo svoji sí´ elektronických komunikací,
4.2.8.

informovat ú£astníka o závaºných omezeních, p°eru²e-

ních, zm¥nách nebo nepravidelnostech v poskytování Sluºby,
které jsou Poskytovateli v dostate£ném p°edstihu známy,
4.2.9.

v p°ípad¥ stavebních úprav nemovitosti spojených se

z°ízením Sluºby zajistit projektovou dokumentaci p°ípojného
vedení, nebo jiný nutný podklad pro jednání ú£astníka s vlastníkem nemovitosti uºívané ú£astníkem,
4.2.10.

p°edat poskytovateli p°ístupu objednávku k aktivaci

odst. 1) písm. b) zákona £. 127/2005 Sb. Dále je ú£astník povinen oznámit Poskytovateli zm¥nu faktura£ní adresy. Zm¥ny
je ú£astník povinen oznámit Poskytovateli nejpozd¥ji do 7
(sedmi) pracovních dn· ode dne, kdy taková zm¥na nastala,
4.4.7.

Sluºby, zejména poruchy sít¥ elektronických komunikací a závady v poskytování Sluºby,
4.4.8.

bezpe£ení poskytování p°íslu²ných sluºeb Poskytovatele,
4.4.9.

•

provozována za°ízení Poskytovatele, a to na dobu trvání

zákona £. 101/2000 Sb., o ochran¥ osobních údaj· a zm¥n¥ n¥-

Smlouvy v£etn¥ v²ech vedlej²ích pln¥ní, zejména dosta-

kterých zákon·, v platném zn¥ní, je-li ú£astník fyzická osoba)

te£ného p°íkonu, osv¥tlení a klimatizace, p°ípadn¥ po-

nutné pro identikaci ú£astníka v síti poskytovatele p°ístupu,

t°ebné vyrovnáva£e nap¥tí. Ú£astník tato za°ízení umístí

pokud je p°edm¥tem sjednané Sluºby p°enos dat a

pouze v prostorách vhodných pro uvedené ú£ely,

soubor·, ru£í Poskytovatel za p°enos v nezm¥n¥ném stavu.
Ú£astník je oprávn¥n:

•

nému v prostorách ú£astníka za ú£elem oprav £i údrºby,

právními p°edpisy,
poºádat o zm¥nu Smlouvy,

4.3.3.

obracet se svými p°ipomínkami a ºádostmi na svého

obchodního zástupce nebo na Zákaznické centrum,
4.3.4.

•
•

zajistit sou£innost s Poskytovatelem p°i p°íprav¥ stavebních a instala£ních £inností pro instalaci, úpravu nebo

uplat¬ovat reklamace na vyú£tování ceny nebo na po-

deinstalaci za°ízení Poskytovatele souvisejícího s poskytovanou Sluºbou,

kací,
si na poºádání ponechat p°id¥lené telefonní £íslo a p°e-

p°edávat pov¥°eným zam¥stnanc·m Poskytovatele informace a podklady nezbytné pro jejich £innost,

skytovanou ve°ejn¥ dostupnou sluºbu elektronických komuni-

4.3.5.

umoºnit Poskytovateli, p°ípadn¥ Poskytovatelem pov¥°eným osobám, p°ístup k za°ízení Poskytovatele umíst¥-

uºívat Sluºbu v souladu se Smlouvou a p°íslu²nými

4.3.2.

dát bezplatn¥ k dispozici prostory ve svých budovách, v
nichº mají být za ú£elem spln¥ní Smlouvy instalována a

£ástí objednávky jsou identika£ní údaje (osobní údaje podle

4.3.1.

zajistit v lokalit¥ ú£astníka v²echny p°edpoklady, jeº

jsou pot°ebné pro °ádné poskytování Sluºby, zejména:

tora poskytujícího ve°ejn¥ dostupnou telefonní sluºbu. Sou-

4.3.

zajistit a p°edloºit Poskytovateli písemné prohlá²ení

subjektu p°i°azené ú£astnické stanice, je-li pot°ebné pro za-

Sluºby p°edvolby operátora trvalým nastavením kódu operá-

4.2.11.

neprodlen¥ ohlásit Poskytovateli v²echny sob¥ známé

skute£nosti, které by mohly nep°ízniv¥ ovlivnit poskytování

•

zajistit, aby po celou dobu poskytování Sluºby za°ízení

nést jej do sít¥ jiného poskytovatele sluºeb, pokud je tento

Poskytovatele umíst¥né u ú£astníka bylo napájeno vý-

poºadavek v souladu se stanovenými legislativními p°edpisy

robcem p°edepsaným zdrojem energie. Ve²keré výdaje s

a normami pro tuto oblast,

tím spojené bude hradit ú£astník,

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 251 000 100,
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•

u£init opat°ení k tomu, aby v míst¥ servisního zásahu

5.3.1.

byl zaji²t¥n vstup do nemovitosti pro servisní skupinu a

vány Poskytovatelem po dodání p°íslu²ného pln¥ní ú£astní-

p°ípadn¥ i kvalikovanou obsluhu pov¥°enou ú£astníkem

kovi v prvním následném vyú£tování,

k zaji²t¥ní nutné sou£innosti,

•
•

jednorázové ceny (nap°íklad z°ízení sluºby) jsou ú£to-

5.3.2.

pravidelné ceny za úplné zú£tovací období jsou ú£to-

u£init opat°ení zabra¬ující nepovolaným osobám v ma-

vány k prvnímu dni zú£tovacího období. Zú£tovací období u

nipulaci se za°ízením Poskytovatele,

pravidelných cen je zpravidla období jednoho kalendá°ního

ke dni ukon£ení poskytování Sluºby ze strany Poskytovatele u£init ve²keré kroky, které vylou£í vyuºívání Sluºby,

m¥síce,
5.3.3.

ceny za provoz, resp. smluvní hovorné za provoz jsou

ú£továny zp¥tn¥ k poslednímu dni zú£tovacího období v£etn¥,
4.4.10.

uhradit Poskytovateli ve²keré náklady spojené se za-

°ízením nebo zm¥nou Sluºby, které musel Poskytovatel vynaloºit, protoºe ú£astník nesplnil podmínky stanovené pro tato
za°ízení £i sluºby dle Provozních podmínek,
4.4.11.

p°edloºit Poskytovateli na jeho ºádost doklady, po-

tvrzující jeho d·v¥ryhodnost a solventnost,
4.4.12.

neumoºnit

vyuºívání

a

poskytnuté

nebo bez písemného souhlasu Poskytovatele,
zachovávat

ml£enlivost

o

v²ech

pravidelné ceny za neúplné zú£tovací období jsou vy-

po£teny jako cena za jeden den zú£tovacího období násobená
délkou neúplného zú£tovacího období. Cena za jeden den zú£tovacího období se vypo£te jako podíl p°íslu²né vý²e dohodnuté pravidelné m¥sí£ní ceny a po£tu dní p°íslu²ného zú£tovacího období,

neposkytovat

Sluºby t°etím osobám, pokud není smluvn¥ stanoveno jinak,

4.4.13.

5.3.4.

skute£nostech,

o

5.3.5.

pravidelné ceny za poskytování ve°ejn¥ dostupné tele-

fonní sluºby nebo p°ídavných sluºeb se za£ínají ú£tovat dnem
z°ízení nebo provedení zm¥ny p°íslu²né Sluºby,

nichº se v souvislosti se Smlouvou seznámí, ledaºe jsou to

5.3.6.

skute£nosti obecn¥ známé nebo získá p°edem písemný sou-

p°ídavných sluºeb se za£ínají ú£tovat bezprost°edn¥ po z°ízení

hlas Poskytovatele s jejich zve°ejn¥ním, a to i po dobu 3 (t°í)

nebo provedení zm¥ny p°íslu²né Sluºby,

let po ukon£ení smluvního vztahu s Poskytovatelem.
4.4.14.

5.3.7.

ceny za provoz ve°ejn¥ dostupné telefonní sluºby nebo

smluvní hovorné za provoz se za£íná uplat¬ovat od

brát na v¥domí a souhlasit s tím, ºe Poskytova-

1. dne následujícího m¥síce po z°ízení Sluºby nebo prove-

tel vede elektronickou databázi uskute£n¥ných operací v

dení zm¥ny p°íslu²né sluºby a p°estává se uplat¬ovat po£ínaje

rámci sít¥ elektronických komunikací Poskytovatele i mimo

dnem zru²ení Sluºby,

ni. Ú£astník tímto ud¥luje souhlas Poskytovateli s p°ípadným
m¥°ením objemu p°enesených dat technickými prost°edky Poskytovatele, pop°. jinými £innostmi obdobného charakteru.
4.4.15.

5.3.8.

pravidelné ceny za poskytování ostatních ve°ejných

dostupných

sluºeb

elektronických

komunikací

se

za£ínají

ú£tovat dnem z°ízení nebo provedení zm¥ny p°íslu²né Sluºby.

respektovat podmínky p°ístupu uºívání a ochrany

Pokud dojde k ukon£ení poskytování n¥které sluºby, pak se

dal²ího po£íta£ového systému (sít¥), pokud je p°edm¥tem

pravidelné ceny, ceny za provoz resp. smluvní hovorné za pro-

sjednané Sluºby zprost°edkování p°ístupu do tohoto po£íta-

voz p°estávají ú£tovat po£ínaje dnem ukon£ení poskytování

£ového systému (sít¥).

p°íslu²né Sluºby.

5. Cena sluºeb a platební podmínky
5.1.

5.3.9.

Poskytovatel je oprávn¥n vystavit ú£astníkovi vyú£to-

Cenové podmínky a ceny za poskytnuté Sluºby jsou sta-

vání ceny za období krat²í, neº je dohodnuté zú£tovací období,

noveny v souladu se zákonem £. 127/2005 Sb. a jsou uvedeny

za sluºby poskytnuté ve zkráceném zú£tovacím období, a to v

ve Smlouv¥, resp. Technické specikaci sluºby a / nebo v Ce-

p°ípad¥ existence d·vodného podez°ení, ºe ú£astník zneuºívá

níku sluºeb. Platný Ceník sluºeb je ú£astníkovi k dispozici

sí´ elektronických komunikací nebo uºívá Sluºbu v rozporu s

v sídle Poskytovatele a na internetových stránkách

obecn¥ závaºnými právními p°edpisy, nebo v p°ípad¥, ºe cena

cable-net.cz.

https://

V Ceníku sluºeb je u sluºeb p°ístupu k inter-

netu specikována i maximální, inzerovaná, b¥ºn¥ dostupná a
minimální rychlost podle v²eobecného oprávn¥ní eského telekomunika£ního ú°adu £. VO-S/1/07.2005-9 v platném zn¥ní.
Poskytovatel m·ºe poºadovat zaplacení jistiny £i zálohy na
poskytovanou Sluºbu.
5.2.

V

p°ípad¥

poskytování

ve°ejn¥

dostupné

telefonní

za provoz ve zkráceném období p°ekro£í smluvní hovorné více
neº trojnásobn¥.
5.4.

Ustanovení dle bodu 5.3 se nevztahuje na vyú£tování

ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektronických komunikací, která
mají charakter p°edplacené sluºby.
5.5.

Na jednom da¬ovém dokladu / faktu°e má Poskytovatel

sluºby je moºno sjednat minimální £ástku za m¥sí£ní provoz

právo vyú£tovat platbu za v²echny poskytované Sluºby a za

sluºby (dále smluvní hovorné) ve vý²i stanovené ve Smlouv¥

sluºby poskytované t°etími stranami, pro které Poskytovatel

nebo v Ceníku sluºby. Pokud bude cena za provoz niº²í neº je

provádí fakturaci.

sjednané smluvní hovorné, je Poskytovatel oprávn¥n ú£astníkovi ú£tovat toto smluvní hovorné bez ohledu na skute£ný
objem provozu ú£astníka v p°íslu²ném zú£tovacím období.
Pokud bude cena za provoz vy²²í neº je sjednané smluvní
hovorné, smluvní hovorné se neuplat¬uje a ú£tuje se cena za
provoz.
5.3.

Poskytovatel vystaví ú£astníkovi po skon£ení zú£tova-

cího období, které £iní jeden kalendá°ní m¥síc (pokud se

5.6.

Dojde-li ke zvý²ení náklad· p°ímo spojených s posky-

továním Sluºby (nap°. mezinárodní konektivita, ceny p°ístupových okruh· atd.), má Poskytovatel právo odpovídajícím
zp·sobem zvý²it cenu Sluºby.
5.7.

Cena podrobného vyú£tování se °ídí platným Ceníkem

sluºeb. Podrobné vyú£tování lze vystavit i zp¥tn¥, nejvíce
v²ak za dv¥ zú£tovací období nazp¥t.

smluvní strany nedohodly jinak) základní vyú£tování ceny

5.8.

formou da¬ového dokladu / faktury k úhrad¥ ceny za sluºby

posledy oznámenou Poskytovateli, po²tou, osobn¥ nebo ji-

poskytnuté v uvedeném zú£tovacím období takto:

ným dohodnutým zp·sobem, a to do patnácti kalendá°ních

Poskytovatel doru£í vyú£tování na adresu ú£astníka, na-

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 251 000 100,
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dn· ode dne ukon£ení zú£tovacího období. Jiným dohodnu-

5.14.

tým zp·sobem se zde myslí nap°íklad zaslání vyú£tování elek-

ºe se pln¥ní podle Smlouvy stane pro Ú£astníka obtíºn¥j²í, ne-

tronickou po²tou nebo i vystavení vyú£tování na Zákaznic-

m¥ní to nic na jeho povinnosti splnit dluh, nestanoví-li zákon,

kém portálu. Splatnost vyú£tování je 15 (patnáct) kalendá°-

V²eobecné podmínky nebo konkrétní smluvní ujednání jinak.

ních dn· od data vystavení, pokud se Poskytovatel a ú£ast-

Ú£astník na sebe p°ebírá nebezpe£í zm¥ny okolností, a tudíº

ník nedohodli jinak. Úhrada je provedena dnem p°ipsání vy-

v p°ípad¥, kdy dojde ke zm¥n¥ okolností tak podstatné, ºe

ú£tované £ástky na ú£et Poskytovatele. Dohodne-li se ú£ast-

zm¥na zaloºí v právech a povinnostech stran zvlá²´ hrubý ne-

ník s Poskytovatelem, ºe úhrady p°íslu²ných vyú£tovaných

pom¥r v neprosp¥ch Ú£astníka, nevznikne Ú£astníkovi právo

cen sluºby budou provád¥ny Poskytovatelem prost°ednictvím

domáhat se v·£i Poskytovateli obnovení jednání o Smlouv¥,

p°ímých plateb z ú£tu ú£astníka (tzv. inkasem z ú£tu), je

resp. zm¥ny podmínek sjednané Smlouvy.

ú£astník povinen p°edloºit Poskytovateli potvrzený souhlas
s inkasem z ú£tu ú£astníka ze strany p°íslu²ného pen¥ºního
ústavu, jinak taková dohoda pozbývá ú£innosti a ú£astník je
povinen hradit p°íslu²né vyú£tované ceny jiným zp·sobem.
V p°ípad¥, ºe inkaso z ú£tu ú£astníka nebude uskute£n¥no z
d·vod· na stran¥ ú£astníka (nap°. nedostate£né pen¥ºní pro-

5.15.

Zm¥ní-li se po uzav°ení Smlouvy okolnosti do té míry,

Akceptací V²eobecných podmínek Ú£astník souhlasí s

tím, ºe práva Poskytovatele ze smluvních vztah· s Ú£astníkem nebo s takovými smluvními vztahy související se proml£í
ve lh·t¥ patnácti let ode dne, kdy Poskytovatel mohl takové
právo uplatnit poprvé.

st°edky na ú£tu ú£astníka, nedosta£ující limit pro inkaso p°í-

5.16.

slu²né £ástky, neexistence inkasního p°íkazu v·£i pen¥ºnímu

na smluvní pokutu dle Smlouvy oproti jakékoliv pohledávce

Poskytovatel je oprávn¥n zapo£íst si svou pohledávku

ústavu ze strany ú£astníka, ²patné údaje týkající se inkasa z

Ú£astníka dle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

vinen uhradit vyú£tované ceny jiným zp·sobem do splatnosti

6. Hlá²ení poruch nebo závad a termíny jejich odstran¥ní

p°íslu²ného vyú£tování. Neuhradí-li ú£astník vyú£tované ceny

6.1.

do data splatnosti p°íslu²ného vyú£tování, je ú£astník v pro-

kací nebo vadu Sluºby, je povinen tuto skute£nost nepro-

dlení s placením vyú£tované ceny za poskytnuté Sluºby.

dlen¥ ohlásit na p°íslu²né pracovi²t¥ Zákaznického centra a

5.9.

to bu¤ telefonicky na tel.: 251 000 100 nebo zp·sobem zve-

ú£tu ú£astníka poskytnuté Poskytovateli atd.), je ú£astník po-

Ú£astník je povinen uhradit vyú£tované ceny i tehdy,

Zjistí-li ú£astník poruchu sít¥ elektronických komuni-

https:

jestliºe do²lo k uºívání Sluºby jinými uºivateli neº ú£astní-

°ejn¥ným na internetových stránkách Poskytovatele

kem. V p°ípad¥ neoprávn¥ného uºívání Sluºby jinými uºiva-

//cable-net.cz

v £ásti Kontakty.

teli je ú£astník povinen uhradit vyú£tované ceny aº do doby,

6.2.

neº Poskytovatel omezí aktivní uºívání Sluºby na základ¥ pí-

vzniklé na své stran¥ co nejd°íve, v souladu se Smlouvou.

semného oznámení ú£astníka o zneuºití Sluºby. Poskytovatel

Nenachází-li se ohlá²ená porucha nebo závada na stran¥ Po-

omezí aktivní uºívání Sluºby co nejd°íve, nejpozd¥ji v²ak do

skytovatele, p°edá Poskytovatel informaci o této poru²e £i zá-

24 (dvaceti £ty°) hodin od doby doru£ení tohoto oznámení

vad¥ operátorovi, který zaji²´uje p°ipojení ú£astníka k síti

Poskytovateli.

elektronických komunikací.

5.10.

7. Reklamace a kompenzace

Poskytovatel je oprávn¥n vyú£tovat ú£astníkovi ná-

klady spojené s vymáháním pohledávek, které budou p°esahovat rámec prokazatelného upozorn¥ní ú£astníka na nezaplacení p°íslu²ného vyú£tování. Tyto náklady je ú£astník
povinen uhradit ve lh·t¥ stanovené ve vyú£tování t¥chto náklad·.

7.1.

Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy nebo závady

Ú£astník je oprávn¥n uplatnit reklamaci na vyú£tování

ceny nebo na poskytovanou ve°ejn¥ dostupnou sluºbu elektronických komunikací. Reklamace se uplat¬uje ve lh·t¥ stanovené zákonem £. 127/2005 Sb., a to bez zbyte£ného odkladu, nejpozd¥ji do 2 m¥síc· ode dne doru£ení vyú£tování

Poskytovatel m·ºe poºadovat zaplacení zálohy nebo

ceny za poskytnutou Sluºbu a nebo ode dne vadného poskyt-

jistiny na poskytování Sluºby a udrºování této zálohy nebo

nutí sluºby, jinak právo zanikne. Písemná reklamace musí být

jistiny ve stanovené minimální vý²i dle Ceníku sluºeb, maxi-

p°edána obchodnímu zástupci nebo zaslána na adresu Cable-

máln¥ v²ak ve vý²i úhrnu t°í m¥sí£ních plateb podle p°íslu²né

NET s.r.o., Zákaznické centrum, Ocelárenská 3427, 272 01

Smlouvy. Poskytovatel je kdykoli oprávn¥n pouºít tuto zá-

Kladno, nebo zp·sobem popsaným na internetových strán-

lohu nebo jistinu k uhrazení pen¥ºitých dluh· Ú£astníka v·£i

kách Poskytovatele

Poskytovateli vyplývajících ze Smlouvy v p°ípad¥, ºe tyto pe-

7.2.

n¥ºité dluhy nebudou ve stanovených lh·tách vyrovnány. Za-

kladný ú£inek a ú£astník je povinen uhradit cenu za poskyt-

placená záloha nebo jistina nebo jejich £ást bude po zapo£tení

nutou Sluºbu nejpozd¥ji do dne splatnosti p°íslu²ného vyú£to-

ve²kerých pen¥ºitých dluh· Ú£astníka v·£i Poskytovateli vrá-

vání.

5.11.

cena Ú£astníkovi do 30 dn· od ukon£ení Smlouvy.
5.12.

Právo Poskytovatele domáhat se náhrady ²kody z ti-

tulu prodlení ú£astníka s platbou dluºných £ástek není zaplacením smluvní pokuty dot£eno.
5.13.

7.3.

https://cable-net.cz.

Podání reklamace na vý²i vyú£tované ceny nemá od-

Reklamace musí obsahovat minimáln¥ tyto údaje: iden-

tikaci ú£astníka, £íslo Smlouvy p°íslu²né Sluºby, ke které je
uplatn¥na reklamace, p°edm¥t reklamace, p°esný popis.
7.4.

Ú£astník je oprávn¥n uplatnit reklamaci také v p°ípad¥

Ú£astník má nárok na vrácení vzniklého p°eplatku. Po-

velké trvající nebo velké opakující se odchylky od b¥ºn¥ do-

skytovatel je v²ak oprávn¥n pouºít tento p°eplatek p°ednostn¥

stupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload)

k zapo£tení splatných pohledávek Poskytovatele v·£i ú£astní-

dat uvedené v Ceníku sluºeb. Za velkou trvající odchylku od

kovi. Pokud takové pohledávky neexistují, Poskytovatel vrátí

b¥ºn¥ dostupné rychlosti se povaºuje souvislý pokles výkonu

ú£astníkovi p°eplatek (event. sníºený o vý²i pohledávek) for-

sluºby p°ístupu k internetu, tj. pokles skute£n¥ dosahované

mou zapo£tení v nejbliº²ím vyú£tování ceny za poskytované

rychlosti odpovídající m¥°ením TCP propustnosti na trans-

Sluºby, následujícím po vzniku p°eplatku, nebo jiným zp·so-

portní vrstv¥ pod hodnotu b¥ºn¥ dosupné rychlosti v inter-

bem, dohodnutým s ú£astníkem.

valu del²ím neº 70 minut. Za velkou opakující se odchylku se

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
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obdobn¥ povaºuje taková odchylka, p°i které dojde b¥hem 90
minut alespo¬ ke t°em pokles·m výkonu trvajícím minimáln¥
3,5 minuty.
7.5.

8.1.5.
8.2.

vy²²í moci.
Poskytovatel je oprávn¥n omezit aktivní uºívání Sluºby,

s výjimkou uskute£¬ování volání na £ísla tís¬ového volání, po-

Poskytovatel je povinen vy°ídit uplatn¥nou reklamaci

kud je ú£astník v prodlení s úhradou plateb za poskytnuté

stanoveným zp·sobem a bez zbyte£ného odkladu, nejpozd¥ji

Sluºby a/nebo neplní dal²í smluvní podmínky a nezjednal

v²ak do 1 m¥síce ode dne doru£ení reklamace. Vyºaduje-li vy-

nápravu ani v náhradním termínu pln¥ní, který mu byl Po-

°ízení reklamace projednání se zahrani£ním provozovatelem,

skytovatelem stanoven, a který nesmí být krat²í neº 1 týden.

vy°ídí Poskytovatel tuto reklamaci nejpozd¥ji do 2 m¥síc· ode
dne doru£ení této reklamace.
7.6.

Ú£astník má nárok na vrácení p°eplatku na základ¥

kladn¥ vy°ízené reklamace. Jedná-li se o vrácení p°eplatku
na základ¥ reklamace sm¥°ující proti vyú£tovaní cen, tak se
Poskytovatel zavazuje takto vzniklý p°eplatek vrátit ú£astníkovi do 1 m¥síce ode dne kladného vy°ízení reklamace. Poskytovatel je oprávn¥n pouºít tento p°eplatek p°ednostn¥ k
zapo£tení splatných pohledávek Poskytovatele v·£i ú£astníkovi. Pokud takové pohledávky neexistují, Poskytovatel vrátí

8.3.

Poskytovatel je oprávn¥n omezit aktivní uºívání Sluºby,

s výjimkou uskute£¬ování volání na £ísla tís¬ového volání, v
p°ípad¥ poru²ení smluvních podmínek ú£astníkem podstatným zp·sobem. Za poru²ení podstatným zp·sobem se povaºuje zejména rozesílání nevyºádané po²ty (spamu) libovolným
zp·sobem, ²í°ení vir·, spyware, dialer· a jiného software ²kodícího ostatním uºivatel·m, jakoº i nezákonné ²í°ení d¥l poºívajících autorskoprávní ochrany. O tomto omezení poskytování Sluºby nemusí Poskytovatel ú£astníka nijak informovat

ú£astníkovi p°eplatek (event. sníºený o vý²i pohledávek) for-

8.4.

mou dobropisu v nejbliº²ím vyú£tování, následujícím po klad-

d·vody omezení nebo p°eru²ení Sluºby dle p°edchozích bod·,

ném vy°ízení reklamace, nebo jiným zp·sobem, dohodnutým

Poskytovatel provoz Sluºby obnoví. Pro p°ípad dle bodu 8.2 a

s ú£astníkem.

8.3 má Poskytovatel právo ú£tovat ú£astníkovi poplatek spo-

7.7.

jený se znovu zprovozn¥ním Sluºby stanovený v platném Ce-

Poskytovatel je povinen na kaºdou uplatn¥nou rekla-

Bezodkladn¥ poté, co Poskytovatel zjistí, ºe pominuly

maci, týkající se rozsahu, ceny a kvality poskytovaných Slu-

níku sluºby.

ºeb vyrozum¥t ú£astníka o uznání nebo neuznání reklamace,

9. P°enositelnost £ísla

to znamená, zda se jedná o oprávn¥nou £i neoprávn¥nou reklamaci.
7.8.

Poskytovatel sluºby neodpovídá za poruchy a závady

vzniklé mimo jeho za°ízení a jeho sí´ elektronických komunikací a tyto závady nejsou p°edm¥tem reklamací.
7.9.

V p°ípad¥, ºe je uznána reklamace rozsahu a kvality

9.1.

Uºivatel má právo na poºádání ponechat si p°id¥lené te-

lefonní £íslo a p°enést jej do sít¥ jiného poskytovatele sluºeb,
pokud tento poºadavek je v souladu se stanovenými legislativními p°edpisy a normami.
9.2.

Ú£astník objedná p°enesení svého smluvn¥ p°id¥leného

poskytované Sluºby, Poskytovatel sníºí pom¥rn¥ vzhledem k

£ísla u Poskytovatele (p°ejímajícího operátora) vypln¥ním

mí°e sníºení kvality cenu ú£tovanou ú£astníkovi za nekva-

formulá°e, který Ú£astníkovi poskytne Poskytovatel podle

litn¥ poskytovanou Sluºbu za období ode dne prokazatelného

vzoru konkrétního opou²t¥ného operátora. Ú£astník je povi-

vzniku závady aº do okamºiku odstran¥ní této závady.

nen zajistit ukon£ení sluºby na p°ená²eném £ísle u opou²t¥-

7.10.

V p°ípad¥ nesouhlasu s výsledkem posouzení rekla-

mace m·ºe ú£astník podat námitku u Ú°adu místn¥ p°íslu²ného pro danou oblast.
7.11.

Poskytovatel nep°ijme reklamaci, zejména pokud byla

ného poskytovatele, to prokáºe Poskytovateli uvedením £ísla
výpov¥di do formulá°e nebo jiným zp·sobem. Formulá° je nedílnou sou£ástí Smlouvy.
9.3.

Poskytovatel po p°ijetí objednávky sd¥lí Ú£astníkovi

podána po lh·t¥ stanovené v bod¥ 7.1 t¥chto V²eobecných

její identikaci a domluví s Ú£astníkem termín zahájení po-

podmínek.

skytování sluºby na p°eneseném £ísle. Poskytovatel informuje

7.12.

Pokud Sluºbu bylo moºno vyuºít jen £áste£n¥, anebo

ji nebylo moºno vyuºít v·bec pro závadu technického nebo
provozního charakteru na stran¥ Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstran¥ní závady a p°im¥°en¥ sníºit cenu nebo
po dohod¥ s ú£astníkem zajistit poskytnutí Sluºby náhradním zp·sobem, je-li to moºné. Poskytovatel poskytující sluºbu

Ú£astníka o £asových limitech p°eru²ení poskytování ve°ejn¥
dostupné sluºby elektronických komunikací, v£etn¥ dostupnosti £ísel tís¬ových volání. Lh·ta pro p°enesení £ísla v£etn¥
aktivace v síti Poskytovatele £iní 4 pracovní dny a za£íná b¥ºet prvním pracovním dnem následujícím po doru£ení objednávky Poskytovateli.

elektronických komunikací není povinen uhrazovat jejím uºi-

9.4.

vatel·m náhradu ²kody, která jim vznikne v d·sledku p°eru-

sahovat úplné a správné údaje, bude chyb¥t výpov¥¤ u opou²-

²ení Sluºby nebo vadného poskytnutí Sluºby.

t¥ného poskytovatele, na telefonní £íslo se nebude vztahovat

8. Omezení poskytování sluºby

povinnost p°enositelnosti, nebo budou p°enesení bránit tech-

8.1.

Poskytovatel je oprávn¥n na nezbytn¥ nutnou dobu

omezit nebo p°eru²it poskytování Sluºby z d·vod·:
8.1.1.

provád¥ní údrºby nebo opravy sít¥ elektronických ko-

munikací,
8.1.2.

krizových situací (zejména  99 zákona £. 127/2005

Pokud bude objednávka neúplná, nap°íklad nebude ob-

nické p°ekáºky, Poskytovatel objednávku odmítne a d·vod
odmítnutí sd¥lí Ú£astníkovi.
9.5.

Informace o aktuální vý²i ceny za p°enesení £ísla je sou-

£ástí Ceníku sluºby pro p°íslu²ný cenový program ve°ejné telefonní sluºby Poskytovatele.

8.1.3.

ostatních závaºných technických nebo provozních,

10. Druhy telefonních hovor·, blokování £ísel nebo
£íselné °ady na základ¥ ºádosti ú£astníka

8.1.4.

písemného oznámení ú£astníka o zneuºití sluºby dle

10.1.

Sb.),

5.9 t¥chto V²eobecných podmínek.,

Druhy telefonních hovor· nabízených Poskytovatelem

jsou uvedeny v platném Ceníku sluºeb.

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
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10.2.

Na základ¥ písemné ºádosti ú£astníka zablokuje Po-

12.2.

P°i zasílání zpráv elektronickou cestou poskytovatelem

skytovatel odchozí hovory na telefonní £ísla ur£ená ú£astní-

ú£astníkovi se doru£ením rozumí i potvrzení zprávy uºivate-

kem. Tato sluºba je zpoplat¬ována dle platného Ceníku slu-

lem na Zákaznickém portálu. Poskytovatel smí p°eru²it posky-

ºeb.

tování sluºeb aº do tohoto potvrzení, pokud o tom ú£astníka

10.3.

Odblokování lze provést pouze na základ¥ písemné ºá-

prost°ednictvím poskytované sluºby upozorní. Tento postup

dosti ú£astníka o odblokování.

m·ºe být pouºit také jako doru£ení upozorn¥ní podle bodu

11. Seznam ú£astník· ve°ejné telefonní sluºby; informace o ú£astnických £íslech

8.2.

11.1.

Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a p°edá posky-

tovateli univerzální sluºby identika£ní údaje v²ech ú£astník·
sluºby, s výjimkou údaj· t¥ch ú£astník·, kte°í uve°ejn¥ní odmítli, pro informa£ní sluºbu o telefonních £íslech ú£astník· a
k vydání jednotného telefonního seznamu. Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a na základ¥ ºádosti p°edá osob¥, která
poskytuje ve°ejn¥ dostupné informa£ní sluºby o telefonních
£íslech nebo poskytuje ú£astnické seznamy, identika£ní údaje

12.3.

P°ístup na zákaznický portál je chrán¥n heslem. Heslo

vygeneruje náhodn¥ poskytovatel a uvede jej ve smlouv¥.
Ú£astník nemá moºnost toto heslo svépomocí zm¥nit: zm¥ny
hesla provádí Poskytovatel na ºádost Ú£astníka op¥tovným
vygenerováním náhodného hesla. Poskytovatel m·ºe sd¥lit
heslo svým zam¥stnanc·m, kte°í jej mohou dále vyºadovat
od ú£astníka pro ov¥°ení identity p°i telefonické komunikaci.
Odpov¥dnost za vyzrazení hesla jiným osobám a p°ípadné
zneuºití hesla nese ú£astník.

v²ech ú£astník· sluºby, s výjimkou údaj· t¥ch ú£astník·, kte°í

13. Vznik, zm¥na, p°evod a ukon£ení Smlouvy

uve°ejn¥ní odmítli, pro informa£ní sluºbu o telefonních £íslech

13.1.

ú£astník· a k vydání ú£astnického telefonního seznamu.

dobu neur£itou. Není-li ve Smlouv¥ vyzna£ena doba jejího tr-

11.2.

Smlouvu je moºné uzav°ít na dobu ur£itou nebo na

Údaje zpracované podle bodu 11.1 t¥chto V²eobecných

vání, je uzav°ena na dobu neur£itou. Minimální doba uºívání

podmínek m·ºe Poskytovatel pouºívat téº pro ú£ely infor-

sluºby je uvedena v Ceníku sluºeb. Minimální doby uºívání

ma£ní sluºby o telefonních £íslech ú£astník· sluºby, p°ípadn¥

sluºeb se po£ítají ode dne z°ízení Sluºby, pop°. ode dne prove-

i pro vydávání telefonního seznamu ú£astník· sluºby.

dení zm¥ny Sluºby dle Dodatku smlouvy. P°ípadné prodlou-

11.3.

Kaºdá hlavní ú£astnická stanice se uvádí v telefon-

ním seznamu se v²emi svými vedlej²ími stanicemi jednou v

ºení minimální doby uºívání Sluºby dohodou smluvních stran
je uvedeno ve Smlouv¥.

abecedním po°ádku podle p°íjmení a jména (obchodní rmy)

13.2.

ú£astníka s jeho adresou a ú£astnickým £íslem stanice. Více

p°i£emº ºádost o zm¥nu musí obsahovat identika£ní údaje

hlavních telefonních stanic zapojených do série se uvádí v tele-

ú£astníka, které jsou nezbytnou sou£ástí návrhu Smlouvy,

fonním seznamu jedním p°ípojným £íslem stanice, nebo v²emi

£íslo Smlouvy, resp. její p°ílohy - Technické specikace, po-

p°ímými £ísly (provolbami), které si ú£astník p°eje uvést.

pis zm¥ny, kterou ú£astník poºaduje, a datum.

11.4.

13.3.

Text ozna£ení ú£astnické stanice navrhne ú£astník,

av²ak Poskytovatel je oprávn¥n ho upravit tak, aby neodporoval právním p°edpis·m a aby bylo vyhledávání ú£astník· co
nejvíce usnadn¥no. S takto upraveným textem je Poskytovatel povinen ú£astníka seznámit. V textu telefonního seznamu
se neuve°ej¬ují inzertní údaje ani reklama. Ú£astník má právo
uvést v telefonním seznamu u svých osobních údaj·, ºe si nep°eje být kontaktován za ú£elem marketingu.
11.5.

Na ºádost ú£astníka mohou být v telefonním seznamu

uvedeny s ú£astnickým £íslem jeho ú£astnické stanice i osoby
nebo organizace, kterým dovolil svou stanici uºívat.
11.6.

Ú£astník je oprávn¥n podat ºádost o zm¥nu Smlouvy,

ádost o zm¥nu Smlouvy se podává kontaktní osob¥

Poskytovatele.
13.4.

O p°ijetí nebo odmítnutí ºádosti o zm¥nu Smlouvy

informuje Poskytovatel ú£astníka. P°i odmítnutí ºádosti o
zm¥nu Smlouvy sd¥lí Poskytovatel ú£astníkovi d·vody odmítnutí, p°ípadn¥ se pokusí spolu s ú£astníkem najít alternativní
°e²ení.
13.5.

Zm¥na rozsahu nebo specikace Sluºeb bude sjednána

tak, ºe na základ¥ písemné, ústní, telefonické nebo elektronické objednávky ú£astníka bude ze strany Poskytovatele provedeno technické ²et°ení. Pokud tomu na základ¥ provedeného

Poskytovatel zajistí na ºádost ú£astníka opravu, vy-

²et°ení nebudou bránit technické nebo provozní podmínky, je

mazání nebo nezve°ejn¥ní údaj· dle bodu 11.1 t¥chto V²eo-

Poskytovatel povinen realizovat tuto zm¥nu do lh·ty 40 dn·

becných podmínek v jednotném telefonním seznamu p°i jeho

od p°ijetí písemné objednávky nebo od podpisu Dodatku ke

nejbliº²í redakci. Pokud Poskytovatel obdrºí ºádost po uzá-

smlouv¥.

v¥rce p°ípravných prací na vydání jednotného telefonního seznamu, budou opravy nebo vymazání údaj· z jednotného telefonního seznamu zaji²t¥ny p°i následné nejbliº²í redak£ní
úprav¥. Tento odstavec platí i pro údaje poskytované pro
ú£ely vydávání telefonního seznamu ú£astník· sluºby a pro
ú£ely informa£ní sluºby o telefonních £íslech ú£astník·.
11.7.

Za provedené sluºby dle bodu 11.5 t¥chto V²eobec-

ných podmínek m·ºe Poskytovatel ú£tovat cenu dle platného
Ceníku sluºeb. Oprava, vymazaní nebo nezve°ejn¥ní údaj· o
ú£astníku v telefonním seznamu je bezplatné.

13.6.

V p°ípad¥, ºe ú£astník nepotvrdí písemn¥ termín ukon-

£ení Smlouvy na dobu ur£itou nejpozd¥ji dva m¥síce p°ed
uplynutím °ádného smluvního období, Smlouva se automaticky prodluºuje na dobu neur£itou.
13.7.

P°evod nebo postoupení práv a povinností Ú£astníka

ze Smlouvy na t°etí osobu je moºný jen s písemným souhlasem Poskytovatele. Ú£astník akceptací V²eobecných podmínek souhlasí s tím, ºe Poskytovatel je oprávn¥n postoupit jakoukoli svou pohledávku za Ú£astníkem i celou Smlouvu t°etí

12. Ociální komunikace poskytovatele s ú£astníky

osob¥ a ºe Ú£astník p°i postoupení Smlouvy bude oprávn¥n

12.1.

Za písemné se povaºují právní úkony doru£ené po²tou,

pokud by p°íslu²ná t°etí osoba (postupník) m¥la mít z postou-

kurýrem, faxem nebo elektronickou po²tou ve form¥ ur£ené

pené Smlouvy v·£i Ú£astníkovi pen¥ºitý dluh a v okamºiku

zákonem £. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm¥n¥

postoupení byla její schopnost tento dluh splnit men²í, neº

n¥kterých dal²ích zákon·, v platném zn¥ní.

byla schopnost Poskytovatele.

odmítnout osvobození Poskytovatele od jeho povinností, jen

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
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13.8.

Ú£astník m·ºe písemn¥ vypov¥d¥t Smlouvu nebo jed-

notlivou Sluºbu:
13.8.1.

bez sankce do jednoho m¥síce od doru£ení informace

13.10.5.

v p°ípad¥, ºe nelze Sluºbu z technických d·vod·

nadále provozovat. V takovém p°ípad¥ nemá ú£astník nárok
na zaji²t¥ní (obnovení) sluºby od jiného Poskytovatele,

o zm¥n¥ Smlouvy, V²eobecných podmínek, Provozních pod-

13.10.6.

mínek, p°íslu²ného Service Level Agreement nebo Ceníku slu-

ºadovanou zálohu nebo jistinu dle bodu 5.11 t¥chto V²eobec-

ºeb, jestliºe se jedná o zm¥nu podstatných náleºitostí, nebo

ných podmínek nebo tuto zálohu £i jistinu neprodlen¥ ne-

jestliºe Poskytovatel zm¥nil práva a povinnosti stanovené ve

doplní do vý²e poºadované Poskytovatelem, a to na základ¥

smluvních podmínkách v neprosp¥ch Ú£astníka nebo jsou

písemné výzvy Poskytovatele.

ceny Sluºby zvý²eny v neprosp¥ch Ú£astníka; Smlouva bude

13.11.

v takovém p°ípad¥ ukon£ena ke dni nabytí ú£innosti uvedené

13.10.3 t¥chto V²eobecných podmínek má Poskytovatel právo

zm¥ny. V p°ípadech, kdy Ú£astník nevyuºije svého práva vy-

ú£tovat ú£astníkovi 50 % ceny, jejíº reºim a vý²e jsou upra-

pov¥d¥t Smlouvu nebo jednotlivou Sluºbu bez sankce, nabý-

veny v bod¥ 13.8.2 t¥chto V²eobecných podmínek.

vají zm¥ny platnosti a ú£innosti dnem v nich uvedených a
to bez ohledu na jakoukoliv nutnou dal²í akceptaci ze strany
Ú£astníka. Toto právo nenáleºí Ú£astníkovi v p°ípad¥, ºe k
uvedeným zm¥nám dojde na základ¥ právního p°edpisu, roz-

13.12.

v p°ípad¥, ºe ú£astník neposkytne Poskytovateli po-

V p°ípad¥ odstoupení dle bod· 13.10.1, 13.10.2 nebo

Jestliºe Ú£astník úmysln¥ uvedl nesprávné osobní

nebo identika£ní údaje, má Poskytovatel právo od Smlouvy
odstoupit, a to po prokazatelném upozorn¥ní Ú£astníka.

hodnutí správního orgánu nebo soudu. Toto právo také nená-

13.13.

leºí Ú£astníkovi v p°ípad¥, ºe ú£innost t¥ch ustanovení smluv-

livou Sluºbu z jakéhokoli d·vodu nebo i bez uvedení d·vodu

Poskytovatel m·ºe vypov¥d¥t Smlouvu nebo jednot-

ních podmínek, které se v d·sledku zm¥ny staly nevýhod-

s výpov¥dní lh·tou v délce t°í m¥síc·, která za£íná b¥ºet prv-

nými pro Ú£astníka, je upravena Smlouvou tak, aby se zm¥na

ním dnem m¥síce následujícího po doru£ení výpov¥di ú£ast-

smluvních podmínek neprojevila v neprosp¥ch daného Ú£ast-

níkovi.

níka.

13.14.

13.8.2.

V p°ípad¥ zaji²t¥ní p°enesení telefonního £ísla ú£ast-

z jakéhokoli d·vodu nebo i bez uvedení d·vodu; vý-

níka od Poskytovatele (p°enositelnost £ísla) budou p°íslu²né

pov¥dní lh·ta £iní t°i m¥síce a za£íná b¥ºet prvním dnem m¥-

jednotlivé sluºby, které nemohou být bez takového telefonního

síce následujícího po doru£ení výpov¥di Poskytovateli. Podá-

£ísla poskytovány v síti elektronických komunikací Posky-

li ú£astník výpov¥¤ dle tohoto bodu tak, ºe výpov¥dní lh·ta

tovatele, ukon£eny dnem, kdy je Poskytovateli doru£eno od

skon£í d°íve, neº je stanovená minimální doba uºívání sluºby

p°ijímajícího poskytovatele ve°ejn¥ dostupné telefonní sluºby

dle 13.1 t¥chto V²eobecných podmínek, má Poskytovatel

oznámení o aktivaci p°enesení p°íslu²ného telefonního £ísla u

právo vyú£tovat ú£astníkovi za období mezi koncem výpo-

takového poskytovatele. Ukon£ení jednotlivé sluºby dle p°ed-

v¥dní doby a uplynutím stanovené minimální doby uºívání

chozí v¥ty se povaºuje pro ú£ely smlouvy za ukon£ení takové

sluºby jednorázovou cenu ve vý²i jedné p¥tiny sou£tu m¥-

sluºby formou výpov¥di ze strany ú£astníka dle bodu 13.8.2

sí£ních pau²ál· zbývajících do konce sjednané doby trvání

t¥chto V²eobecných podmínek. Poskytovatel je tedy opráv-

smlouvy, nebo jedné p¥tiny sou£tu minimálního sjednaného

n¥n ú£tovat ú£astníkovi cenu dle bodu 13.8.2 t¥chto V²eo-

m¥sí£ního pln¥ní zbývajících do konce sjednané doby trvání

becných podmínek a p°ípadn¥ dal²í sjednané smluvní sankce

smlouvy, a vý²i úhrady náklad· spojených s telekomunika£-

stanovené pro p°ípad ukon£ení jednotlivé sluºby výpov¥dí ze

ním koncovým za°ízením, které bylo ú£astníkovi poskytnuto

strany ú£astníka a s tím spojené nedodrºení minimální doby

za zvýhodn¥ných podmínek.

uºívání sluºby.

13.9.

Výpov¥dí Smlouvy není dot£ena povinnost ú£astníka

uhradit Poskytovateli ve²keré dluºné £ástky ani oboustranná
odpov¥dnost za p°ípadnou ²kodu.
13.10.

Poskytovatel m·ºe od Smlouvy nebo od jednotlivé

13.15.

Smlouva nebo jednotlivá Sluºba m·ºe být ukon£ena

také dohodou smluvních stran.
13.16.

Smlouva bude ukon£ena okamºikem ukon£ení posky-

tování poslední jednotlivé Sluºby.

Sluºby odstoupit s okamºitou ú£inností, tj. dnem doru£ení

13.17.

písemného odstoupení ú£astníkovi:

pením od Smlouvy ú£astníkem p°ed z°ízením Sluºby nebo

13.10.1.

v p°ípad¥ existence d·vodného podez°ení, ºe ú£ast-

ník zneuºívá sí´ elektronických komunikací nebo uºívá Sluºbu
v rozporu s obecn¥ závaznými právními p°edpisy nebo v rozporu s dobrými mravy, zejména podporuje £i umoº¬uje jakékoli nelegální £innosti, nebo se do nich zapojuje, zasahuje

P°i ukon£ení Smlouvy nebo jednotlivé Sluºby odstou-

provedením zm¥ny Sluºby je ú£astník povinen nahradit Poskytovateli vynaloºené výdaje, p°ipadající na jiº provedené
práce a jejich p°ípravu; to platí i v p°ípad¥ odstoupení od
Smlouvy nebo jednotlivé Sluºby Poskytovatelem dle bodu
13.10 t¥chto V²eobecných podmínek.

do sluºeb poskytovaných jiným Ú£astník·m nebo uºivatel·m,

13.18.

zasahuje do sít¥ Poskytovatele nebo do jiných sítí, nebo usku-

zbyte£ného prodlení Poskytovateli v²e, co je vlastnictvím

te£¬uje zlomyslná nebo obt¥ºující volání jiným ú£astník·m,

Poskytovatele. Ve²keré pohledávky a závazky vyplývající ze

13.10.2.

v p°ípad¥ opakovaného a/nebo váºného nepln¥ní

smluvních podmínek ze strany ú£astníka,
13.10.3.

v p°ípad¥, ºe p°i z°ízení Sluºby, provád¥ní zm¥ny

Sluºby nebo odstra¬ování poruch ú£astník neposkytuje dostate£nou sou£innost Poskytovateli v souladu se Smlouvou,
13.10.4.

v p°ípad¥, ºe p°i pr·zkumu realizovatelnosti z°ízení

P°i ukon£ení Smlouvy je ú£astník povinen vrátit bez

Smlouvy vyrovnají smluvní strany nejpozd¥ji do 45 (£ty°iceti
p¥ti) kalendá°ních dn· po jejím ukon£ení.

14. Odpov¥dnost za ²kodu a náhrada ²kody
14.1.

Poskytovatel odpovídá pouze za skute£nou ²kodu, kte-

rou Ú£astníkovi zp·sobil úmysln¥ nebo z hrubé nedbalosti.
14.2.

Poskytovatel p°edev²ím neodpovídá za:

(provedení zm¥ny) Sluºby nebo p°i samotném z°ízení (prove-

14.2.1.

dení zm¥ny) Sluºby zjistí, ºe p°íslu²nou Sluºbu nelze z°ídit

citní meze, poruchy, opravy nebo údrºby sít¥ elektronických

nebo provést její zm¥nu z technických d·vod·,

komunikací £i její £ásti,

²kodu, která vznikne jako d·sledek p°ekro£ení kapa-

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 251 000 100,
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14.2.2.

²kodu, která vznikne zavin¥ním ú£astníka,

17.2.

14.2.3.

u²lý zisk ani nemajetkovou újmu,

14.2.4.

jakékoliv ²kody zp·sobené ú£astníkovi nebo uºiva-

teli v d·sledku výpadku sít¥ Internet, opoºd¥ného dodání £i
po²kození dat b¥hem p°enosu.
14.3.

Poskytovatel neposkytuje zasílání tarifních jednotek se

sluºbou CS/CPS.

Bez ohledu na jakékoli jiné ujednání v t¥chto V²eo-

becných podmínkách, v p°ípad¥ neposkytnutí Sluºby podle
Smlouvy je odpov¥dnost Poskytovatele omezena pouze na po-

17.3.

Ú£astník nebo uºivatel nemá nárok na úhradu výdaj·

nebo p°ípadnou náhradu ²kody, která mu m·ºe vzniknout p°i
zm¥n¥ £ísla v d·sledku zm¥ny £íslovacího plánu.
17.4.

Poskytovatel neru£í za aktuálnost, pravdivost, zákon-

nost a soulad s morálními principy jakýchkoliv dat pocházejících ze sít¥ Internet, pop°ípad¥ z jiných sítí.

vinnost urychlen¥ odstranit závadu, p°im¥°en¥ sníºit cenu,

18. e²ení spor· mimo soudní nebo správní °ízení

resp. vrátit neoprávn¥n¥ ú£tované a zaplacené ceny. Poskyto-

18.1.

vatel tedy není povinen uhrazovat Ú£astník·m resp. uºivate-

vy°e²en v souladu s postupem °e²ení spor· uvedeným v bod¥

l·m Sluºby náhradu ²kody v d·sledku neposkytnutí Sluºby

18 t¥chto podmínek.

nebo vadného poskytnutí Sluºby.

18.2.

Jakýkoli spor týkajících se p°edm¥tu Smlouvy, bude

Za po£átek vzniku sporu je pokládán den, kdy jedna

kodu dle bodu 14.1 t¥chto V²eobecných podmínek

strana doru£í druhé stran¥ oznámení o sporu, v£etn¥ kon-

nahradí Poskytovatel ve vý²i skute£né ²kody, nejvý²e v²ak v

krétního a p°im¥°en¥ podrobného popisu sporu, a pokud je

£ástce 200 000,- K£. Pokud by ke ²kod¥ dle tohoto bodu do²lo

to moºné, p°esného návrhu °e²ení.

úmyslným jednáním Ú£astníka je Ú£astník povinen uhradit

18.3.

takovou ²kodu v prokázané skute£né vý²i. ástku vy£íslující

pozd¥ji do 10 (deseti) pracovních dn· po doru£ení oznámení

²kodu pouºije Poskytovatel nejprve k vyrovnání splatných po-

o sporu - s cílem dosaºení urovnání záleºitosti, jeº je p°ed-

hledávek v·£i ú£astníkovi. Pokud takové pohledávky neexis-

m¥tem sporu. Tato jednání budou zpo£átku vedena zástupci

tují nebo k pokrytí £ástky ur£ené jako náhrada za ²kodu ne-

jmenovanými pro tento ú£el kaºdou stranou.

14.4.

posta£í, poskytne Poskytovatel ú£astníkovi bezplatn¥ sluºbu
ve vý²i p°íslu²né £ástky (event. sníºenou o vý²i pohledávek).
Pouze v p°ípad¥, ºe bude náhrada ²kody poskytnuta po skon£ení platnosti Smlouvy, bude tato náhrada vyplacena v pen¥zích.
14.5.

18.4.

Smluvní strany co nejd°íve zahájí jednání - av²ak nej-

Pokud nebude p°i jednáních dosaºeno dohody do 10

(deseti) pracovních dn· od zahájení jednání, projednají spor
nejpozd¥ji do dal²ích 10 (deseti) pracovních dn· statutární
orgány obou stran nebo jejich zmocn¥nci, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

Ú£astník odpovídá za takovou ²kodu na hmotném ma-

jetku Poskytovatele, která vznikne prokazateln¥ jeho zavin¥ním nebo zavin¥ním uºivatele, kterému úmysln¥ nebo z nedbalosti umoºnil tuto ²kodu zp·sobit. Tuto ²kodu je Ú£astník

18.5.

Nedojde-li k dohod¥ statutárních orgán· obou stran

nebo jejich zmocn¥nc·, p°edloºí spor n¥která ze stran nebo
ob¥ strany neprodlen¥ k rozhodnutí Ú°adu.

povinen uhradit v prokázané vý²i, nejvý²e v²ak ve vý²i 200

18.6.

000,- K£. Pokud by ke ²kod¥ dle tohoto bodu do²lo úmysl-

st°edk· ve správním °ízení v daném sporu obrátit se na p°í-

ným jednáním Ú£astníka je Ú£astník povinen uhradit takovou

slu²ný soud v eské republice postupem stanoveným v zákonu

²kodu v prokázané skute£né vý²i.

£. 127/2005 Sb.

14.6.

Ú£astník odpovídá za ²kodu, která vznikne Poskyto-

vateli, pokud p°es p°edchozí upozorn¥ní Poskytovatelem po-

18.7.

Kaºdá strana má právo po vy£erpání opravných pro-

O jednáních podle bod· 18.3 a 18.4 t¥chto V²eobec-

ných podmínek se po°izují písemné zápisy.

kra£uje v £innosti, která byla Poskytovatelem ozna£ena za

19. Spole£ná a záv¥re£ná ustanovení

zneuºívání Sluºby.

19.1.

14.7.

Ú£astník je odpov¥dný Poskytovateli v plném rozsahu

mínek nebo Smlouvy ukáºí jako neplatná, neú£inná, nebo se

i za ²kodu zp·sobenou uºivatelem, kterému úmysln¥ nebo z

k nim ze zákona nebude p°ihlíºet, nebude to mít vliv na plat-

nedbalosti umoºnil uºívání Sluºby.

nost Smlouvy nebo t¥chto V²eobecných podmínek jako celku.

14.8.

Jakmile

ú£astník

uzná

nebo

Poskytovatel

prokáºe

²kodu dle 14.5, 14.6 a 14.7 t¥chto V²eobecných podmínek,
zaplatí ú£astník náhradu ²kody v plné vý²i do 30 kalendá°-

Pokud se n¥která ustanovení t¥chto V²eobecných pod-

Smluvní strany sjednají bez zbyte£ného prodlení nová ustanovení, která nahradí stávající ustanovení a která co nejlépe
odpovídají p·vodnímu ú£elu.

ních dn· bankovním p°evodem na ú£et Poskytovatele.

19.2.

15. Ochrana osobních údaj·

smlouvy mají postupn¥ p°ednost ustanovení jednotlivých

15.1.

19.2.1.

údaj· zve°ejní Poskytovatel informace o ochran¥ a zpracování osobních dat, p·vodn¥ obsaºené na tomto míst¥ t¥chto

cz/data.

p°ípad¥

https://cable-net.

Informace na t¥chto stránkách bude Poskytovatel

19.2.2.

£ástí

smlouva o poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb

elektronických komunikací,

16. Územní vymezení poskytované sluºby

smlouvy),

Sluºba je poskytována na území eské republiky.

17. Jiná odpov¥dnost
Poskytovatel neodpovídá za obsah zpráv p°ená²ených

prost°ednictvím Sluºby.

jednotlivých

£íslované Dodatky ke smlouv¥ v po°adí od nejnov¥j-

19.2.3.

17.1.

ustanovení

²ího k nejstar²ímu,

pr·b¥ºn¥ aktualizovat.

16.1.

rozporu

£ástí smlouvy podle tohoto po°adí:

Na základ¥ Obecného na°ízení o ochran¥ osobních

V²eobecných podmínek, na stránkách

V

technické specikace poskytovaných sluºeb (sou£ástí

19.2.4.

Ceník sluºeb,

19.2.5.

provozní podmínky ve°ejn¥ dostupných sluºeb elek-

tronických komunikací (sou£ástí Smlouvy),
19.2.6.

v²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostup-

ných sluºeb elektronických komunikací (sou£ástí Smlouvy).

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 251 000 100,
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19.3.

Podpisem Smlouvy ú£astník potvrzuje, ºe se s jednot-

livými £ástmi Smlouvy a dokumenty uvedenými v bod¥ 19.2
t¥chto V²eobecných podmínek seznámil, ºe s nimi souhlasí a
bude dodrºovat podmínky tam uvedené.
19.4.

Text V²eobecných podmínek £i Smlouvy je závazný.

19.5.

Tyto V²eobecné podmínky nahrazují v plném rozsahu

v²echny do této doby ú£inné V²eobecné podmínky Poskytovatele a jsou k dispozici v sídle Poskytovatele, jeho prodejních místech a na internetových stránkách Poskytovatele

https://cable-net.cz.
19.6.

Tyto V²eobecné podmínky nabývají platnosti a ú£in-

nosti dnem 1. 1. 2021.

V²eobecné podmínky poskytování ve°ejn¥ dostupných sluºeb elektron. komunikací spole£nosti Cable-NET s.r.o.
Je£ná 243/39a, Praha 2 - Nové M¥sto, 120 00, tel.: 251 000 100,
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