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Specifikace Služby č. 1 

Servisní podpora Aplikace 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Poskytování vzdálené podpory uživatelům Aplikace realizované v českém 
jazyce přes telefon, email, webový portál podpory nebo vzdálený přístup 
přes internet pomocí aplikace TeamViewer (dále jen „Vzdálená servisní 
podpora Aplikace“). 

1.2. Poskytování lokální podpory uživatelům Aplikace realizované v českém 
jazyce pracovníkem Společnosti přítomným na lokalitě (středisku, 
závodě) Zákazníka (dále jen „Lokální servisní podpora Aplikace“). 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Vzdálená servisní podpora Aplikace je poskytována vzdáleně, za použití 
Telefonního čísla podpory, Emailu podpory, Webového portálu podpory 
anebo vzdáleným přístupem přes internet pomocí aplikace TeamViewer  
ve verzi aktuálně používané Společností. 

2.2. Lokální servisní podpora Aplikace je poskytována lokálně, pracovníkem 
Společnosti na středisku (závodě) Zákazníka. 

2.3. Služba je poskytována na Servisní požadavky týkající se výhradně lokální 
nebo centrální Aplikace, což představuje zejména požadavky na: 

a) funkčnost Aplikace a její databáze na závodech, 
b) funkčnost Aplikace a její databáze na centrále, 
c) funkčnost služeb pro přenos dat mezi sjednanými 

zařízeními/systémy a Aplikací, 
d) funkčnost služeb pro přenos dat mezi Aplikací na závodech a Aplikací 

na centrále, 
e) funkčnost služeb pro přenos dat mezi Aplikací a určenými interními 

systémy Zákazníka, 
f) jakékoliv požadavky a dotazy uživatelů Aplikace, jen pokud se týkají 

samotné Aplikace.  

2.4. Služba není poskytována na Servisní požadavky, které se netýkají 
výhradně lokální nebo centrální Aplikace, což představuje zejména: 

a) funkčnost síťových služeb, telekomunikačních služeb, emailových 
služeb a internetu na závodech Zákazníka, 

b) funkčnost aplikace pro vzdálený přístup TeamViewer, 
c) funkčnost HW Zákazníka (počítače, servery, tiskárny, UPSky, síťové 

prvky, telefony, modemy apod.), 
d) funkčnost SW Zákazníka (operační systémy, antiviry, firewally, 

kancelářské aplikace, emailové aplikace apod.). 

2.5. Služba je poskytována na Servisní požadavky nahlášené telefonicky, 
emailem anebo přes webový portál podpory, a to výlučně na níže 
uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.6. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

Servisní požadavky je možné hlásit na Telefonní číslo podpory v režimu  
5 x 9, na Email podpory v režimu 7 x 24 nebo přes Webový portál podpory 
v režimu 7 x 24. Pro Servisní požadavky nahlášené mimo režim 
poskytování Služby platí, že lhůta pro jejich řešení začíná běžet až od 7:00 
následujícího nejbližšího pracovního dne a běží vždy jen v rámci 
schváleného režimu poskytování Služby (pracovní dny, 5 x 9, 7:00 – 
16:00). V případě ukončení režimu poskytování Služby v 16:00 pokračuje 
běh lhůty pro řešení konkrétního Servisního požadavku až od 7:00 
následujícího pracovního dne. 

2.7. Servisní požadavky typu Incident budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA.  

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(A) 
KRITICKÝ 

Jednotlivá řešení Aplikace 
nejsou použitelná ve svých 
základních funkcích. Tento 
stav může ohrozit 
podnikatelskou či obchodní 
činnost Zákazníka. 

do 1 h do 2 h NBD 

(B) 

VÁŽNÝ 

Některé funkce Aplikace 
pracují omezeně, toto 
omezení však nelze 
považovat za takové,  

které může ohrozit 
podnikatelskou či obchodní 
činnost Zákazníka. 

do 1 h NBD 2 NBD 

(C) 
BĚŽNÝ 

Není nebezpečí přímého 
ohrožení podnikatelské  
či obchodní činnosti 
Zákazníka. Aplikace i funkce 
jsou dostupné, ale některé 
funkce jsou omezeny. 

do 1 h 3 NBD 5 NBD 

Incidentem se rozumí takové porušení funkčnosti Aplikace,  
které je způsobeno porušením povinnosti Společnosti dle Smlouvy  
a které znemožňuje nebo omezuje používání Aplikace.  

Kategorií Incidentu se rozumí jeho závažnost pro podnikání a obchodní 
činnosti Zákazníka. Kategorii Incidentu určuje dle výše uvedeného popisu 
pracovník Společnosti v okamžiku jejího nahlášení s ohledem na znalost 
Aplikace, prioritu souběhu jednotlivých Incidentů, prioritu určenou 
Zákazníkem a na základě technických možností.  

Reakcí se rozumí informování Zákazníka, resp. uživatele nahlašujícího 
Incident, že byl Servisní požadavek přijat, a to emailem, popř. 
telefonicky. Uživatel Zákazníka obdrží emailem potvrzení o zaevidování 
Servisního požadavku s jednoznačným číslem Servisního požadavku.  
Při komunikaci je Zákazník povinen vždy uvádět správné číslo Servisního 
požadavku, v opačném případě by mohlo dojít k zaslání informací  
na nesprávný požadavek a tím ke Společností nezaviněnému nedodržení 
termínu vyřešení.  

Zahájením se rozumí zahájení řešení (přiřazení řešiteli) konkrétního 
Incidentu.  

Ukončením se rozumí vyřešení Incidentu nebo jeho uzavření  
(např. jedná-li se o Incident mimo rámec poskytovaných Služeb). Termín 
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ukončení řešení je závislý na technických aspektech infrastruktury 
Zákazníka a také rychlosti součinnosti ze strany Zákazníka. Vyžaduje-li 
vyřešení Incidentu součinnost a ta nebyla poskytnuta vůbec nebo nebyla 
poskytnuta řádně, lhůta pro vyřešení požadavku se staví až do doby,  
nežli bude součinnost poskytnuta. Součinností se rozumí zejména:  

a) zajištění přístupu do sítě Zákazníka, na server či počítač,  
na kterém uživatel, který zadal Servisní požadavek, pracuje; 

b) zajištění přístupu na připojená zařízení v dané lokalitě,  
která mají s Aplikací spolupracovat (např. míchací systémy, váhy, 
složka pro výměnu dat s ERP, webové služby apod.); 

c) poskytnutí dodatečných informací a dat nezbytných pro zjištění 
příčiny a vyřešení Incidentu; 

d) poskytnutí nezbytného souhlasu či autorizace k navrženým krokům  
při řešení Incidentu. 

2.8. Společnost se zavazuje v rámci podpory Aplikace odstranit  
bez zbytečného odkladu také nefunkčnost Aplikace, která se projeví 
obdobně jako Incident, avšak nebude způsobena porušením povinnosti 
ze strany Společnosti. Zákazník je povinen za odstranění takové 
nefunkčnosti zaplatit Společnosti cenu a účelně vynaložené výdaje  
ve výši dle Ceníku Společnosti. 

2.9. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny dat  
v Aplikaci, změny nastavení 
Aplikace, realizaci 
konfigurací Aplikace apod., 
vznesené odpovědnými 

osobami Zákazníka 

do 1 h NBD 
dle 

dohody 

Změnou se rozumí úprava takové sjednané funkčnosti Aplikace,  
která již je součástí stávajícího provozovaného řešení. Požadavky  
na funkcionalitu nebo jiný výstup, které nejsou součástí stávající 
Aplikace, to je zejména koncepční změny vyžadující analýzu (Konzultace) 
či úpravy Aplikace (Vývoj), se nepovažují za Změnu, ale za objednávku 
nové Služby a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen 
dodatek ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.10. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník zajistí funkčnosti všech požadovaných komunikačních 
prostředků (telefon, email, přístup na webový portál podpory 
Společnosti, vzdálený přístup přes internet pomocí aplikace 
TeamViewer). 

Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník zajistí pro sjednaný den a čas servisního zásahu na lokalitě 
Zákazníka přístup pracovníka Společnosti do těch prostor na lokalitě 
Zákazníka, kde má být Služba poskytnuta (pracoviště uživatele Aplikace), 
jakož i do dalších prostor na lokalitě Zákazníka, které s poskytováním 
Služby přímo souvisí a jsou nezbytné pro fungování Aplikace (rozvodna 
elektrické energie, přípojný bod datové/internetové linky, rozvody místní 
sítě, umístění tiskárny, routeru, mikroserveru či počítače). 

2.11. Není-li funkční služba pro vzdálený přístup a Servisní požadavek nelze 
vyřešit přes telefon, emailem anebo přes webový portál podpory, 
sjednané lhůty pro řešení konkrétního požadavku se staví po dobu,  
než bude vzdálený přístup obnoven. O obnovení funkčnosti Služby  
pro vzdálený přístup musí Zákazník informovat Společnost písemně,  
a to formou emailové odpovědi nebo odpovědí přes webový portál 
podpory. 

2.12. Není-li umožněn přístup do prostor na lokalitě Zákazníka a Servisní 
požadavek nelze vyřešit vzdáleným přístupem, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude lokální přístup 
umožněn. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. Při poskytování Lokální servisní podpory Aplikace je Zákazníkovi účtován 
také čas technika na cestě do i z lokality Zákazníka a ujeté kilometry  
do i z lokality Zákazníka, a to dle sazeb sjednaných ve Smlouvě či Ceníku.  

3.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  

ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 3 

Konzultace 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Konzultační, analytické a poradenské služby v oblasti podnikových 
procesů, úpravy procesů a funkcí Aplikace, obecných IT postupů,  
jakož i specifických IT/TelCo řešení. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba může být poskytována vzdáleně i osobně. Určující je specifikace 
požadavku ze strany Zákazníka a vzájemná dohoda Společnosti  
a Zákazníka. 

2.2. Služba je poskytována v českém nebo anglickém jazyce. 

2.3. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.4. Služba je poskytována dle níže uvedených parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na telefonické, 
virtuální či osobní konzultace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

5 NBD 
dle 

dohody 
dle 

dohody 

2.5. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, zajištění přístupů na závody, do systémů 
Zákazníka, předložení specifikací, popisů procesů, realizaci osobních 
setkání, telekonferencí apod.).  

2.6. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. Při poskytování Služby v lokalitě Zákazníka je účtován také čas 
Konzultanta na cestě do i z lokality Zákazníka a ujeté kilometry  
do i z lokality Zákazníka, a to dle sazeb sjednaných ve Smlouvě či Ceníku.  

3.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 4 

Vývoje 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Vývojové práce (programování) v definovaných programovacích jazycích 
dle schváleného zadání (Analýza) ze stran Zákazníka a Společnosti, 
testování takto vyvinutých aplikací nebo jejich částí a provedení 
implementace do testovacího nebo produkčního prostředí Zákazníka. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba je poskytována vzdáleně. 

2.2. Nedílnou součástí Smlouvy je schválená dokumentace zadání díla 
(požadavku na vývoje) ze strany Zákazníka, tzv. Analýza. 

2.3. Služba je poskytována v českém nebo anglickém jazyce. 

2.4. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.5. Služba je poskytována dle níže uvedených parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na vývoje  
a úpravy aplikací vyžadující 
zásah vývojářů 
(programátorů) vznesené 
odpovědnými osobami 
Zákazníka 

10 NBD 
dle 

dohody 
dle 

dohody 

2.6. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, zajištění přístupů na závody, do systémů 
Zákazníka, předložení specifikací, popisů procesů, realizaci osobních 
setkání, telekonferencí apod.).  

2.7. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
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Specifikace Služby č. 5 

Školení 
vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Příprava a realizace školení uživatelů Aplikace, obecných IT postupů, 
specifických IT/TelCo řešení a zpracování školící dokumentace. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba může být poskytována vzdáleně i osobně. Určující je specifikace 
požadavku ze strany Zákazníka a vzájemná dohoda Společnosti  
a Zákazníka. 

2.2. Služba je poskytována v českém jazyce.  

2.3. Školící dokumentace je zpracována v českém jazyce. 

2.4. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

2.5. tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.6. Služba je poskytována dle níže uvedených parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na školení 
realizované osobně  
nebo přes internet 
prostřednictvím aplikace 
Team Viewer nebo Teams  
a vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

10 NBD 
dle 

dohody 
dle 

dohody 

2.7. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, zajištění přístupů na závody, do systémů 
Zákazníka, předložení specifikací, popisů procesů, realizaci osobních 
setkání, telekonferencí apod.).  

2.8. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. Při poskytování Služby v lokalitě Zákazníka je účtován také čas školitele 
na cestě do i z lokality Zákazníka a ujeté kilometry do i z lokality 
Zákazníka, a to dle sazeb sjednaných ve Smlouvě či Ceníku. 

3.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
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Specifikace Služby č. 6 

Administrativní podpora Aplikace 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Poskytování vzdálené administrativní podpory uživatelům Aplikace 
realizované v českém jazyce přes telefon a email v rozsahu definovaném 
Zákazníkem ve Smlouvě. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba může být poskytována vzdáleně, za použití telefonu a emailu,  
nebo osobně v kancelářích Společnosti. Určující je specifikace požadavku  
ze strany Zákazníka a vzájemná dohoda Společnosti a Zákazníka. 

2.2. Služba je poskytována na administrativní požadavky týkající se výhradně 
lokální nebo centrální Aplikace, což představuje zejména požadavky  
na: 

a) správu obchodních dat v Aplikaci,  
b) realizaci kontrol, analýz a statistik v Aplikaci, 
c) dohledávání informací v Aplikaci, 
d) elektronickou archivaci podkladů a dokumentů, 
e) běžnou administrativní agendu zahrnující zejména scanování 

dokumentů, zakládání dokumentů, evidenci dokumentů, přepis, 
zjišťování informací, telefonování, vedení elektronické / papírové 
evidence, běžnou komunikaci. 

2.3. Služba je poskytována na administrativní požadavky nahlášené 
telefonicky anebo emailem, a to výlučně na níže uvedené kontaktní 
údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

V případě nahlášení administrativního požadavku na jiný telefon, jiný 
email nebo jiný web portál, má se za to, že požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.1. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

Administrativní požadavky je možné hlásit na Telefonní číslo podpory  
v režimu 5 x 8, na Email podpory v režimu 7 x 24 nebo přes Webový portál 
podpory v režimu 7 x 24. Pro požadavky nahlášené mimo režim 
poskytování Služby platí, že lhůta pro jejich řešení začíná běžet až od 8:00 
následujícího nejbližšího pracovního dne a běží vždy jen v rámci 
schváleného režimu poskytování Služby (pracovní dny, 5 x 8, 8:00 – 
16:00). V případě ukončení režimu poskytování Služby v 16:00 pokračuje 
běh lhůty pro řešení konkrétního požadavku až od 8:00 následujícího 
pracovního dne. 

2.2. Služba je poskytována v rozsahu sjednaného limitu hodin pro objednané 
období. Nevyčerpané hodiny se nepřevádí do dalšího období.  

V případě vyčerpání 90 % objednaného počtu hodin v průběhu 
otevřeného období budou odpovědné osoby Zákazníka na tuto 
skutečnost písemně upozorněny.  

V případě vyčerpání 100 % objednaného počtu hodin v průběhu 
otevřeného období budou odpovědné osoby Zákazníka na tuto 

skutečnost písemně upozorněny a současně se Služba nebude nadále 
poskytovat, pokud nedojde k písemnému objednání dodatečného počtu 
hodin pro dané období ze strany Zákazníka a Společnost bude mít  
pro poskytování Služby volné kapacity. 

Všechny realizované úkony a jejich časová náročnost jsou evidovány  
v interním systému Společnosti a na vyžádání je možné tuto evidenci 
zaslat odpovědné osobě Zákazníka ke kontrole. 

2.3. Administrativní požadavky budou řešeny dle níže uvedených parametrů 
SLA.  

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na založení  
nebo změny dat v Aplikaci 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h 
dle 

dohody 
dle 

dohody 

Termíny zahájení a dokončení požadavků jsou součástí zadání a definují  
se po vzájemné dohodě odpovědné osoby Zákazníka a pracovníka 
Společnosti, a to s ohledem zejména na: 

a) prioritu požadavků,  
b) počet požadavků a jejich vzájemný souběh,  
c) časovou náročnost realizace požadavků,  
d) aktuální technické možnosti na straně Zákazníka, 
e) správnost a úplnost podkladů nezbytných pro realizaci požadavků  

ze strany Zákazníka, 
f) poskytnutí požadované autorizace ze strany Zákazníka. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.4. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník zajistí funkčnosti všech požadovaných komunikačních 
prostředků (telefon, email, přístup na webový portál podpory 
Společnosti, vzdálený přístup přes internet pomocí aplikace 
TeamViewer).  

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem. 

3.2. V případě, že si Zákazník určí vlastní email pro poskytování 
administrativní podpory, a tento email zpřístupní pracovníkům 
Společnosti, má se za to, že doplňuje výše uvedený Email podpory.  

3.3. V případě, že si Zákazník určí vlastní telefonní číslo pro poskytování 
administrativní podpory, a toto číslo zpřístupní pracovníkům Společnosti, 
má se za to, že doplňuje výše uvedené Telefonní číslo podpory.  

3.4. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.5. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.6. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
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Specifikace Služby č. 7 

Servisní podpora IT 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Poskytování vzdálené servisní podpory IT uživatelům realizované  
v českém jazyce přes telefon, email, webový portál podpory  
nebo vzdálený přístup přes internet pomocí aplikace TeamViewer  
(dále jen „Vzdálená servisní podpora IT“). 

1.2. Poskytování lokální servisní podpory IT uživatelům realizované v českém 
jazyce pracovníkem Společnosti přítomným na středisku (závodě) 
Zákazníka (dále jen „Lokální servisní podpora IT“). 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Vzdálená servisní podpora IT je poskytována vzdáleně, za použití 
Telefonního čísla podpory, Emailu podpory, Webového portálu podpory 
anebo vzdáleným přístupem přes internet pomocí aplikace TeamViewer 
ve verzi aktuálně používané Společností. 

2.2. Lokální servisní podpora IT je poskytována lokálně, pracovníkem 
Společnosti na středisku (závodě) Zákazníka. 

2.3. Služba je poskytována na Servisní požadavky týkající se výhradně IT 
oblasti, což představuje zejména požadavky na: 

a) funkčnost operačního systému, 
b) funkčnost obecných služeb (tisk, síťové složky, antivir, firewall, 

aktualizace operačního systému, zálohování apod.), 
c) funkčnost obecných aplikací operačního systému (internetový 

prohlížeč, kancelářské aplikace, prohlížeč PDF souborů, poštovní 
klient apod.), 

d) funkčnost síťových zařízení (tiskáren, serverů, switchů, routerů, wifi 
apod.), 

e) funkčnost lokálních zařízení (tiskáren, monitorů, počítačů, periferií, 
UPSek apod.), 

f) funkčnost datových linek, telefonních linek, poštovních služeb,  
a webhosting, je-li dodavatelem Společnost, 

g) a jakékoliv jiné požadavky a dotazy uživatelů, pokud se týkají IT 
oblasti a nejsou v rozporu s bodem 2.3.  

2.4. Služba není poskytována na Servisní požadavky, které se týkají 
specifického SW/HW a služeb Zákazníka, což představuje zejména 
požadavky na: 

a) funkčnost datových linek, telefonních linek, poštovních služeb, 
webhostingu, 

b) funkčnost ERP systémů, účetních systémů, interně vyvíjených 
aplikací, přenosových služeb apod., 

c) funkčnost aplikace pro vzdálený přístup TeamViewer, 
d) výrobních počítačů, logických automatů (PLC), semaforů, vah, 

kamer, speciálních tiskáren, strojních zařízení a jiných specifických 
zařízení Zákazníka, 

e) jakékoliv požadavky a dotazy uživatelů, které se týkají softwaru  
a hardwaru, který spravuje jiný dodavatel. 

2.5. Služba je poskytována na Servisní požadavky nahlášené telefonicky, 
emailem anebo přes webový portál podpory, a to výlučně na níže 
uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.1. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

Servisní požadavky je možné hlásit na Telefonní číslo podpory v režimu  
5 x 9, na Email podpory v režimu 7 x 24 nebo přes Webový portál podpory 
v režimu 7 x 24. Pro Servisní požadavky nahlášené mimo režim 
poskytování Služby platí, že lhůta pro jejich řešení začíná běžet až od 7:00 
následujícího nejbližšího pracovního dne a běží vždy jen v rámci 
schváleného režimu poskytování Služby (pracovní dny, 5 x 9, 7:00 – 
16:00). V případě ukončení režimu poskytování Služby v 16:00 pokračuje 
běh lhůty pro řešení konkrétního Servisního požadavku až od 7:00 
následujícího pracovního dne. 

2.2. Servisní požadavky typu Incident budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA.  

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(A) 
KRITICKÝ 

Jednotlivá řešení nejsou 
použitelná ve svých 
základních funkcích. Tento 
stav může ohrozit 
podnikatelskou či obchodní 
činnost Zákazníka. 

do 1 h do 2 h NBD 

(B) 
VÁŽNÝ 

Některé funkce pracují 
omezeně, toto omezení 

však nelze považovat  
za takové, které může 
ohrozit podnikatelskou  
či obchodní činnost 
Zákazníka. 

do 1 h NBD 2 NBD 

(C) 
BĚŽNÝ 

Není nebezpečí přímého 
ohrožení podnikatelské  
či obchodní činnosti 
Zákazníka. Aplikace i funkce 
jsou dostupné, ale některé 
funkce jsou omezeny. 

do 1 h 3 NBD 5 NBD 

Incidentem se rozumí takové porušení funkčnosti IT služeb,  
které je způsobeno porušením povinnosti Společnosti dle Smlouvy  
a které znemožňuje nebo omezuje používání těchto IT služeb.  

Kategorií Incidentu se rozumí jeho závažnost pro podnikání a obchodní 
činnosti Zákazníka. Kategorii Incidentu určuje dle výše uvedeného popisu 
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pracovník Společnosti v okamžiku jejího nahlášení s ohledem na znalost 
IT služeb Zákazníka, prioritu souběhu jednotlivých Incidentů, prioritu 
určenou Zákazníkem a na základě technických možností.  

Reakcí se rozumí informování Zákazníka, resp. uživatele nahlašujícího 
Incident, že byl Servisní požadavek přijat, a to emailem, popř. 
telefonicky. Uživatel Zákazníka obdrží emailem potvrzení o zaevidování 
Servisního požadavku s jednoznačným číslem Servisního požadavku.  
Při komunikaci je Zákazník povinen vždy uvádět správné číslo Servisního 
požadavku, v opačném případě by mohlo dojít k zaslání informací  
na nesprávný požadavek a tím ke Společností nezaviněnému nedodržení 
termínu vyřešení.  

Zahájením se rozumí zahájení řešení (přiřazení řešiteli) konkrétního 
Incidentu.  

Ukončením se rozumí vyřešení Incidentu nebo jeho uzavření  
(např. jedná-li se o Incident mimo rámec poskytovaných Služeb). Termín 
ukončení řešení je závislý na technických aspektech infrastruktury 
Zákazníka a také rychlosti součinnosti ze strany Zákazníka. Vyžaduje-li 
vyřešení Incidentu součinnost a ta nebyla poskytnuta vůbec nebo nebyla 
poskytnuta řádně, lhůta pro vyřešení požadavku se staví až do doby,  
nežli bude součinnost poskytnuta. Součinností se rozumí zejména:  

a) zajištění přístupu do sítě Zákazníka, na server či počítač,  
na kterém uživatel, který zadal Servisní požadavek, pracuje; 

b) zajištění přístupu na připojená zařízení v dané lokalitě,  
která mají komunikovat s IT službami (např. míchací systémy, váhy, 
složka pro výměnu dat s ERP, webové služby apod.); 

c) poskytnutí dodatečných informací a dat nezbytných pro zjištění 
příčiny a vyřešení Incidentu; 

d) poskytnutí nezbytného souhlasu či autorizace k navrženým krokům  
při řešení Incidentu. 

2.3. Společnost se zavazuje v rámci podpory IT odstranit bez zbytečného 
odkladu také nefunkčnost IT služeb, která se projeví obdobně  
jako Incident, avšak nebude způsobena porušením povinnosti ze strany 
Společnosti. Zákazník je povinen za odstranění takové nefunkčnosti 
zaplatit Společnosti cenu a účelně vynaložené výdaje ve výši dle Ceníku 
Společnosti. 

2.4. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny IT 
služeb (změny nastavení, 
rekonfigurace, instalace, 
profylaxe apod.) vznesené 
odpovědnými osobami 
Zákazníka. 

NBD 2 NBD 
dle 

dohody 

Změnou se rozumí úprava stávajících IT služeb (systémů a zařízení), 
změny jejich konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo 
jiný výstup, které nejsou součástí stávajících IT služeb, to je zejména 
koncepční změny vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy prostředí 
Zákazníka, se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.5. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník zajistí funkčnosti všech požadovaných komunikačních 
prostředků (telefon, email, přístup na webový portál podpory 
Společnosti, vzdálený přístup přes internet pomocí aplikace 
TeamViewer), pakliže jejich dodavatelem není Společnost. 

Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník zajistí pro sjednaný den a čas servisního zásahu na lokalitě 
Zákazníka přístup pracovníka Společnosti do těch prostor na lokalitě 
Zákazníka, kde má být Služba poskytnuta (pracoviště uživatele),  
jakož i do dalších prostor na lokalitě Zákazníka, které s poskytováním 
Služby přímo souvisí a jsou nezbytné pro fungování (rozvodna elektrické 
energie, přípojný bod datové/internetové linky, rozvody místní sítě, 
umístění tiskárny, routeru, mikroserveru či počítače). 

2.6. Není-li funkční služba pro vzdálený přístup a Servisní požadavek nelze 
vyřešit přes telefon, emailem anebo přes webový portál podpory, 
sjednané lhůty pro řešení konkrétního požadavku se staví po dobu,  
než bude vzdálený přístup obnoven. O obnovení funkčnosti Služby  
pro vzdálený přístup musí Zákazník informovat Společnost písemně,  
a to formou emailové odpovědi nebo odpovědí přes webový portál 
podpory. 

2.7. Není-li umožněn přístup do prostor na lokalitě Zákazníka a Servisní 
požadavek nelze vyřešit vzdáleným přístupem, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude lokální přístup 
umožněn. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. Při poskytování Lokální servisní podpory IT je Zákazníkovi účtován také 
čas technika na cestě do i z lokality Zákazníka a ujeté kilometry  
do i z lokality Zákazníka, a to dle sazeb sjednaných ve Smlouvě či Ceníku. 

3.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 9 

Projektový management 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Poskytování služeb v oblasti projektového managementu. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba může být poskytována vzdáleně i osobně. Určující je specifikace 
požadavku ze strany Zákazníka a vzájemná dohoda Společnosti  
a Zákazníka. 

2.2. Služba je poskytována na požadavky týkající se výhradně oblasti 
projektového řízení a podpory, což představuje zejména požadavky  
na: 

a) organizační vedení projektů, 
b) zpracování a aktualizace projektové dokumentace, 
c) vedení projektových porad, 
d) reportování, 

2.3. Služba je poskytována v českém nebo anglickém jazyce.  

2.4. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

2.5. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, zajištění přístupů, předložení specifikací, popisů 
procesů, realizaci osobních setkání, telekonferencí apod.).  

2.6. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.   

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. Při poskytování Služby v lokalitě Zákazníka je účtován také čas pracovníka 
Společnosti na cestě do i z lokality Zákazníka a ujeté kilometry  
do i z lokality Zákazníka, a to dle sazeb sjednaných ve Smlouvě či Ceníku.  

3.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
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Specifikace Služby č. 10 

Grafika 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Poskytování služeb v oblasti webového grafického designu a DTP. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba může být poskytována vzdáleně i osobně. Určující je specifikace 
požadavku ze strany Zákazníka a vzájemná dohoda Společnosti  
a Zákazníka. 

2.2. Služba je poskytována na požadavky týkající se výhradně oblasti 
grafického designu a DTP, což představuje zejména požadavky  
na: 

a) zpracování grafických výstupů (loga, značky, piktogramy, obrázky, 
bannery, weby, dokumenty, vizitky, plakáty apod.) 

b) návrhy, stylizace a realizace webů v redakčním systému iRes, 
c) návrhy, stylizace a realizace firemních dokumentů (firemní identita), 
d) návrhy, realizace a tisk vizitek, reklamních plachet, plakátů a dalších 

tiskových výstupů, 
e) ostatní grafické práce. 

2.3. Služba je poskytována v českém jazyce.  

2.4. Služba je poskytována v pracovní dny v režimu 5 x 8 (8:00 - 16:00).  
Služba není poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

2.5. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, zajištění přístupů, předložení specifikací, popisů 
procesů, realizaci osobních setkání, telekonferencí apod.).  

2.6. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.   

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. Při poskytování Služby v lokalitě Zákazníka je účtován také čas pracovníka 
Společnosti na cestě do i z lokality Zákazníka a ujeté kilometry  
do i z lokality Zákazníka, a to dle sazeb sjednaných ve Smlouvě či Ceníku. 

3.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
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Specifikace Služby č. 11 

Webhosting 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Provoz webových stránek (webová prezentace, e-shop) na webovém 
serveru v hostingovém centru Společnosti. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba je poskytována vzdáleně z hostingového centra Společnosti  
s garantovanou dostupností služby 99,6 %.  

2.2. Součástí Služby je zejména:  

a) provoz sdíleného webového serveru v hostingovém centru 
Společnosti, 

b) provoz redakčních systému WordPress nebo iRes, 

c) provoz e-shop systému NopCommerce, 

d) zálohování webového serveru 1 x denně s retenční dobou v délce 7 
dnů, 

e) internetová konektivita webhostingu s kapacitou 1 Gbps. 

2.3. Součástí Služby není zejména: 

a) správa a konfigurace domény (viz. Služba č. 12 – Doména) 

2.4. Služba je poskytována na Servisní požadavky nahlášené telefonicky, 
emailem anebo přes webový portál podpory, a to výlučně na níže 
uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.5. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.6. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

2.7. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 

osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  

a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

 

2.8. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, nastavení DNS záznamů na své doméně apod.).  

2.9. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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Specifikace Služby č. 12 

Doména 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Registrace internetové domény Zákazníka a její správa u doménového 
registrátora Společnosti. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba je poskytována vzdáleně pracovníky Společnosti. 

2.2. Služba je poskytována v následujícím rozsahu:  

a) registrace doménového jména u doménového registrátora 
Společnosti, 

b) úhrada registračních poplatků, 
c) konfigurace a správa nastavení domény (DNS záznamy, MX 

záznamy, SRV záznamy apod.), 
d) kontrola lhůty vypršení registrace domény s upozorněním zákazníka 

na prodloužení registrace. 

2.3. Služba je poskytována na Servisní požadavky nahlášené telefonicky, 
emailem anebo přes webový portál podpory, a to výlučně na níže 
uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.4. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.5. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.6. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení apod.).  

2.7. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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Specifikace Služby č. 13 

Email 
vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Provoz emailové schránky 

a) s kapacitou 1 GB na poštovním serveru Společnosti dostupný přes 
protokoly IMAP/POP3/SMTP (dále jen „Standard“) nebo 

b) s kapacitou 50 GB na groupware serveru Microsoftu v prostředí 
Microsoft 365 (dále jen „Plus“). 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba „Standard“ je poskytována vzdáleně z hostingového centra 
Společnosti s garantovanou dostupností služby 99,6 %.  

2.2. Služba „Plus“ je poskytována vzdáleně z hostingového centra společnosti 
Microsoft, prostřednictvím služby Microsoft Exchange Online (Plán 1), 
s garantovanou dostupností 99.9%. 

2.3. Součástí Služby „Standard“ je zejména:  

a) provoz sdíleného poštovního serveru v hostingovém centru 
Společnosti, 

b) provoz poštovní schránky s kapacitou 1 GB dostupné přes protokoly 
IMAP/POP3/SMTP, 

c) provoz antispamové ochrany pošty od SpamExperts 

d) zálohování poštovního serveru s frekvencí 1 x denně a retenční 
dobou uchování zálohy po dobu 7 dnů, 

e) internetová konektivita poštovního serveru s kapacitou 1 Gbps, 

f) vzdálená podpora uživatelů. 

2.4. Součástí Služby „Plus“ je zejména:  

a) služba Microsoft Exchange Online (Plán 1) v rozsahu a funkcích  
dle aktuálního nastavení služby ze strany Microsoftu, 

b) provoz antispamové ochrany pošty od SpamExperts, 

c) vzdálená podpora uživatelů. 

2.5. Součástí Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz a údržba poštovního klienta Zákazníka 
(viz Služba č. 7), 

b) registrace, konfigurace a správa domény Zákazníka (viz Služba č. 12), 

c) zálohování poštovních schránek (viz Služba č. 15). 

2.6. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.7. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.8. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory, a to 
výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.9. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.10. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení, nastavení DNS záznamů na své doméně apod.).  

2.11. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/exchange/exchange-online
https://www.spamexperts.com/
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/exchange/exchange-online
https://www.spamexperts.com/
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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Specifikace Služby č. 15 

ReVirt 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Služba zálohování fyzických (PC/LINUX/MAC) i virtuálních (VMWare, 
HyperV, Nutanix) počítačů a serverů do privátního cloudu Společnosti 
(dále jen „ReVirt BaaS“). 

1.2. Služba replikace virtuálních (VMWare, HyperV) počítačů a serverů  
do privátního cloudu Společnosti s možností jejich spuštění v případě 
havárie v prostředí Zákazníka (dále jen „ReVirt DRaaS“). 

1.3. Služba provozu cloudového objektového úložiště v privátním cloudu 
Společnosti umožňující Zákazníkovi rozšířit kapacitu jeho místního 
úložiště. Službu je možné využít pro zálohování/archivaci dat  
na fyzických/virtuálních koncových zařízeních (PC/SRV), na zařízeních 
typu NAS i jako běžné síťové uložiště Zákazníka umístěné v cloudu (dále 
jen „ReVirt VOS“). 

1.4. Služba zálohování dat Zákazníka umístěných ve službě Microsoft 365  
do privátního cloudu Společnosti a jejich obnova prostřednictvím 
webového portálu ReVirt365 (dále jen „ReVirt 365“). 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby 

ReVirt BaaS 

2.1. Služba je poskytována vzdáleně přes internet prostřednictvím softwaru 
Veeam Backup & Replication Server (virtuální stroje), Veeam Backup 
Agent (fyzické stroje) a technologie Veeam Cloud Connect  
do zálohovacího úložiště v hostingovém centru Společnosti  
s garantovanou dostupností služby 99,9 %. 

2.2. Předmětem zálohování jsou uživatelská data umístěná v prostředí 
Zákazníka. 

2.3. Zálohovat je možné: 

a) celé virtuální/fyzické počítače/servery nebo 

b) disky virtuálních/fyzických počítačů/serverů nebo  

c) soubory uložené na virtuálních/fyzických počítačích/serverech. 

2.4. Varianty služby ReVirt BaaS jsou: 

Varianta Kód 

Veeam Backup Storage (100GB/1M) RV-BAAS-100GB-1M-ST 

Veeam Backup Storage (100GB/12M) RV-BAAS-100GB-12M-ST 

Veeam Backup Storage (1TB/1M) RV-BAAS-1TB-1M-ST 

Veeam Backup Storage (1TB/12M) RV-BAAS-1TB-12M-ST 

Veeam Cloud Connect License (1VM/1M) RV-BAAS-VM-1M-CC 

Veeam Cloud Connect License (1VM/12M) RV-BAAS-VM-12M-CC 

Veeam Agent for Servers (1SRV/1M) RV-BAAS-S-OS-1M-A 

Veeam Agent for Servers (1SRV/12M) RV-BAAS-S-OS-12M-A 

Veeam Agent for Workstation (1PC/1M) RV-BAAS-W-OS-1M-A 

Veeam Agent for Workstation (1PC/12M) RV-BAAS-W-OS-12M-A 

2.5. Součástí služby ReVirt Baas je zejména: 

a) provoz privátního cloudového úložiště, 

b) pronájem licence Veeam Cloud Connect, 

c) pronájem licence Veeam Agent for Workstation/Server 

d) provoz a správa řešení Veeam Backup & Replication Server  
v hostingovém centru Společnosti, jehož prostřednictvím se realizuje 
služba zálohování dat Zákazníka do privátního cloudového úložiště 
Společnosti. 

ReVirt DRaaS 

2.6. Služba je poskytována vzdáleně přes internet prostřednictvím softwaru 
Veeam Backup & Replication Server (virtuální stroje) a technologie 
Veeam Cloud Connect do replikačního úložiště v hostingovém centru 
Společnosti s garantovanou dostupností služby 99,9 %. 

2.7. Předmětem replikace jsou virtuální stroje (počítače/servery) umístěné 
v prostředí Zákazníka. 

2.8. Replikovat je možné: 

a) virtuální počítače/servery provozované na platformě VMWare nebo 

b) virtuální počítače/servery provozované na platformě Hyper-V. 

2.9. Varianty služby ReVirt DRaaS jsou: 

Varianta Kód 

Veeam Replication Storage (100GB/1M) RV-DRAAS-100GB-1M-ST 

Veeam Replication Storage (100GB/12M) RV-DRAAS-100GB-12M-ST 

Veeam Replication Storage (1TB/1M) RV-DRAAS-1TB-1M-ST 

Veeam Replication Storage (1TB/12M) RV-DRAAS-1TB-12M-ST 

Veeam Cloud Connect License (1VM/1M) RV-DRAAS-1VM-1M-CC 

Veeam Cloud Connect License (1VM/12M) RV-DRAAS-1VM-12M-CC 

2.10. Součástí služby ReVirt DRaaS je zejména: 

a) provoz privátního cloudového úložiště, 

b) pronájem licence Veeam Cloud Connect, 

c) pronájem licence Veeam Agent for Workstation/Server 

d) provoz a správa řešení Veeam Backup & Replication Server  
v hostingovém centru Společnosti, jehož prostřednictvím se realizuje 
služba replikace dat Zákazníka do privátního cloudového úložiště 
Společnosti,  

e) rezervace prostředků pro replikovaná zařízení (vCPU, vRAM), 

f) provoz replikovaných zařízení v hostingovém centru Společnosti  
v rozsahu rezervovaných prostředků při havárii infrastruktury  
na straně Zákazníka 

ReVirt VOS 

2.11. Služba je poskytována vzdáleně přes internet prostřednictvím 
zpřístupnění kapacity uložiště IBM Cloud Object Storage  
v hostingovém centru Společnosti s garantovanou dostupností služby 
99,9 %.  

2.12. Služba využívá technologii IBM Cloud Object Storage. Data Zákazníka jsou 
umístěna v hostingových centrech subdodavatele IBM (IBM Cloud). 

2.13. Ke službě je možné připojení pouze prostřednictvím aplikací/zařízení 
podporujících komunikační protokol Amazon S3, např: 

• Veeam Backup & Replication Server (viz funkce Capacity Tier) 

mailto:inf@infnet.net
https://www.ibm.com/cloud/object-storage
https://www.ibm.com/cloud/data-centers/
https://helpcenter.veeam.com/docs/backup/vsphere/capacity_tier.html?ver=110
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• Cloud storage browsers CyberDuck, MountainDuck, S3 Browser, 
CloudBerry Explorer 

• Operační systemy NAS na zařízeních Synology (viz funkce Cloud 
Sync) a QNAP (viz funkce Hybrid Backup Sync) 

2.14. Varianty služby ReVirt VOS jsou: 

Varianta Kód 

Veeam Object Storage (100GB/1M) RV-VOS-100GB-1M-ST 

Veeam Object Storage (100GB/12M) RV-VOS-100GB-12M-ST 

Veeam Object Storage (1TB/1M) RV-VOS-1TB-1M-ST 

2.15. Součástí služby ReVirt VOS je zejména: 

a) provoz privátního objektového cloudového úložiště, 

ReVirt 365 

2.16. Služba je poskytována vzdáleně přes internet prostřednictvím webového 
portálu ReVirt 365 a zálohovacího úložiště v hostingovém centru 
Společnosti s garantovanou dostupností služby 99,9 %. 

2.17. Předmětem zálohování jsou uživatelská data umístěná v prostředí 
Microsoft 365: Outlook, OneDrive for Business, SharePoint a Teams. 

2.18. Data Zákazníka jsou umístěna v hostingových centrech subdodavatele 
IBM (IBM Cloud). 

2.19. Varianty služby ReVirt 365 jsou: 

Varianta Kód 

Backup Microsoft 365 (1USER/1M) RV-BA365-1U-1M 

Backup Microsoft 365 (1USER/12M) RV-BA365-1U-12M 

Backup Microsoft 365 EDU (1USER/1M) RV-BA365-1U-1M-EDU 

Backup Microsoft 365 EDU (1USER/12M) RV-BA365-1U-12M-EDU 

2.20. Součástí Služby je zejména: 

a) provoz privátního cloudového úložiště, 

b) pronájem licence webového portálu ReVirt 365 pro správu zákazníků, 
správu a kontrolu zálohování a pro obnovu dat, který je napojen  
na Veeam Backup for Microsoft Office 365 provozovaný Společností 
ve svém hostingovém centru, 

c) zálohování vybraných dat z Microsoft 365 do privátního cloudového 
úložiště v frekvenci 1 x denně a retenční dobou  

d) pro uchování záloh dat v maximální délce 10 let. 

2.21. Webový portál ReVirt365 využívá pro přihlášení a ověření zákaznické 
účty Microsoft 365. Takto použitá uživatelská hesla z přihlášení ke službě 
Microsoft 365 služba ReVirt365 ani Společnost nikde neukládá. Výjimkou 
je uložení účtu využitého pro napojení na tenanta za účelem automatické 
komunikace s Microsoft 365, pro zajištění zálohování a obnovy dat. 

Ustanovení společná pro všechny varianty služby ReVirt 

2.22. Součástí Služby je zejména: 

a) internetová konektivita cloudového úložiště 10 Gbps 

2.23. Součástí Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, údržba a dohled vlastní 
infrastruktury Zákazníka (HW/SW/TELCO), 

b) instalace, konfigurace, provoz, údržba a dohled aplikací a služeb 
Veeam v infrastruktuře Zákazníka. 

c) provoz, konfigurace a správa služeb Microsoft Office 365  
a Microsoft Azure. 

2.24. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.25. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.26. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory, a to 
výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.27. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.28. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení apod.).  

2.29. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Systém zabezpečení dat při poskytování Služby 

3.1. Společnost se zavazuje dodržovat při poskytování Služby níže uvedená 
bezpečnostní opatření a postupy pro nakládání s daty Zákazníka. 

3.2. Data Zákazníka mohou být volitelně umístěna v hostingových centrech 
subdodavatele IBM (IBM Cloud). 

3.3. Vlastníkem zálohovaných/replikovaných dat je Zákazník, který je také 
odpovědný za jejich obsah. Společnost uzavřením Smlouvy nenabývá 
vlastnické právo k datům Zákazníka a je oprávněna s těmito daty 
nakládat pouze způsobem stanoveným ve Smlouvě. 

3.4. Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o datech Zákazníka  
za stejných podmínek, jaké jsou ve Všeobecných podmínkách stanoveny 
pro zachovávání mlčenlivosti o obchodním tajemství.  

3.5. Pouze pro poskytování Služby dle této Specifikace Služby a pouze  
na dobu, na kterou je mezi Smluvními stranami poskytování Služby  
dle této Specifikace Služby sjednáno, se Smluvní strany dohodly odchylně  
od čl. 12.3 věty druhé Všeobecných podmínek tak, že Společnost  
při poskytování Služeb dle této Specifikace Služby odpovídá Zákazníkovi 
za ztrátu či poškození zálohovaných dat Zákazníka, pokud Společnost 
takovou ztrátu či poškození dat způsobí porušením svých povinností  
ze Smlouvy, včetně povinností ze Všeobecných podmínek. Společnost 
však za ztrátu či poškození uvedených dat neodpovídá, pokud takovou 
ztrátu či poškození způsobí kterákoli ze skutečností uvedených v čl. 11.3 
Všeobecných podmínek.  

FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ 

3.6. Požár, výpadky napájení, záplavy atd. 

a) Datová centra využívaná Společností při poskytování Služby jsou 
vybavena technickými prostředky, které patří k nejmodernějším 
hostingovým prostředím. Vybavení i postupy v těchto datových 
centrech jsou neustále vyhodnocovány interními a externími 
odborníky. 

b) Systémy chlazení v každé místnosti jsou redundantní, což zajišťuje,  
že při poruše libovolné součásti nebude nijak výrazně ovlivněna 
teplota v datovém centru. Všechen vzduch je ochlazován na 22–24 °C.  

c) Datová centra Společnosti jsou chráněna detekčním systémem,  
který zajišťuje rychlé vyhlášení poplachu a aktivaci hasicího systému 
s inertním plynem, takže se lokální požár jednoho serveru nerozšíří  
na další vybavení.  

d) Datová centra Společnosti se nacházejí 32,5 a 35 metrů nad hladinou 
moře.  

e) Všechny elektrické instalace jsou napájeny 2 nezávislými zdroji,  
což znamená, že při poruše jednoho zdroje zajistí druhý zdroj provoz 

https://cyberduck.io/
https://mountainduck.io/
https://s3browser.com/
https://www.msp360.com/explorer/windows/amazon-s3.aspx
https://www.synology.com/cs-cz/knowledgebase/DSM/help/CloudSync/cloudsync
https://www.synology.com/cs-cz/knowledgebase/DSM/help/CloudSync/cloudsync
https://www.qnap.com/en-us/how-to/tutorial/article/how-to-backup-or-sync-to-cloud-service-in-hybrid-backup-sync
https://www.ibm.com/cloud/data-centers/
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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veškerého vybavení. V případě výpadku napájení je nejprve aktivován 
zdroj UPS a poté diesel generátory, což zajistí stabilní napájení. Diesel 
generátory zaručují minimálně 24 hodin provozu na jednu nádrž.  
Pro případ delších výpadků napájení byla uzavřena smlouva  
se společností dodávající paliva ohledně dalších dodávek paliv.  

f) Veškeré elektrické instalace jsou považovány za redundantní 
vzhledem k vzájemné nezávislosti a redundanci hlavního napájení, 
zdroje UPS a diesel generátorů.  

3.7. Řízení přístupu 

K vybavení a systémům využívaným Společností při poskytování Služby 
mají přístup pouze oprávnění pracovníci Společnosti. Každá osoba,  
která přistupuje k tomuto vybavení a systémům, je zaznamenána 
prostřednictvím přístupových karet, skenování duhovky nebo skenování 
otisků prstů. O dodatečný přístup pro nové zaměstnance mohou žádat 
pouze vybraní zaměstnanci Společnosti. 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

3.8. Brány firewall a antivirový software 

Sítě Společnosti byly rozděleny na segmenty, aby byla data uchovávána 
odděleně. O to se stará provozní oddělení Společnosti.  

Veškeré sítě byly segmentovány tak, aby bylo používání sítě klienty 
odděleno od interního používání. Sítě pro interní použití jsou dále 
rozděleny na více segmentů, aby se předešlo bezpečnostním incidentům 
v případě výpadku služby ochrany síťové komunikace a ochrany před viry. 
To má na starosti provozní oddělení a za dodržování zásad zabezpečení 
Společnosti je odpovědný technický ředitel (CTO) Společnosti.  

Oprávnění členové personálu mají vzdálený přístup k systémům 
Společnosti. Přístup k systémům Společnosti je možný pouze 
prostřednictvím sítí s omezením adres MAC nebo prostřednictvím sítě 
SSL VPN Společnosti. Pro externí návštěvníky Společnosti byla vytvořena 
síť pro hosty.  

Vzhledem k tomu, že škodlivé programy mohou mít významný vliv  
na dostupnost systémů a služeb, Společnost zavedla účinnou obranu  
proti malwaru.  

Každý server Společnosti je vybaven antivirovou ochranou 
prostřednictvím vlastního softwaru. Tento software mohou ze systémů 
odstranit pouze vybraní členové personálu s přístupem správce. Veškeré 
příchozí e-mailové zprávy jsou kontrolovány a případný škodlivý obsah  
je odstraněn. V souladu se smlouvami o úrovni služeb (SLA) Společnosti 
musejí být data zákazníků na serverech pronajatých Společností plně 
chráněna.  

Společnost provozuje systémy pro skenování a sledování, které chrání 
před známým a škodlivým kódem, mimo jiné před čímkoli, co by se  
ke Společnosti nebo jejím zákazníkům mohlo dostat prostřednictvím 
internetu nebo e-mailů atd. Společnost používá antivirové systémy  
i systémy pro monitorování používání internetu, datového provozu  
a zdrojů na platformách SaaS, stejně jako bezpečnostní varování v jiných 
technických a centrálních instalacích (brána firewall atd.).  

3.9. Šifrování 

Všechna data, která jsou předmětem zálohování jsou šifrována  
již při tvorbě zálohy, při uložení do hostingového centra  
i při komunikaci/přenosech záloh do/z hostingového centra Společnosti  
a také v hostingovém centru. Společnost nemá k dispozici dešifrovací 
klíče, ty jsou uloženy pouze u Zákazníka.  

Přenos dat obsahujících důvěrné nebo citlivé informace prostřednictvím 
veřejných sítí je vždy šifrován.  

K výměně dat nebo ukládání dat, která obsahují důvěrné nebo citlivé 
informace, není povoleno používat neautorizovaná nebo nebezpečná 
datová média. 

3.10. Zálohování a obnova 

Provozní centrum Společnosti nese odpovědnost za zálohování a obnovu 
s minimální dobou uchování 1 den pro případ, že je potřeba provést 
obnovení. Postup obnovení je prováděn nejméně jednou za čtvrt roku, 
abychom se ujistili, že obnovená data správně fungují. Jsou zavedena 
opatření k řízení přístupu, aby k zálohovaným datům nemohly 
přistupovat neoprávněné osoby. Přístup má pouze provozní oddělení.  

Při zálohování a obnově se vytváří protokol, který dokumentuje 
zálohované prvky. Zaměstnanec, který tento proces řídí, je odpovědný  
za správné zdokumentování a vložení případných incidentů do systému 
tiketů Společnosti.  

3.11. Redundantní provoz 

Veškeré vybavení je minimálně v clusteru a je provozováno minimálně  
v uspořádání aktivní-pasivní. To pomáhá zajistit, že v případě provádění 
servisu, poruch nebo jiných podobných událostí nedojde k narušení 
provozu.  

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.12. Přístupová práva 

Všechna hesla k interním systémům jsou vázána na konkrétní osobu a 
tam, kde je to možné, vždy existuje osobní přístup k systémům pro 
správce.  

Požadavky na hesla:  

• Nejméně 8 znaků 

• Nejméně 1 velké písmeno  

• Nejméně 1 symbol 

• Nejméně 1 číslice  

Mobilní vybavení zahrnuje počítače, smartphony, tablety a další 
podobná zařízení. Mobilní zařízení s přístupem k síti nebo aktivům 
Společnosti musí být vždy zamčená a splňovat standardy pro zabezpečení 
IT, které jsou popsány v tomto dokumentu. Tam, kde se k přístupu 
využívají veřejné sítě, se vždy používají virtuální privátní sítě (VPN). 
Mobilní zařízení s nepovolenou úpravou softwaru („jailbreak“)  
nebo zařízení, která jiným způsobem nefungují pomocí původního 
operačního systému, nejsou povolena a nebude jim umožněn přístup.  

Společnost zaznamenává úspěšné i neúspěšné pokusy o přístup. 
Společnost si vyhrazuje právo takové pokusy podrobně zkoumat  
v případě, že existuje podezření na zneužití.  

3.13. Zachování důvěrnosti 

Provozní oddělení Společnosti zajišťuje, aby provozní činnosti 
Společnosti byly prováděny stabilním, kvalifikovaným a zabezpečeným 
způsobem a aby byla zachovávána důvěrnost, spolehlivost a dostupnost. 
Plánované servisní práce se provádějí především mimo běžnou pracovní 
dobu a vždy takovým způsobem, aby představovaly co nejmenší narušení  
pro zákazníky. Všichni členové personálu Společnosti, kteří mají přístup  
k důvěrným informacím, podepsali doložku o zachování důvěrnosti.   

3.14. Protokolování 

Provozní oddělení Společnosti zajišťuje sledování sítí i dalšího IT 
vybavení. To probíhá prostřednictvím automatizovaného sledování,  
přičemž zajišťujeme následné řešení chyb, problémů  
nebo bezpečnostních záležitostí, které případně vyžadují další zkoumání 
nebo sledování. Tyto události se automaticky zaznamenávají v systému 
Společnosti pro správu Servisních požadavků.   

VYMAZÁNÍ A ZNIČENÍ 

3.15. Veškerá zařízení, která obsahují data, jsou v případě jejich vyřazení  
z majetku Společnosti fyzicky zničena, aby se zajistilo, že ze zařízení 
nebude možno získat žádná data. To je realizováno ve spolupráci  
s obchodním partnerem, který je třetí stranou, přičemž zničení se provádí 
certifikovaným postupem a vždy je vystaveno potvrzení o zničení.  

3.16. Pokud některý zaměstnanec opouští Společnost, jsou stanoveny 
komplexní postupy, které zajistí, aby zaměstnanec odevzdal všechna 
příslušná aktiva, včetně mobilního vybavení atd., a byl zrušen přístup 
zaměstnance do budov Společnosti, k systémům Společnosti a k datům. 
Celkovou odpovědnost za udržování všech kontrolních opatření  
v průběhu výpovědní lhůty zaměstnance nese ředitel Společnosti. 

3.17. V případě skončení poskytování Služby dle této Specifikace Společnost 
naloží s daty Zákazníka následujícím způsobem:  

a) Společnost vrátí Zákazníkovi jeho data dle jeho volby na fyzických 
nosičích (USB/DVD/BD/external HDD) nebo uložením na síťový disk 
se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka anebo do cloudové služby 
pro sdílení dat se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka, 

Společnost vymaže data Zákazníka ze svých zařízení v souladu se svými 
standardními postupy pro mazání dat a tento výmaz potvrdí Zákazníkovi 
emailem. 

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

4.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

4.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

4.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 17 

Antivir 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Služba antivirové ochrany koncových zařízení (počítačů/serverů) 
Zákazníka prostřednictvím cloudového antiviru Společnosti. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba je poskytována lokálně na zařízení Zákazníka (počítač/server) 
prostřednictvím antiviru BitDefender s webovým portálem  
pro centralizovanou správu umístěným v hostingovém centru 
Společnosti.  

2.2. Součástí Služby je zejména:  

a) pronájem licence BitDefender Business Security, 

b) licence pro webový portál pro správu klientů BitDefender Business 
Security, 

c) antivirová ochrana koncových zařízení (počítačů/serverů) Zákazníka. 

2.3. Součástí Služby není zejména: 

a) vzdálená správa koncových stanic zákazníka (viz Služba č. 7) 

2.4. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.5. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12. 

2.6. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory, a to 
výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.7. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

 

2.8. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací).  

2.9. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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Specifikace Služby č. 21 

Server Aplikace – Centrála 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Provoz a správa centrálního databázového, aplikačního a komunikačního 
serveru Aplikace v hostingovém centru Společnosti. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby 

2.1. Služba je poskytována vzdáleně z hostingového centra Společnosti  
s garantovanou dostupností služby 99,6 %. 

2.2. Součástí Služby je zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled aplikačního serveru 
Aplikace (web), 

b) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled databázového serveru 
Aplikace (data), 

c) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled komunikačního 
serveru Aplikace (přenosy), 

d) antivirové zabezpečení databázového, aplikačního a komunikačního 
serveru Aplikace, 

e) zálohování databázového serveru Aplikace 4 x denně s retenční 
dobou uchování záloh v délce 7 dnů, 

f) zálohování aplikačního a komunikačního serveru Aplikace 1 x denně  
s retenční dobou uchování záloh v délce 7 dnů, 

g) replikace databázového serveru Aplikace do geograficky odlišného 
kolokačního centra 6 x denně s retenční dobou uchování replik v délce 
7 dnů,  

h) replikace aplikačního a komunikačního serveru Aplikace  
do geograficky odlišného kolokačního centra 1 x denně s retenční 
dobou uchování replik v délce 7 dnů, 

i) internetová konektivita hostingového centra s kapacitou 10 Gbps, 

j) VPLS/MPLS konektivita hostingového centra s kapacitou 1 Gbps  
pro CZ/SK. 

2.3. Součástí Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled aplikačního, 
databázového a komunikačního serveru na závodě Zákazníka  
(viz Služba č. 23), 

b) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled aplikačního počítače 
na závodě Zákazníka (viz Služba č. 24), 

c) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled datové konektivity 
na straně Zákazníka (viz Služba č. 30). 

2.4. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.5. Součástí služby je vzdálená podpora v českém jazyce, poskytovaná  
v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není poskytována 
ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.6. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory,  
a to výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.7. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.8. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení apod.).  

2.9. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Systém zabezpečení dat při poskytování Služby 

3.1. Společnost se zavazuje dodržovat při poskytování Služby níže uvedená 
bezpečnostní opatření a postupy pro nakládání s daty Zákazníka. 

3.2. Data Zákazníka jsou umístěna v hostingových centrech subdodavatele 
any.cloud a IBM. 

3.3. Aplikační účet Zákazník nemá oprávnění, na úrovní operačního systému  
a virtualizační platformy, pro přístup na server.  

3.4. Vlastníkem dat je Zákazník, který je také odpovědný za jejich obsah. 
Společnost uzavřením Smlouvy nenabývá vlastnické právo k datům 
Zákazníka a je oprávněna s těmito daty nakládat pouze způsobem 
stanoveným ve Smlouvě. 

3.5. Všechna data v Aplikaci jsou uložena ve strukturované databázi 
Microsoft SQL. Na žádost Zákazníka mohou být při ukončení Služby tato 
data před jejich smazáním jednorázově vyexportována Zákazníkovi  
ve formátu: 

a) zálohy databáze Microsoft SQL, 

b) souborů Microsoft Excel případně souborů s formátem CSV, 

c) samostatných souborů v původním formátu v případě souborů 
vložených do Aplikace přes modul DMS. 

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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3.6. Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o datech Zákazníka  
za stejných podmínek, jaké jsou ve Všeobecných podmínkách stanoveny 
pro zachovávání mlčenlivosti o obchodním tajemství.  

3.7. Pouze pro poskytování Služby dle této Specifikace Služby a pouze  
na dobu, na kterou je mezi Smluvními stranami poskytování Služby  
dle této Specifikace Služby sjednáno, se Smluvní strany dohodly odchylně  
od čl. 12.3 věty druhé Všeobecných podmínek tak, že Společnost  
při poskytování Služeb dle této Specifikace Služby odpovídá Zákazníkovi 
za ztrátu či poškození zálohovaných dat Zákazníka, pokud Společnost 
takovou ztrátu či poškození dat způsobí porušením svých povinností  
ze Smlouvy, včetně povinností ze Všeobecných podmínek. Společnost 
však za ztrátu či poškození uvedených dat neodpovídá, pokud takovou 
ztrátu či poškození způsobí kterákoli ze skutečností uvedených v čl. 11.3 
Všeobecných podmínek.  

FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ 

3.8. Požár, výpadky napájení, záplavy atd. 

a) Datová centra využívaná Společností při poskytování Služby jsou 
vybavena technickými prostředky, které patří k nejmodernějším 
hostingovým prostředím. Vybavení i postupy v těchto datových 
centrech jsou neustále vyhodnocovány interními a externími 
odborníky. 

b) Systémy chlazení v každé místnosti jsou redundantní, což zajišťuje,  
že při poruše libovolné součásti nebude nijak výrazně ovlivněna 
teplota v datovém centru. Všechen vzduch je ochlazován na 22–24 °C.  

c) Datová centra Společnosti jsou chráněna detekčním systémem,  
který zajišťuje rychlé vyhlášení poplachu a aktivaci hasicího systému 
s inertním plynem, takže se lokální požár jednoho serveru nerozšíří  
na další vybavení.  

d) Datová centra Společnosti se nacházejí 32,5 a 35 metrů nad hladinou 
moře.  

e) Všechny elektrické instalace jsou napájeny 2 nezávislými zdroji,  
což znamená, že při poruše jednoho zdroje zajistí druhý zdroj provoz 
veškerého vybavení. V případě výpadku napájení je nejprve aktivován 
zdroj UPS a poté diesel generátory, což zajistí stabilní napájení. Diesel 
generátory zaručují minimálně 24 hodin provozu na jednu nádrž.  
Pro případ delších výpadků napájení byla uzavřena smlouva  
se společností dodávající paliva ohledně dalších dodávek paliv.  

f) Veškeré elektrické instalace jsou považovány za redundantní 
vzhledem k vzájemné nezávislosti a redundanci hlavního napájení, 
zdroje UPS a diesel generátorů.  

3.9. Řízení přístupu 

K vybavení a systémům využívaným Společností při poskytování Služby 
mají přístup pouze oprávnění pracovníci Společnosti. Každá osoba,  
která přistupuje k tomuto vybavení a systémům, je zaznamenána 
prostřednictvím přístupových karet, skenování duhovky nebo skenování 
otisků prstů. O dodatečný přístup pro nové zaměstnance mohou žádat 
pouze vybraní zaměstnanci Společnosti. 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

3.10. Brány firewall a antivirový software 

Sítě Společnosti byly rozděleny na segmenty, aby byla data uchovávána 
odděleně. O to se stará provozní oddělení Společnosti.  

Veškeré sítě byly segmentovány tak, aby bylo používání sítě klienty 
odděleno od interního používání. Sítě pro interní použití jsou dále 
rozděleny na více segmentů, aby se předešlo bezpečnostním incidentům 
v případě výpadku služby ochrany síťové komunikace a ochrany před viry. 
To má na starosti provozní oddělení a za dodržování zásad zabezpečení 
Společnosti je odpovědný technický ředitel (CTO) Společnosti.  

Oprávnění členové personálu mají vzdálený přístup k systémům 
Společnosti. Přístup k systémům Společnosti je možný pouze 
prostřednictvím sítí s omezením adres MAC nebo prostřednictvím sítě 
SSL VPN Společnosti. Pro externí návštěvníky Společnosti byla vytvořena 
síť pro hosty.  

Vzhledem k tomu, že škodlivé programy mohou mít významný vliv  
na dostupnost systémů a služeb, Společnost zavedla účinnou obranu  
proti malwaru.  

Každý server Společnosti je vybaven antivirovou ochranou 
prostřednictvím vlastního softwaru. Tento software mohou ze systémů 
odstranit pouze vybraní členové personálu s přístupem správce. Veškeré 
příchozí e-mailové zprávy jsou kontrolovány a případný škodlivý obsah  
je odstraněn. V souladu se smlouvami o úrovni služeb (SLA) Společnosti 
musejí být data zákazníků na serverech pronajatých Společností plně 
chráněna.  

Společnost provozuje systémy pro skenování a sledování, které chrání 
před známým a škodlivým kódem, mimo jiné před čímkoli, co by se  

ke Společnosti nebo jejím zákazníkům mohlo dostat prostřednictvím 
internetu nebo e-mailů atd. Společnost používá antivirové systémy  
i systémy pro monitorování používání internetu, datového provozu  
a zdrojů na platformách SaaS, stejně jako bezpečnostní varování v jiných 
technických a centrálních instalacích (brána firewall atd.).  

3.11. Šifrování 

Všechna data, která jsou předmětem zálohování jsou šifrována  
již při tvorbě zálohy, při uložení do hostingového centra  
i při komunikaci/přenosech záloh do/z hostingového centra Společnosti  
a také v hostingovém centru. Společnost nemá k dispozici dešifrovací 
klíče, ty jsou uloženy pouze u Zákazníka.  

Přenos dat obsahujících důvěrné nebo citlivé informace prostřednictvím 
veřejných sítí je vždy šifrován.  

K výměně dat nebo ukládání dat, která obsahují důvěrné nebo citlivé 
informace, není povoleno používat neautorizovaná nebo nebezpečná 
datová média. 

3.12. Zálohování a obnova 

Provozní centrum Společnosti nese odpovědnost za zálohování a obnovu 
s minimální dobou uchování 1 den pro případ, že je potřeba provést 
obnovení. Postup obnovení je prováděn nejméně jednou za čtvrt roku, 
abychom se ujistili, že obnovená data správně fungují. Jsou zavedena 
opatření k řízení přístupu, aby k zálohovaným datům nemohly 
přistupovat neoprávněné osoby. Přístup má pouze provozní oddělení.  

Při zálohování a obnově se vytváří protokol, který dokumentuje 
zálohované prvky. Zaměstnanec, který tento proces řídí, je odpovědný  
za správné zdokumentování a vložení případných incidentů do systému 
tiketů Společnosti.  

3.13. Redundantní provoz 

Veškeré vybavení je minimálně v clusteru a je provozováno minimálně  
v uspořádání aktivní-pasivní. To pomáhá zajistit, že v případě provádění 
servisu, poruch nebo jiných podobných událostí nedojde k narušení 
provozu.  

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.14. Přístupová práva 

Všechna hesla k interním systémům jsou vázána na konkrétní osobu a 
tam, kde je to možné, vždy existuje osobní přístup k systémům pro 
správce.  

Požadavky na hesla:  

• Nejméně 8 znaků 

• Nejméně 1 velké písmeno  

• Nejméně 1 symbol 

• Nejméně 1 číslice  

Mobilní vybavení zahrnuje počítače, smartphony, tablety a další 
podobná zařízení. Mobilní zařízení s přístupem k síti nebo aktivům 
Společnosti musí být vždy zamčená a splňovat standardy pro zabezpečení 
IT, které jsou popsány v tomto dokumentu. Tam, kde se k přístupu 
využívají veřejné sítě, se vždy používají virtuální privátní sítě (VPN). 
Mobilní zařízení s nepovolenou úpravou softwaru („jailbreak“)  
nebo zařízení, která jiným způsobem nefungují pomocí původního 
operačního systému, nejsou povolena a nebude jim umožněn přístup.  

Společnost zaznamenává úspěšné i neúspěšné pokusy o přístup. 
Společnost si vyhrazuje právo takové pokusy podrobně zkoumat  
v případě, že existuje podezření na zneužití.  

3.15. Zachování důvěrnosti 

Provozní oddělení Společnosti zajišťuje, aby provozní činnosti 
Společnosti byly prováděny stabilním, kvalifikovaným a zabezpečeným 
způsobem a aby byla zachovávána důvěrnost, spolehlivost a dostupnost. 
Plánované servisní práce se provádějí především mimo běžnou pracovní 
dobu a vždy takovým způsobem, aby představovaly co nejmenší narušení  
pro zákazníky. Všichni členové personálu Společnosti, kteří mají přístup  
k důvěrným informacím, podepsali doložku o zachování důvěrnosti.   

3.16. Protokolování 

Provozní oddělení Společnosti zajišťuje sledování sítí i dalšího IT 
vybavení. To probíhá prostřednictvím automatizovaného sledování,  
přičemž zajišťujeme následné řešení chyb, problémů  
nebo bezpečnostních záležitostí, které případně vyžadují další zkoumání 
nebo sledování. Tyto události se automaticky zaznamenávají v systému 
Společnosti pro správu Servisních požadavků.   

VYMAZÁNÍ A ZNIČENÍ 

3.17. Veškerá zařízení, která obsahují data, jsou v případě jejich vyřazení  
z majetku Společnosti fyzicky zničena, aby se zajistilo, že ze zařízení 
nebude možno získat žádná data. To je realizováno ve spolupráci  
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s obchodním partnerem, který je třetí stranou, přičemž zničení se provádí 
certifikovaným postupem a vždy je vystaveno potvrzení o zničení.  

3.18. Pokud některý zaměstnanec opouští Společnost, jsou stanoveny 
komplexní postupy, které zajistí, aby zaměstnanec odevzdal všechna 
příslušná aktiva, včetně mobilního vybavení atd., a byl zrušen přístup 
zaměstnance do budov Společnosti, k systémům Společnosti a k datům. 
Celkovou odpovědnost za udržování všech kontrolních opatření  
v průběhu výpovědní lhůty zaměstnance nese ředitel Společnosti. 

3.19. V případě skončení poskytování Služby dle této Specifikace Společnost 
naloží s daty Zákazníka následujícím způsobem:  

a) Společnost vrátí Zákazníkovi jeho data dle jeho volby na fyzických 
nosičích (USB/DVD/BD/external HDD) nebo uložením na síťový disk 
se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka anebo do cloudové služby 
pro sdílení dat se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka, 

b) Společnost vymaže data Zákazníka ze svých zařízení v souladu  
se svými standardními postupy pro mazání dat a tento výmaz potvrdí 
Zákazníkovi emailem. 

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

4.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

4.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

4.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 23 

Server Aplikace – Závod 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Pronájem, provoz a správa lokálního databázového, aplikačního  
a komunikačního serveru Aplikace na středisku (závodě) Zákazníka. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby 

2.1. Služba je poskytována na lokalitě (závodě) Zákazníka formou pronájmu 
serveru nezbytného pro provoz databáze a služeb Aplikace, zahrnující 
jeho instalaci a konfiguraci, vzdálenou správu, údržbu a dohled ze strany 
Společnosti.  

2.2. Specifikace lokálního serveru Aplikace jsou 

▪ 1 x HPE Proliant MicroServer (1 x CPU Intel/AMD) 
▪ 8 GB RAM, 
▪ 2 x 250 GB SSD + 1 x 1 TB HDD, 
▪ 1 x Microsoft Windows Server, 
▪ 1 x Microsoft SQL Server Express, 
▪ 1 x Veeam Backup Agent, 
▪ 1 x USB Flash Disk 16 GB (pro Veeam Recovery Media) 
▪ 1 x UTP kabel Cat5e, 
▪ 1 x UPS. 

2.3. Součástí Služby je zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled lokálního serveru 
Aplikace (desktop), 

b) antivirové zabezpečení lokálního serveru Aplikace, 

c) zálohování lokálního serveru Aplikace 1 x denně s retenční dobou 
uchování záloh v délce 7 dnů. 

2.4. Součástí Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled Aplikace, její 
databáze a služeb s ní souvisejících na závodě zákazníka (viz Služba 
č. 1), 

b) instalace, konfigurace, provoz a správa operačního systému 
počítače Aplikace, lokální sítě Zákazníka, jiných specifických aplikací 
a zařízení Zákazníka (viz Služba č. 7), 

c) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled centrálního 
aplikačního, databázového a komunikačního serveru (viz Služba  
č. 21), 

d) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled aplikačního počítače 
na lokalitě Zákazníka (viz Služba č. 24), 

e) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled datové konektivity 
na lokalitě Zákazníka (viz Služba č. 30). 

2.5. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.6. Součástí služby je vzdálená podpora v českém jazyce, poskytovaná  
v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není poskytována 
ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a tyto dny: 
21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.7. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory,  
a to výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.8. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.9. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení apod.).  

2.10. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Systém zabezpečení dat při poskytování Služby 

3.1. Lokální účet Zákazníka nemá nastaveno administrátorské oprávnění  
pro přístup na server, má však nastaveno oprávnění pro zápis/čtení  
do definovaných složek pro zálohování a ukládání souborů umístěných 
na serveru. 

3.2. Společnost má nastavena plná administrátorská oprávnění pro přístup  
na server, a to za účelem jeho správy. 

3.3. Vlastníkem dat umístěných na serveru je Zákazník, který je také 
odpovědný za jejich obsah. Společnost uzavřením Smlouvy nenabývá 
vlastnické právo k datům Zákazníka a je oprávněna s těmito daty 
nakládat pouze způsobem stanoveným ve Smlouvě. 

3.4. Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o datech Zákazníka  
za stejných podmínek, jaké jsou ve Všeobecných podmínkách stanoveny 
pro zachovávání mlčenlivosti o obchodním tajemství.  

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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VYMAZÁNÍ A ZNIČENÍ 

3.5. Veškerá zařízení, která obsahují data, jsou v případě jejich vyřazení  
z majetku Společnosti fyzicky zničena, aby se zajistilo, že ze zařízení 
nebude možno získat žádná data.  

3.6. V případě skončení poskytování Služby dle této Specifikace Společnost 
naloží s daty Zákazníka následujícím způsobem:  

a) Společnost vrátí Zákazníkovi jeho data dle jeho volby na fyzických 
nosičích (USB/DVD/BD/external HDD) nebo uložením na síťový disk 
se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka anebo do cloudové služby 
pro sdílení dat se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka, 

3.7. Společnost vymaže data Zákazníka ze svých zařízení v souladu  
se svými standardními postupy pro mazání dat a tento výmaz potvrdí 

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

4.2. Minimální trvání Doby odběru je 24 měsíců. Po skončení Doby odběru je 
Zákazník povinen veškeré instalované vybavení vrátit nejpozději do 30 
dní zpět Společnosti, a to ve funkčním stavu s ohledem na běžnou míru 
opotřebení. 

4.3. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

4.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

4.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 24 

Počítač Aplikace – Závod 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Pronájem expedičního/dispečerského počítače Aplikace na středisku 
(závodě) Zákazníka. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby 

2.1. Služba je poskytována na lokalitě (závodě) Zákazníka formou pronájmu 
počítače nezbytného pro provoz lokální Aplikace (desktop), zahrnující 
jeho instalaci a konfiguraci ze strany Společnosti.  

2.2. Specifikace počítače Aplikace jsou 

▪ 1 x CPU Intel/AMD, 
▪ 8 GB RAM, 
▪ 1 x 250 GB SSD, 
▪ 1 x operační systém WINDOWS PRO 10 64-BIT CZ OEM, 
▪ 1 x kancelářský balík LibreOffice, 
▪ 1 x Veeam Backup Agent, 
▪ 1 x klávesnice a myš 
▪ 1 x monitor LCD  (min. rozlišení 1920 x 1080), 
▪ 1 x USB Flash Disk 16 GB (pro Veeam Recovery Media), 
▪ 1 x UTP kabel Cat5e, 
▪ 1 x UPS. 

2.3. Součástí Služby je zejména: 

a) Instalace a konfigurace lokálního počítače Aplikace (desktop), 

b) antivirové zabezpečení lokálního počítače Aplikace, 

c) zálohování lokálního počítače Aplikace 1 x denně s retenční dobou 
uchování záloh v délce 7 dnů. 

2.4. Součástí Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled Aplikace, její 
databáze a služeb s ní souvisejících na závodě zákazníka (viz Služba 
č. 1), 

b) instalace, konfigurace, provoz a správa operačního systému 
počítače, lokální sítě Zákazníka, jiných specifických aplikací a zařízení 
Zákazníka (viz Služba č. 7), 

c) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled centrálního 
aplikačního, databázového a komunikačního serveru (viz Služba  
č. 21), 

d) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled aplikačního serveru 
na lokalitě Zákazníka (viz Služba č. 23), 

e) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled datové konektivity 
na lokalitě Zákazníka (viz Služba č. 30), 

f) pronájem jakýchkoliv jiných aplikací, které nejsou součástí 
operačního systému, zejména pak poštovní klienta Microsoft 
Outlook ani jakékoliv jiné aplikace z balíku Microsoft Office. 

2.5. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.6. Součástí služby je podpora pronajatého HW/SW v případě poruchy  
či havárie, poskytovaná v českém jazyce v pracovní dny v režimu 5 x 9 
(7:00 - 16:00). Podpora není poskytována ve dnech pracovního volna, 
kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.7. Poruchy a havárie na pronajatém HW/SW je možné hlásit telefonicky, 
emailem anebo přes webový portál podpory, a to výlučně na níže 
uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.8. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.9. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení apod.).  

2.10. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Systém zabezpečení dat při poskytování Služby 

3.1. Lokální účet Zákazníka má nastaveno administrátorské oprávnění  
pro přístup do počítače (operačního systému). 

3.2. Společnost má nastaveno administrátorské oprávnění pro přístup  
do počítače, a to za účelem kontroly dodržování licenčních podmínek  
a absence škodlivého softwaru třetích stran. Zákazník nesmí tyto 
administrátorské účty Společnosti nijak blokovat, odstranit či je jakkoli 
měnit. 

3.3. Vlastníkem dat umístěných na počítači je Zákazník, který je také 
odpovědný za jejich obsah. Společnost uzavřením Smlouvy nenabývá 
vlastnické právo k datům Zákazníka a je oprávněna s těmito daty 
nakládat pouze způsobem stanoveným ve Smlouvě. 

3.4. Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o datech Zákazníka  
za stejných podmínek, jaké jsou ve Všeobecných podmínkách stanoveny 
pro zachovávání mlčenlivosti o obchodním tajemství.  

mailto:inf@infnet.net
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VYMAZÁNÍ A ZNIČENÍ 

3.5. Veškerá zařízení, která obsahují data, jsou v případě jejich vyřazení  
z majetku Společnosti fyzicky zničena, aby se zajistilo, že ze zařízení 
nebude možno získat žádná data.  

3.6. V případě skončení poskytování Služby dle této Specifikace Společnost 
naloží s daty Zákazníka následujícím způsobem:  

a) Společnost vrátí Zákazníkovi jeho data dle jeho volby na fyzických 
nosičích (USB/DVD/BD/external HDD) nebo uložením na síťový disk 
se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka anebo do cloudové služby 
pro sdílení dat se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka, 

b) Společnost vymaže data Zákazníka ze svých zařízení v souladu  
se svými standardními postupy pro mazání dat a tento výmaz potvrdí 
Zákazníkovi emailem. 

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

4.2. Minimální trvání Doby odběru je 24 měsíců. Po skončení Doby odběru je 
Zákazník povinen veškeré instalované vybavení vrátit nejpozději do 30 
dní zpět Společnosti, a to ve funkčním stavu s ohledem na běžnou míru 
opotřebení. 

4.3. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

4.4. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

4.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 
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Specifikace Služby č. 25 

Microsoft 365 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Prodej služby Microsoft 365 v rozsahu dle podmínek definovaných 
společností Microsoft pro jednotlivé plány.  

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby  

2.1. Služba je poskytována formou prodeje příslušného plánu Microsoft 365: 

a) Microsoft 365 pro jednotlivce, 

b) Microsoft 365 pro rodiny, 

c) Microsoft 365 Business Basic, 

d) Microsoft 365 Business Standard, 

e) Microsoft 365 Business Premium, 

f) Microsoft 365 Apps. 

g) Microsoft 365 E3, 

h) Microsoft 365 E5, 

i) Microsoft 365 F3. 

2.2. Služba je kompatibilní s Windows 10 a novějšími verzemi. Úplný souhrn 
předpokladů, které musí počítače PC a Mac splňovat, najdete  
v požadavcích na systém na webových stránkách Microsoft. 

2.3. Součástí Služby je zejména:  

a) prodej a provoz cloudových služeb a aplikací Microsoft 365 v rozsahu 
dle příslušného plánu Microsoft 365, 

b) registrace a správa nastavení Microsoft 365, 

2.4. Součástí Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, školení a údržba aplikací Microsoft 365  
na koncových zařízeních Zákazníka, 

b) zálohování dat uložených v Microsoft 365 (viz Služba č. 15). 

2.5. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.6. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.7. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory,  
a to výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

 

 

2.8. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 

osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.9. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení, nasta,vení DNS záznamů na své doméně apod.).  

2.10. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Závěrečná ustanovení  

3.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

3.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

3.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

3.4. Podmínky a pravidla jednotlivých plánů jsou definovány vlastníkem 
služby, kterým je společnost Microsoft. Zákazník je povinen se s těmito 
podmínkami, publikovanými na webu společnosti Microsoft, řádně  
a úplně seznámit a veškeré tyto podmínky také dodržovat. 

3.5. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

mailto:inf@infnet.net
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products?&activetab=tab:primaryr2
https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-365-and-office-resources/#coreui-heading-5dcqxz4
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https://inf.freshservice.com/
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Specifikace Služby č. 30 

TelCo 

vydané 20. srpna 2021 (verze 10.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Služba provozu a údržby privátní datové linky Zákazníka mezi jeho 
lokalitou a hostingovým centrem Společnosti realizovaná 
prostřednictvím partnerské datové sítě společnosti CETIN  
(dále jen „Datová linka pro Firmy“). 

1.2. Služba provozu a údržby privátní internetové linky Zákazníka mezi jeho 
lokalitou a přípojným internetovým bodem Společnosti realizovaná 
prostřednictvím partnerské datové sítě společnosti CETIN  
(dále jen „Internetová linka pro Firmy“).  

1.3. Služba provozu a údržby virtuálního privátního připojení Zákazníka  
mezi jeho lokalitou a hostingovým centrem Společnosti realizovaná 
prostřednictvím technologie IPSec tunelů na Internetové lince  
pro Firmy (dále jen „IPsec“). 

1.4. Služba provozu a údržby virtuálního privátního připojení uživatelů 
Zákazníka do firemní sítě Zákazníka nebo do hostingového centra 
Společnosti realizovaná prostřednictvím technologie OpenVPN 
komunikace mezi klientskou aplikací Opne VPN nebo Viscosity  
a VPN serverem umístěným v hostingovém centru Společnosti  
(dále jen „OpenVPN“). 

1.5. Služba provozu a údržby internetové linky pro zaměstnance Společnosti 
a jejich rodinné příslušníky realizovaná prostřednictvím partnerské 
internetové sítě společnosti AVONET (dále jen „Internet  
pro Zaměstnance“).  

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry služby 

2.1. Součástí Služby Datová linka pro Firmy je zejména: 

a) provoz, údržba a dohled privátní datové linky mezi lokalitou 
Zákazníka a hostingovým centrem Společnosti,  

b) provoz, údržba a dohled služby centrálního firewallu Společnosti, 

c) pronájem, provoz, údržba a dohled komunikačního routeru 
Společnosti, 

d) internetová konektivita v hostingové centru Společnosti  
s propustností 1 Gbps, 

e) datová MPLS/VPLS konektivita v hostingovém centru Společnosti 
s propustností 1 Gbps, 

2.2. Součástí Služby Internetová linka pro Firmy je zejména: 

a) provoz, údržba a dohled privátní internetové linky mezi lokalitou 
Zákazníka a přípojným internetovým bodem Společnosti,  

b) pronájem, provoz, údržba a dohled komunikačního routeru 
Společnosti, 

c) veřejná IPv4 adresa 

2.3. Součástí služby IPSec je zejména: 

a) provoz, údržba a dohled virtuálního privátního připojení  
mezi lokalitou Zákazníka a hostingovým centrem Společnosti, 

2.4. Součástí služby OpenVPN je zejména: 

a) provoz, údržba a dohled virtuálního privátního serveru OpenVPN  
v hostingovém centru Společnosti umožňující provoz virtuálního 
privátního připojení uživatelů Zákazníka do firemní sítě Zákazníka 
nebo do hostingového centra Společnosti realizovaná 
prostřednictvím technologie OpenVPN 

2.5. Součástí služby Internet pro Zaměstnance je zejména: 

a) provoz, údržba a dohled internetové linky mezi lokalitou Zákazníka – 
zaměstnance a přípojným internetovým bodem partnera AVONET  

2.6. Součástí této Služby není zejména: 

a) instalace, konfigurace, provoz, údržba a dohled lokální sítě Zákazníka, 

b) veřejná IP adresa vyjma služby „Internetová linka pro Firmy“. 

2.7. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.8. Součástí služby je vzdálená podpora uživatelů v českém jazyce, 
poskytovaná v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není 
poskytována ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12).  

2.9. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory, a to 
výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.10. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury, se nepovažují  
za Změnu, ale za objednávku nové Služby a o podmínkách jejího 
poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě nebo nová 
Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.11. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací).  

2.12. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

2.13. Přípojný datový i internetový bod Společnosti, jakož i centrální 
telekomunikační infrastruktura (routery, firewally), jsou umístěny 
v hostingovém centru Společnosti, které je provozované v datovém 

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
https://www.cetin.cz/data-centra
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centru partnera CETIN, a to na adrese CETIN a.s., V lomech 2339/1, 149 
00 Praha 11.  

3. Doplňující ustanovení 

Povaha poskytovaných služeb 

3.1. Všechny služby TelCo jsou poskytovány jako neveřejné. Okruh jejich 
příjemců je omezen pouze:  

a) na stávající zákazníky či zájemce o služby dodávky a provozu Aplikace 
(viz Specifikace Služby č. 21), provozu virtuálního privátního serveru 
(viz Specifikace Služby č. 31) nebo zálohování dat do privátního 
cloudu (viz Specifikace Služby č. 15) a 

b) na zaměstnance či rodinné příslušníky Společnosti, kteří mohou 
zažádat o benefit „Internet pro zaměstnance“. 

3.2. Jiné osoby, než je uvedeno v bodě č. 3.1 pod písm. a), b), jsou z využívání 
služby TelCo předem vyloučeny. 

3.3. Při poskytování služby TelCo nakládá Společnost s veškerým provozem 
stejně, bez diskriminace, omezení či narušování, nezávisle na odesílateli, 
příjemci, obsahu, aplikaci, službě nebo koncovém zařízení. 

3.4. Společnost se zavazuje poskytovat Zákazníkům služby v co nejvyšší 
možné kvalitě. Jednotlivé tarify se liší svými rychlostmi podle použité 
technologie. Služba je nastavena na nejvyšší možný rychlostní profil 
dostupný pro Zákazníka s ohledem na kvalitu a délku přípojného vedení 
a sjednaný tarif. Nastavený rychlostní profil si může Zákazník zjistit  
ve Smlouvě nebo kontaktováním střediska podpory Společnosti,  
a to prostřednictvím Emailu střediska podpory nebo Telefonu střediska 
podpory. 

Definice pojmů 

3.5. „Maximální rychlost“ je nejvyšší možná reálně dosažitelná rychlost 
stahování (download) a odesílání (upload) dat na dané přípojce  
či v daném místě připojení s ohledem na použitou technologii  
a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení s možnou variancí 
způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného 
koncového bodu. 

3.6. „Inzerovaná rychlost“ je rychlost, kterou poskytovatel služby uvádí  
v obchodní komunikaci.  

3.7. „Běžně dostupná rychlost“ je rychlost, kterou může koncový uživatel 
předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, 
kdy danou službu používá. Běžně dostupná rychlost  
je uživateli k dispozici 95 % času během jednoho kalendářního dne. 

3.8. „Minimální rychlostí“ se rozumí dlouhodobě nejnižší rychlost stahování 
a odesílání dat. 

3.9. Technologie používané pro přípojné vedení do lokality Zákazníka jsou:  

a) „FTTH“ (Fiber-to-the-Home)  
Připojení je realizováno optickým vláknem. 

b) „FTTB“ (Fiber-to-the-Building)  
Připojení je realizováno optickým vláknem zakončeným 
ethernetovým portem 1000 Base-T. 

c) „MET“ (metalika)  
Připojení je realizováno metalickým vedením zakončeným 
ethernetovým portem. 

d) „FWA“ (rádio)  
Připojení je realizováno rádiovým spojem v licencovéném pásmu 
zakončeným ethernetovým portem. 

e) „ADSL/VDSL“ (metalika)  
Připojení je realizováno metalickým vedením zakončeným 
ethernetovým portem. 

Datová linka pro firmy 

3.10. Technologickým partnerem pro vybudování a provoz privátních datových 
linek Zákazníka (infrastruktura) je společnost CETIN a.s. a její produkty: 

a) Carrier Ethernet Profi (CEP) 

b) Carrier Ethernet Multi (CEM) 

c) Carrier Ethernet Network (CEN) 

d) Carrier IP Connect (CIPC) 

e) Carrier Access Simple (CAS)  

3.11. Technologie použitá pro přípojné vedení do lokality Zákazníka  
jakož i výsledný produkty je vždy výsledkem individuálního technického 
šetření a následné nabídky pro zákazníka. 

3.12. Číselná hodnota před lomítkem identifikuje rychlost pro stahování dat 
(download). Číselná hodnota za lomítkem identifikuje rychlost  

pro odesílání dat (upload). Všechny rychlosti jsou uvedeny  
jako numerické hodnoty v megabitech za sekundu (Mb/s). 
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Datová 
linka  
MPLS/VPLS 

2 

MET 
FWA 

2/2 1,9/1,9  1,8/1,8 

4 4/4 3,8/3,8 3,6/3,6 

10 10/10 9,5/9,5   9/9 

20 20/20 19/19 18/18 

50 50/50 47,5/47,5 45/45 

100 MET 
FWA 
FTTH 
FTTB 

100/100 95/95 90/90 

300 300/300 285/285 270/270 

500 FTTH 
FTTB 

500/500 475/475 450/450 

1000 1000/1000 950/950 900/900 

Internetová linka pro Firmy 

3.13. Technologickým partnerem pro vybudování a provoz privátních 
internetových linek Zákazníka (infrastruktura) je společnost CETIN a.s.  
a její produkty: 

a) Carrier Internet Basic (CIB) 

b) Carrier Internet Speci (CIS) 

3.14. Technologie použitá pro přípojné vedení do lokality Zákazníka  
jakož i výsledný produkty je vždy výsledkem individuálního technického 
šetření a následné nabídky pro zákazníka. 

3.15. Číselná hodnota před lomítkem identifikuje rychlost pro stahování dat 
(download). Číselná hodnota za lomítkem identifikuje rychlost  
pro odesílání dat (upload). Všechny rychlosti jsou uvedeny  
jako numerické hodnoty v megabitech za sekundu (Mb/s). 
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Internetová 
linka 
Standard 

4 

ADSL 
VDSL  

4/0,5 2,4/0,3 1,2/0,15 

16 16/1 9,6/0,6 4,8/0,3 

24 24/2 14,4/1,2 7,2/0,6 

40 40/4 24/2,4 12/1,2 

Internetová 
linka 
Profi 

50 
MET 
FWA 

50/50 45/45 40/40 

100 MET 
FWA 
FTTH 
FTTB 

100/100 90/90 80/80 

300 300/300 270/270 240/240 

500 
FTTH 
FTTB 

500/500 450/450 400/400 

1000 1000/1000 900/900 800/800 

Internet pro Zaměstnance 

3.16. Technologickým partnerem pro poskytování služby je AVONET, s.r.o.  a.s. 
a její produkty: 

▪ Pevný internet xDSL - DSL mini 

▪ Pevný internet xDSL - DSL aktiv 

3.17. Technologie použitá pro přípojné vedení do lokality Zákazníka  
jakož i výsledný produkty je vždy výsledkem individuálního technického 
šetření a následné nabídky pro zákazníka. 

https://www.cetin.cz/data-centra
https://www.cetin.cz/cep
https://www.cetin.cz/cem
https://www.cetin.cz/cen
https://www.cetin.cz/cipc
https://www.cetin.cz/ci
https://www.cetin.cz/ci
https://avonet.cz/25004-pevny-internet-xdsl
https://avonet.cz/25004-pevny-internet-xdsl
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3.18. Číselná hodnota před lomítkem identifikuje rychlost pro stahování dat 
(download). Číselná hodnota za lomítkem identifikuje rychlost  
pro odesílání dat (upload). Všechny rychlosti jsou uvedeny  
jako numerické hodnoty v megabitech za sekundu (Mb/s). 
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Internet pro 
Zaměstnance 

20/2 ADSL 
VDSL 

20/2 12/1,2 6/0,6 

50/5 50/5 30/3 15/1,5 

3.19. Zákazník tímto souhlasí s podmínkami služeb pro výše uvedené profily 
definované společnosti AVONET, s.r.o. zveřejněné na webu společnosti 
AVONET, v sekci Ceníky a smlouvy: Pravidla při poskytování služeb 
přístupu k internetu účinná od 1. 1. 2021. 

Faktory ovlivňující rychlost připojení 

3.20. Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech,  
a to na faktorech neovlivnitelných ze strany Společnosti ani ze strany 
Zákazníka, ale i na faktorech, které může Zákazník přímo ovlivnit.  
V důsledku těchto faktorů je dosažitelná rychlost připojení zpravidla nižší 
než maximální. Faktory omezující rychlost připojení jsou zejména: 

▪ zvolený tarif/služba,  

▪ použitý typ koncového zařízení,  

▪ kvalita a délka přípojného vedení (mezi koncovým bodem sítě  
a příslušným přístupovým bodem sítě Společnosti),  

▪ použitá technologie pro přípojné vedení Zákazníka,  

▪ frekvenční pásmo, počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení 
budovami, resp. jejich konstrukčními vlastnostmi, překážky  
v cestě šíření signálu (platí pro technologii rádiového přenosu),  

▪ kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu účastníka  
(např. interní Wi-Fi připojení Zákazníka), 

▪ kvalita a konfigurace počítače nebo jiného zobrazovacího zařízení 
Zákazníka,  

▪ sdílení kapacity sítě více Zákazníky nebo sdílení kapacity přístupového 
vedení Zákazníka, např. současným připojením více počítačů  
nebo souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací  
na daném přípojném vedení, na kterém je služba poskytována,  
např. běžící služba videokonference nebo služby typu YouTube, běžící 
aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby  
na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč  
a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná, 

▪ obsah cílového požadavku Zákazníka ve vnitřní síti Zákazníka  
nebo v síti Internet a další faktory sítě stojící mimo vliv Společnosti. 

Vady služby a odpovědnosti za ně 

3.21. Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodující měření rychlosti 
na portu koncového bodu sítě, a to na transportní vrstvě  
dle referenčního modelu ISO/OSI. Měření je nutné provádět  
na počítači, který je připojen kabelem přímo do koncového 
telekomunikačního zařízení s vypnutou Wi-Fi, nikoliv prostřednictvím 
domácí Wi-Fi. Před zahájením měření je nutné odpojit všechna ostatní 
zařízení v síti a ukončit všechny aplikace, které mohou využívat 
datové/internetové spojení. 

3.22. Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje 
taková odchylka, která vytváří souvislý pokles skutečně dosahované 
rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu 
delším než 70 minut. 

3.23. Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje 
taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně 
dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné 
rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 
minut. 

3.24. Velké odchylky od inzerovaných a běžně dostupných rychlostí stahování 
nebo odesílání mohu mít za následek zpomalení a v extrémním případě 
až zastavení přístupu k službě TelCo. Pokud účastník zjistí aktuální změnu 
výkonu služby, která by mohla zakládat její vadu, tj. v případě poklesu 
dosažitelné rychlosti pod úroveň minimální rychlosti nebo velkých 
odchylek od běžně dostupné rychlosti, má zákazník možnost uplatnit 
reklamaci. Nedodržení minimální rychlosti je považováno za výpadek 
poskytované služby.  

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

4.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

4.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

4.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 

https://avonet.cz/wcd/pages/pece-a-podpora/ceniky-a-dokumenty/pravidla-poskytovani-sluzeb-avonet-20210101.pdf
https://avonet.cz/wcd/pages/pece-a-podpora/ceniky-a-dokumenty/pravidla-poskytovani-sluzeb-avonet-20210101.pdf
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Specifikace Služby č. 31 

Virtuální Privátní Server 

vydané 20. srpna 2021 (verze 9.0) 

1. Popis Služby  

1.1. Provoz Virtuálního Privátního Serveru (dále jen „VPS“) Zákazníka  
v hostingovém centru Společnosti. 

2. Rozsah, kvalita a ostatní parametry Služby 

2.1. Služba je poskytována vzdáleně přes internet z hostingového centra 
Společnosti s garantovanou dostupností služby 99,9 %.  

2.2. Součástí Služby je zejména: 

a) provoz privátního serveru (VPS) na virtuální platformě VMWare  
nebo HyperV, 

b) dohled, správa a údržba VPS na úrovní HW (host)  a SW (HyperVisor) 
nezbytného pro jeho provoz a umístěného v hostingovém centru 
Spolenčosti, 

c) antivirové zabezpečení VPS, 

d) zálohování VPS s frekvencí 1 x denně s retenční dobou uchování záloh 
v délce 7 dnů, 

e) replikace VPS s frekvencí 1 x denně do záložního hostingového centra 
Společnosti, 

f) internetová konektivita hostingového centra Společnosti s kapacitou 
10 Gbps, 

g) VPLS/MPLS konektivita hostingového centra Společnosti s kapacitou 
1 Gbps pro Českou republiku, 

2.3. Součástí Služby není zejména: 

a) konfigurace, správa, údržba a dohled operačního systému 
provozovaného na VPS (viz Služba č. 7), 

b) instalace, konfigurace, správa, údržba a dohled aplikací Zákazníka 
provozovaných na VPS (viz Služba č. 7), 

c) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled datové konektivity  
na straně Zákazníka, zabezpečeného IPSec připojení lokalit Zákazníka 
nebo zabezpečeného VPN připojení Uživatelů Zákazníka  
do hostingového centra Společnosti přes internet (viz Služba č. 30), 

d) instalace, konfigurace, provoz, správa a dohled vlastní infrastruktury 
Zákazníka (HW/SW/TELCO). 

2.4. Služba je poskytována nepřetržitě, v režimu 7 x 24.  

2.5. Součástí služby je vzdálená podpora v českém jazyce, poskytovaná  
v pracovní dny v režimu 5 x 9 (7:00 - 16:00). Podpora není poskytována 
ve dnech pracovního volna, kterými jsou: 

a) soboty a neděle, 

b) státní svátky České republiky (1.1, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 
1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12) a  

c) tyto dny: 21.12, 22.12, 23.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12 a 31.12.  

2.6. Služba vzdálené podpory je poskytována na Servisní požadavky 
nahlášené telefonicky, emailem anebo přes webový portál podpory,  
a to výlučně na níže uvedené kontaktní údaje:  

Telefonní číslo podpory: +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

V případě nahlášení Servisního požadavku na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za to, že Servisní požadavek nevznikl  
a Společnost tak není povinná se jím zabývat. 

2.7. Servisní požadavky typu Změna budou řešeny dle níže uvedených 
parametrů SLA. 

Kategorie Popis Reakce Zahájení Ukončení 

(C) 
BĚŽNÝ 

Požadavky na změny 
nastavení a konfigurace 
vznesené odpovědnými 
osobami Zákazníka. 

do 1 h NBD 2NBD 

Změnou se rozumí úprava stávajících parametrů služby, změny jejich 
konfigurace a nastavení. Požadavky na funkcionalitu nebo jiný výstup, 
které nejsou součástí stávající služby, to je zejména koncepční změny 
vyžadující analýzu (Konzultace) či úpravy infrastruktury Společnosti,  
se nepovažují za Změnu, ale za objednávku nové Služby  
a o podmínkách jejího poskytnutí musí být Stranami uzavřen dodatek  
ke Smlouvě nebo nová Smlouva. 

Změny vyžadující schválení odpovědné osoby Zákazníka (změna údajů, 
výmaz údajů, změny oprávnění apod.) budou realizovány až po obdržení 
písemného schválení ze strany odpovědné osoby. Po dobu, než bude 
schválení uděleno, se lhůta pro ukončení staví.  

2.8. Podmínkou pro řádné poskytování Služby ze strany Společnosti je,  
že Zákazník poskytne nezbytnou součinnost spočívající zejména v dodání 
podkladů a informací, přesné a jasné zadání změny v konfiguraci  
a nastavení apod.).  

2.9. Není-li součinnost poskytnuta řádně a včas, sjednané lhůty pro řešení 
konkrétního požadavku se staví po dobu, než bude tato součinnost 
poskytnuta. 

3. Systém zabezpečení dat při poskytování Služby 

3.1. Společnost se zavazuje dodržovat při poskytování Služby níže uvedená 
bezpečnostní opatření a postupy pro nakládání s daty Zákazníka. 

3.2. Účet Zákazníka má oprávnění, na úrovní operačního systému, pro přístup 
na server.   

Účet Zákazníka nemá oprávnění, na úrovní virtualizační platformy,  
pro přístup na server. 

3.3. Data Zákazníka mohou být volitelně umístěna v hostingových centrech 
subdodavatele IBM (IBM Cloud). 

3.4. Vlastníkem dat je Zákazník, který je také odpovědný za jejich obsah. 
Společnost uzavřením Smlouvy nenabývá vlastnické právo k datům 
Zákazníka a je oprávněna s těmito daty nakládat pouze způsobem 
stanoveným ve Smlouvě. 

3.5. Společnost se zavazuje zachovávat mlčenlivost o datech Zákazníka  
za stejných podmínek, jaké jsou ve Všeobecných podmínkách stanoveny 
pro zachovávání mlčenlivosti o obchodním tajemství.  

mailto:inf@infnet.net
mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/


 
 

 

2 z 3 

3.6. Pouze pro poskytování Služby dle této Specifikace Služby a pouze  
na dobu, na kterou je mezi Smluvními stranami poskytování Služby  
dle této Specifikace Služby sjednáno, se Smluvní strany dohodly odchylně  
od čl. 12.3 věty druhé Všeobecných podmínek tak, že Společnost  
při poskytování Služeb dle této Specifikace Služby odpovídá Zákazníkovi 
za ztrátu či poškození zálohovaných dat Zákazníka, pokud Společnost 
takovou ztrátu či poškození dat způsobí porušením svých povinností  
ze Smlouvy, včetně povinností ze Všeobecných podmínek. Společnost 
však za ztrátu či poškození uvedených dat neodpovídá, pokud takovou 
ztrátu či poškození způsobí kterákoli ze skutečností uvedených v čl. 11.3 
Všeobecných podmínek.  

FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ 

3.7. Požár, výpadky napájení, záplavy atd. 

a) Datová centra využívaná Společností při poskytování Služby jsou 
vybavena technickými prostředky, které patří k nejmodernějším 
hostingovým prostředím. Vybavení i postupy v těchto datových 
centrech jsou neustále vyhodnocovány interními a externími 
odborníky. 

b) Systémy chlazení v každé místnosti jsou redundantní, což zajišťuje,  
že při poruše libovolné součásti nebude nijak výrazně ovlivněna 
teplota v datovém centru. Všechen vzduch je ochlazován na 22–24 °C.  

c) Datová centra Společnosti jsou chráněna detekčním systémem,  
který zajišťuje rychlé vyhlášení poplachu a aktivaci hasicího systému 
s inertním plynem, takže se lokální požár jednoho serveru nerozšíří  
na další vybavení.  

d) Datová centra Společnosti se nacházejí 32,5 a 35 metrů nad hladinou 
moře.  

e) Všechny elektrické instalace jsou napájeny 2 nezávislými zdroji,  
což znamená, že při poruše jednoho zdroje zajistí druhý zdroj provoz 
veškerého vybavení. V případě výpadku napájení je nejprve aktivován 
zdroj UPS a poté diesel generátory, což zajistí stabilní napájení. Diesel 
generátory zaručují minimálně 24 hodin provozu na jednu nádrž.  
Pro případ delších výpadků napájení byla uzavřena smlouva  
se společností dodávající paliva ohledně dalších dodávek paliv.  

f) Veškeré elektrické instalace jsou považovány za redundantní 
vzhledem k vzájemné nezávislosti a redundanci hlavního napájení, 
zdroje UPS a diesel generátorů.  

3.8. Řízení přístupu 

K vybavení a systémům využívaným Společností při poskytování Služby 
mají přístup pouze oprávnění pracovníci Společnosti. Každá osoba,  
která přistupuje k tomuto vybavení a systémům, je zaznamenána 
prostřednictvím přístupových karet, skenování duhovky nebo skenování 
otisků prstů. O dodatečný přístup pro nové zaměstnance mohou žádat 
pouze vybraní zaměstnanci Společnosti. 

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

3.9. Brány firewall a antivirový software 

Sítě Společnosti byly rozděleny na segmenty, aby byla data uchovávána 
odděleně. O to se stará provozní oddělení Společnosti.  

Veškeré sítě byly segmentovány tak, aby bylo používání sítě klienty 
odděleno od interního používání. Sítě pro interní použití jsou dále 
rozděleny na více segmentů, aby se předešlo bezpečnostním incidentům 
v případě výpadku služby ochrany síťové komunikace a ochrany před viry. 
To má na starosti provozní oddělení a za dodržování zásad zabezpečení 
Společnosti je odpovědný technický ředitel (CTO) Společnosti.  

Oprávnění členové personálu mají vzdálený přístup k systémům 
Společnosti. Přístup k systémům Společnosti je možný pouze 
prostřednictvím sítí s omezením adres MAC nebo prostřednictvím sítě 
SSL VPN Společnosti. Pro externí návštěvníky Společnosti byla vytvořena 
síť pro hosty.  

Vzhledem k tomu, že škodlivé programy mohou mít významný vliv  
na dostupnost systémů a služeb, Společnost zavedla účinnou obranu  
proti malwaru.  

Každý server Společnosti je vybaven antivirovou ochranou 
prostřednictvím vlastního softwaru. Tento software mohou ze systémů 
odstranit pouze vybraní členové personálu s přístupem správce. Veškeré 
příchozí e-mailové zprávy jsou kontrolovány a případný škodlivý obsah  
je odstraněn. V souladu se smlouvami o úrovni služeb (SLA) Společnosti 
musejí být data zákazníků na serverech pronajatých Společností plně 
chráněna.  

Společnost provozuje systémy pro skenování a sledování, které chrání 
před známým a škodlivým kódem, mimo jiné před čímkoli, co by se  
ke Společnosti nebo jejím zákazníkům mohlo dostat prostřednictvím 
internetu nebo e-mailů atd. Společnost používá antivirové systémy  
i systémy pro monitorování používání internetu, datového provozu  

a zdrojů na platformách SaaS, stejně jako bezpečnostní varování v jiných 
technických a centrálních instalacích (brána firewall atd.).  

3.10. Šifrování 

Všechna data, která jsou předmětem zálohování jsou šifrována  
již při tvorbě zálohy, při uložení do hostingového centra  
i při komunikaci/přenosech záloh do/z hostingového centra Společnosti  
a také v hostingovém centru. Společnost nemá k dispozici dešifrovací 
klíče, ty jsou uloženy pouze u Zákazníka.  

Přenos dat obsahujících důvěrné nebo citlivé informace prostřednictvím 
veřejných sítí je vždy šifrován.  

K výměně dat nebo ukládání dat, která obsahují důvěrné nebo citlivé 
informace, není povoleno používat neautorizovaná nebo nebezpečná 
datová média. 

3.11. Zálohování a obnova 

Provozní centrum Společnosti nese odpovědnost za zálohování a obnovu 
s minimální dobou uchování 1 den pro případ, že je potřeba provést 
obnovení. Postup obnovení je prováděn nejméně jednou za čtvrt roku, 
abychom se ujistili, že obnovená data správně fungují. Jsou zavedena 
opatření k řízení přístupu, aby k zálohovaným datům nemohly 
přistupovat neoprávněné osoby. Přístup má pouze provozní oddělení.  

Při zálohování a obnově se vytváří protokol, který dokumentuje 
zálohované prvky. Zaměstnanec, který tento proces řídí, je odpovědný  
za správné zdokumentování a vložení případných incidentů do systému 
tiketů Společnosti.  

3.12. Redundantní provoz 

Veškeré vybavení je minimálně v clusteru a je provozováno minimálně  
v uspořádání aktivní-pasivní. To pomáhá zajistit, že v případě provádění 
servisu, poruch nebo jiných podobných událostí nedojde k narušení 
provozu.  

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.13. Přístupová práva 

Všechna hesla k interním systémům jsou vázána na konkrétní osobu a 
tam, kde je to možné, vždy existuje osobní přístup k systémům pro 
správce.  

Požadavky na hesla:  

• Nejméně 8 znaků 

• Nejméně 1 velké písmeno  

• Nejméně 1 symbol 

• Nejméně 1 číslice  

Mobilní vybavení zahrnuje počítače, smartphony, tablety a další 
podobná zařízení. Mobilní zařízení s přístupem k síti nebo aktivům 
Společnosti musí být vždy zamčená a splňovat standardy pro zabezpečení 
IT, které jsou popsány v tomto dokumentu. Tam, kde se k přístupu 
využívají veřejné sítě, se vždy používají virtuální privátní sítě (VPN). 
Mobilní zařízení s nepovolenou úpravou softwaru („jailbreak“)  
nebo zařízení, která jiným způsobem nefungují pomocí původního 
operačního systému, nejsou povolena a nebude jim umožněn přístup.  

Společnost zaznamenává úspěšné i neúspěšné pokusy o přístup. 
Společnost si vyhrazuje právo takové pokusy podrobně zkoumat  
v případě, že existuje podezření na zneužití.  

3.14. Zachování důvěrnosti 

Provozní oddělení Společnosti zajišťuje, aby provozní činnosti 
Společnosti byly prováděny stabilním, kvalifikovaným a zabezpečeným 
způsobem a aby byla zachovávána důvěrnost, spolehlivost a dostupnost. 
Plánované servisní práce se provádějí především mimo běžnou pracovní 
dobu a vždy takovým způsobem, aby představovaly co nejmenší narušení  
pro zákazníky. Všichni členové personálu Společnosti, kteří mají přístup  
k důvěrným informacím, podepsali doložku o zachování důvěrnosti.   

3.15. Protokolování 

Provozní oddělení Společnosti zajišťuje sledování sítí i dalšího IT 
vybavení. To probíhá prostřednictvím automatizovaného sledování,  
přičemž zajišťujeme následné řešení chyb, problémů  
nebo bezpečnostních záležitostí, které případně vyžadují další zkoumání 
nebo sledování. Tyto události se automaticky zaznamenávají v systému 
Společnosti pro správu Servisních požadavků.   

VYMAZÁNÍ A ZNIČENÍ 

3.16. Veškerá zařízení, která obsahují data, jsou v případě jejich vyřazení  
z majetku Společnosti fyzicky zničena, aby se zajistilo, že ze zařízení 
nebude možno získat žádná data. To je realizováno ve spolupráci  
s obchodním partnerem, který je třetí stranou, přičemž zničení se provádí 
certifikovaným postupem a vždy je vystaveno potvrzení o zničení.  
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3.17. Pokud některý zaměstnanec opouští Společnost, jsou stanoveny 
komplexní postupy, které zajistí, aby zaměstnanec odevzdal všechna 
příslušná aktiva, včetně mobilního vybavení atd., a byl zrušen přístup 
zaměstnance do budov Společnosti, k systémům Společnosti a k datům. 
Celkovou odpovědnost za udržování všech kontrolních opatření  
v průběhu výpovědní lhůty zaměstnance nese ředitel Společnosti. 

3.18. V případě skončení poskytování Služby dle této Specifikace Společnost 
naloží s daty Zákazníka následujícím způsobem:  

a) Společnost vrátí Zákazníkovi jeho data dle jeho volby na fyzických 
nosičích (USB/DVD/BD/external HDD) nebo uložením na síťový disk 
se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka anebo do cloudové služby 
pro sdílení dat se zajištěním přístupu ze strany Zákazníka, 

b) Společnost vymaže data Zákazníka ze svých zařízení v souladu  
se svými standardními postupy pro mazání dat a tento výmaz potvrdí 
Zákazníkovi emailem. 

4. Závěrečná ustanovení  

4.1. Služba je poskytována výhradně jen na základě Smlouvy se Zákazníkem.  

4.2. Nové odpovědné osoby Zákazníka je možné označit také v emailu 
zaslaném na Email podpory jinou odpovědnou osobou Zákazníka. 

4.3. V případě odchylných ujednání mají přednost ujednání v uvedených 
dokumentech dle následujícího pořadí: nejprve se uplatní ujednání  
ve Smlouvě, poté v Ceníku, Specifikaci Služby a Všeobecných 
podmínkách. 

4.4. Tyto Specifikace nabývají účinnosti dne 1.10.2021. 



S33 

 
/E&͕�Ɛ͘ƌ͘Ž͕͘�dƎ͘�DĂƌƓĄůĂ�DĂůŝŶŽǀƐŬĠŚŽ�ϭϮϲϮ͕�ϲϴϲ�Ϭϭ�hŚĞƌƐŬĠ�,ƌĂĚŝƓƚĢ͕�/�͗�Ϯϱϯ�ϯϲ�ϱϬϵ͕���/�͗����Ϯϱϯ�ϯϲ�ϱϬϵ 

Tel.: +420 572 551 020,  Email:  inf@infnet.net, www.infnet.net 1 z 3 

^ƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ�^ůƵǎďǇ�ē͘�33 

�ƉůŝŬĂĐĞ�/�K�/^ 
vydané 1. ƎşũŶĂ 2021 (verze 1.2) 

1. WŽƉŝƐ�^ůƵǎďy  
1.1. Poskytování ŽƉƌĄǀŶĢŶş k Ƶǎŝƚş� softwarové aplikace ICOBIS za úplatu  

a dle podmínek sjednaných ve SmlouvĢ (dále jen ͣLicence͞). 

2. ZŽǌƐĂŚ͕�ŬǀĂůŝƚĂ�Ă�ŽƐƚĂƚŶş�ƉĂƌĂŵĞƚƌǇ�^ůƵǎďy  

Podmínky Licence 
2.1. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�poskytuje Zákazníkovi Licenci k Ƶǎŝƚş� této Aplikace: aplikace 

ICOBIS specifikovaná: (i) v popisu Aplikace͕� ŬƚĞƌǉ� ƚǀŽƎş� ƉƎşůŽŚƵ� Ŭ této 
^ƉĞĐŝĨŝŬĂĐŝ�^ůƵǎďǇ�Ă�ƐŽƵēĂƐŶĢ� ŝ� ũĞũş�ƐŽƵēĄƐƚ� ;ĚĄůĞ� ũĞŶ�ͣPopis Aplikace͞Ϳ,  
Ă� ĚĄůĞ� ;ŝŝͿ� ǀĞ� ^ŵůŽƵǀĢ͘� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� WŽƉŝƐ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ƵǀĞƎĞũŸƵũĞ� ƌŽǀŶĢǎ� 
na svých Internetových stránkách. SpŽůĞēŶŽƐƚ� ƉŽƐŬǇƚƵũĞ� �ĄŬĂǌŶşŬŽǀŝ�
>ŝĐĞŶĐŝ�ǌĂ�ƚĢĐŚƚŽ�ƉŽĚŵşŶĞŬ:  

a) pouze k ƚĢŵƚŽ�ǌƉƽƐŽďƽŵ Ƶǎŝƚş�Aplikace: �ĄŬĂǌŶşŬ�ŵĄ�ƉƌĄǀŽ�ƵǎşǀĂƚ�
�ƉůŝŬĂĐŝ� ũĂŬŽ� ŬŽŶĞēŶǉ� ƵǎŝǀĂƚĞů� Ŭ� ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş� ƐǀĠŚŽ� ƎĄĚŶĠŚŽ�
provozu, a to pouze na svých závodech na území sjednaného státu 
a v ƉŽēƚƵ� ƐũĞĚŶĂŶĠŵ� ǀĞ� ^ŵůŽƵǀĢ� ;ĚĄůĞ� ũĞ� ͣProvozy͞Ϳ s tím,  
ǎĞ� ƐŽƵēĄƐƚ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ƚǀŽƎş� ĐĞŶƚƌĄůŶş� ĂƉůŝŬĂĐĞ� ;ĚĄůĞ� ũĞŶ� ͣCentrální 
Aplikace͞Ϳ͕� ŬƚĞƌŽƵ� ũĞ� �ĄŬĂǌŶşŬ� ŽƉƌĄǀŶĢŶ� ƵǎşǀĂƚ� jen Ŭ� ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�
provozu Aplikace na svých Provozech a dále lokální aplikace 
ƉƌŽǀŽǌŽǀĂŶĠ� ƉƎşŵŽ� na PƌŽǀŽǌĞĐŚ� ;ĚĄůĞ� ũĞŶ� ͣLokální Aplikace͞Ϳ; 
Jednotlivé Provozy �ĄŬĂǌŶşŬĂ� ƐĞ� ŵŽŚŽƵ� ďĢŚĞŵ� ĚŽďǇ� ƚƌǀĄŶş� ƚĠƚŽ�
ƐŵůŽƵǀǇ�ŵĢŶŝƚ ƉƎŝ�ǌĂĐŚŽǀĄŶş�celkového ƉŽēƚƵ�WƌŽǀŽǌƽ�ĚůĞ�^ŵůouvy. 

b) jen pro ƷǌĞŵş� �ĞƐŬĠ� ƌĞƉƵďůŝŬǇ͕� ŶĞŶş-li ve SŵůŽƵǀĢ� ƵǌĞŵŶş� ƌŽǌƐĂŚ�
ĚĞĨŝŶŽǀĄŶ�ŽĚůŝƓŶĢ͕ 

c) v ēĂƐŽǀĠŵ�ƌŽǌƐĂŚƵ�ŶĂ�ĚŽďƵ�ƵƌēŝƚŽƵ, která odpovídá DobĢ ŽĚďĢƌƵ�
definované ve SmůŽƵǀĢ,  

d) s tímto ŵŶŽǎƐƚĞǀŶşŵ�omezením: ďĞǌ�ŵŶŽǎƐƚĞǀŶşŚŽ�ŽŵĞǌĞŶş͕�ƉŽŬƵĚ�
ũĚĞ� Ž� ƉŽēĞƚ� ƵǎŝǀĂƚĞůƽ� ŽƉƌĄǀŶĢŶǉĐŚ� Ŭ� Ƶǎŝƚş� ǀ� ƌĄŵĐŝ� ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ�
ƉƌŽǀŽǌƽ� Ă� ǀ� ƌĄŵĐŝ� �ĞŶƚƌĄůŶş� �ƉůŝŬĂĐĞ͕� ƉƌŽ� ŬƚĞƌĠ� ƐĞ� >ŝĐĞŶĐĞ� ƚŽƵƚŽ�
smlouvou poskytuje, ĂǀƓĂŬ� ǀǎĚǇ� ƉŽƵǌĞ� Ɛ ŵŶŽǎƐƚĞǀŶşŵ� ŽŵĞǌĞŶşŵ� 
ŶĂ� ƉŽēĞƚ WƌŽǀŽǌƽ ƵǀĞĚĞŶǉ� ǀĞ� ^ŵůŽƵǀĢ͕� ƉƎŝēĞŵǎ� Ŭ� ǌĂďĞǌƉĞēĞŶş�
ƉƌŽǀŽǌƵ��ƉůŝŬĂĐĞ�ǀ� ƚĢĐŚƚŽ�ƉƌŽǀŽǌĞĐŚ� ;ďĞǌ�ŽŚůĞĚƵ�ŶĂ� ũĞũŝĐŚ�ƉŽēĞƚͿ� 
ůǌĞ�ƵǎşǀĂƚ�ǀǎĚǇ�ƉŽƵǌĞ�ũĞĚŶƵ��ĞŶƚƌĄůŶş��ƉůŝŬĂĐŝ͘� 

2.2. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�ƉŽƐŬǇƚƵũĞ��ĄŬĂǌŶşŬŽǀŝ�>ŝĐĞŶĐŝ�ũĂŬŽ�ŶĞǀǉŚƌĂĚŶş͘ 

2.3. �ĄŬĂǌŶşŬ� ŶĞŵĄ� ƉƌĄǀŽ� ƉŽƐƚŽƵƉŝƚ͕� ƉƌŽĚĂƚ͕� ƉƌŽŶĂũŵŽƵƚ͕� Ɖƽũēŝƚ� Ăni jinak 
ƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚ� ēŝ� ƉƎĞǀĠƐƚ� Licenci ŶĂ� ƚƎĞƚş� ŽƐŽďƵ, není-ůŝ� ǀĞ� ^ŵůŽƵǀĢ�
dohodnuto ŽĚůŝƓŶĢ.   

2.4. Zákazník má povinnost ǌĂƉůĂƚŝƚ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ za poskytnutí Licence Cenu 
ǀĞ� ǀǉƓŝ� Ă� ǀ termínech sjednaných ve ^ŵůŽƵǀĢ͘ Není-li sjednáno jinak, 
Cena je stanovena jako ƉĞǀŶĄ͕�ŚƌĂĚş�ƐĞ�ŵĢƐşēŶĢ͖�ŶĄƌŽŬ�ŶĂ��ĞŶƵ�ǀǌŶŝŬŶĞ�
^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ĚŶĞŵ�WƌŽǀĞĚĞŶş� /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ� Ă� ĚĄůĞ�ƉĂŬ po celou Dobu 
ŽĚďĢƌƵ�ǀǎĚǇ ƉƌǀŶşŵ�ĚŶĞŵ�ŬĂǎĚĠŚŽ�ŶĄƐůĞĚƵũşĐşŚŽ�ŬĂůĞŶĚĄƎŶşŚŽ�ŵĢƐşĐĞ͘ 

2.5. �ĄŬĂǌŶşŬ�ƐĞ�ǌĂǀĂǌƵũĞ�ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ�ƚǇƚŽ�ĚĂůƓş�ƉŽĚŵşŶŬǇ�ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş�>ŝĐĞŶĐĞ 
 k Aplikaci, není-ůŝ�ǀĞ�^ŵůŽƵǀĢ�ƐũĞĚŶĄŶŽ�ũŝŶĂŬ:  

a) �ĄŬĂǌŶşŬ� ŵĄ� ƉƌĄǀŽ� ƵǎşǀĂƚ� �ƉůŝŬĂĐŝ� ǀǉůƵēŶĢ� ǀ� ƐŽƵůĂĚƵ� Ɛ� ƉƌĄǀŶşŵ�
ƎĄĚĞŵ͗��ĞƐŬĠ republiky,  

b) ǀĞĚůĞ� �ĞŶǇ� �ĄŬĂǌŶşŬ� ŶĞƐĞ� ǀĞƓŬĞƌĠ� ŽƐƚĂƚŶş� ŶĄŬůĂĚǇ� ƐƉŽũĞŶĠ�
s ǀǉŬŽŶĞŵ�ŽƉƌĄǀŶĢŶş�ƚǀŽƎşĐşĐŚ�ƐŽƵēĄƐƚ�Licence,  

c) �ĄŬĂǌŶşŬ� ŶĞƐŵş� �ƉůŝŬĂĐŝ� ƌŽǌŵŶŽǎŽǀĂƚ͕� ŶĂƉŽĚŽďŽǀĂƚ͕� ŵĢŶŝƚ͕�
upravovat, ani do ní jinak zasahovat a dále nesmí Aplikaci spojovat  
Ɛ�ũŝŶǉŵŝ�ĚşůǇ�ĂŶŝ�ǌĂƎĂǌŽǀĂƚ�ĚŽ�ĚĢů�ƐŽƵďŽƌŶǉĐŚ͕� 

d) �ĄŬĂǌŶşŬ� ũĞ� ƉŽǀŝŶĞŶ� ƵŵŽǎŶŝƚ� ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ� ƉƎĞĚĐŚŽǌş� ǎĄĚŽƐƚŝ�
^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� ŬŽŶƚƌŽůƵ� ĚŽĚƌǎŽǀĄŶş� ƉŽĚŵşŶĞŬ� Licence, a to formou 
ĚĄůŬŽǀĠŚŽ�ƉƎşƐƚƵƉƵ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ĚŽ��ĞŶƚƌĄůŶş��ƉůŝŬĂĐĞ�Ŭ�ƐŽƵŚƌŶŶǉŵ�
ĚĂƚƽŵ� ƵŵŽǎŸƵũşĐşŵ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� ŽǀĢƎŝƚ� ĂůĞƐƉŽŸ �͗ ƉŽēĞƚ� Ă� ƵŵşƐƚĢŶş�
ƉƌŽǀŽǌƽ͕�ǀ�ŶŝĐŚǎ�ďǇůĂ��ƉůŝŬĂĐĞ�ƵǎşǀĄŶĂ�ǌĂ�ĐĞůou dobu trvání Smlouvy,  

e) �ĄŬĂǌŶşŬ� ũĞ� ƉŽǀŝŶĞŶ� ŽǌŶĄŵŝƚ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� ƉƎşƉĂĚŶĠ� ƉŽƌƵƓŽǀĄŶş�
ĂƵƚŽƌƐŬǉĐŚ� ƉƌĄǀ� Ŭ� �ƉůŝŬĂĐŝ� ĂŶĞďŽ� ũŝŶĠ� ƉŽƌƵƓŽǀĄŶş� Licence, 
ĚŽŚŽĚŶŽƵƚ� ǌƉƽƐŽď� ŽĐŚƌĂŶǇ� ƉƌŽƚŝ� ƚĂŬŽǀĠŵƵ� ũĞĚŶĄŶş� Ă� ǀǇǀŝŶŽƵƚ�
ǀĞƓŬĞƌŽƵ�ƐŽƵēŝŶŶŽƐƚ�Ŭ�ǌĂŵĞǌĞŶş�ƚĂŬŽǀĠŵƵ�ũĞĚŶĄŶş͘� 

Dodání Aplikace 
2.6. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� se zavazuje ĚŽĚĂƚ� �ĄŬĂǌŶşŬŽǀŝ� �ƉůŝŬĂĐŝ� ƚşŵƚŽ� ǌƉƽƐŽďĞŵ͗�

^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�ƉƌŽǀĞĚĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝ��ƉůŝŬĂĐĞ�;ĚĄůĞ�ũĞŶ�ͣImplementace͞Ϳ͗�
(i) implementace Centrální Aplikace v ŚŽƐƚŝŶŐŽǀĠŵ�ĐĞŶƚƌƵ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� 
a dále (ii) implementace Lokální Aplikace na Provozech pracovníky 
^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ĚůĞ�ŚĂƌŵŽŶŽŐƌĂŵƵ�ƐũĞĚŶĂŶĠŚŽ�ƐĞ Zákazníkem ǀĞ�^ŵůŽƵǀĢ; 
�ĄŬĂǌŶşŬ� ďĞƌĞ� ŶĂ� ǀĢĚŽŵş� Ă� ƐŽƵŚůĂƐş� Ɛ ƚşŵ͕� ǎĞ� ƐŽƵēĄƐƚş� /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ� 
je instalace, konfigurace, testování a stabilizace Lokální i Centrální 
Aplikace, za kterou je Zákazník povinen uhradit Cenu sjednanou  
ǀĞ�^ŵůŽƵǀĢ͘��ĞŶĂ�ǌĂ�/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝ�ũĞ�ũĞĚŶŽƌĄǌŽǀĄ�Ă�ŶĞŶş�ƐŽƵēĄƐƚş��ĞŶǇ�
za Licenci. 

2.7. Implementace Aplikace ũĞ� ƎĄĚŶĢ� ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚş dle odst. 2.6 
ŽŬĂŵǎŝŬĞŵ�ƉŽĚĞƉƐĄŶş�ƉşƐĞŵŶĠŚŽ�ƉƌŽƚŽŬŽůƵ�Ž�ƉƌŽǀĞĚĞŶş�/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ�
(dále jen ͣ�ŬĐĞƉƚĂēŶş�ƉƌŽƚŽŬŽů͞Ϳ�ŽďĢŵĂ�Smluvními stranami.  

Zákazník je povinen Implementaci Aplikace ƉƎĞǀǌşƚ�Ă�ƉŽƚǀƌĚŝƚ�ƉŽĚƉŝƐĞŵ�
�ŬĐĞƉƚĂēŶşŚŽ� ƉƌŽƚŽŬŽůƵ� ŝ� Ɛ ƉƎşƉĂĚŶǉŵŝ�ĚƌŽďŶǉŵŝ�ǀĂĚĂŵŝ� Ă� ŶĞĚŽĚĢůŬǇ͕�
ŬƚĞƌĠ� ƐĂŵǇ� Ž� ƐŽďĢ� ĂŶŝ� ǀĞ� ƐƉŽũĞŶş� Ɛ ũŝŶǉŵŝ� ŶĞďƌĄŶş� ĨƵŶŬēŶŽƐƚŝ�
implementované Aplikace͘� dǇƚŽ� ĚƌŽďŶĠ� ǀĂĚǇ� Ă� ŶĞĚŽĚĢůŬǇ� ŵƵƐş� ďǉƚ 
uvedeny v ƉƎşƐůƵƓŶĠŵ� �ŬĐĞƉƚĂēŶşŵ� ƉƌŽƚŽŬŽůƵ� ƐĞ� ƐƚĂŶŽǀĞŶşŵ� ƚĞƌŵşŶƵ 
ũĞũŝĐŚ� ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş. :ĞƐƚůŝǎĞ� Zákazník ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶĢ� ŽĚŵşƚŶĞ 
implementovanou Aplikaci ƉƎĞǀǌşƚ� Ă� ƉŽƚǀƌĚŝƚ� ƉŽĚƉŝƐĞŵ� �ŬĐĞƉƚĂēŶşŚŽ�
protokolu v termínu dle výzvy ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ k ƉƎĞǀǌĞƚş� /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ, 
ƉŽǀĂǎƵũĞ� ƐĞ� ƉƌŽ� ƷēĞůǇ� Smlouvy Implementace Aplikace ǌĂ� ƎĄĚŶĢ�
provedenou ^ƉŽůĞēŶŽƐƚş v termínu dle výzvy k ƉƎĞǀǌĞƚş� /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐĞ͕�
kterou ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ ĚŽƌƵēŝůa Zákazníkovŝ͕�Ž�ēĞŵǎ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚ ũĞĚŶŽƐƚƌĂŶŶĢ�
vyhotoví písemný záznam.  

KŬĂŵǎŝŬ� provedení Implementace stanovený dle tohoto odstavce  
se ƉƌŽ� ƷēĞůǇ� ^ƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ� ^ůƵǎďǇ� Ă� ^ŵůŽƵǀǇ� ƐĞ� ĚĄůĞ� ŽǌŶĂēƵũĞ  
jen jako ͣProvedení Implementace͘͞  

2.8. Ustanovení odst. 2.7 ƐĞ� ƉŽƵǎŝũĞ� ŝ� ƉƌŽ� /ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝ� ƉƎşƉĂĚŶǉĐŚ� ĚşůēşĐŚ�
programových úprav Aplikace ;ĚĄůĞ� ũĞŶ� ͣÚpravy͞Ϳ� realizovaných  
ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ ƉŽǎĂĚĂǀŬƵ� �ĄŬĂǌŶşŬĂ� nebo na zĄŬůĂĚĢ interního vývoje 
ƉƌŽǀĄĚĢŶĠŚŽ ^ƉŽůĞēŶŽƐƚş. Zákazník v ƚĠƚŽ� ƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝ� ďĞƌĞ� ŶĂ� ǀĢĚŽŵş� 
a souhlasí s ƚşŵ͕�ǎĞ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�ũĞ�ŽƉƌĄǀŶĢŶĂ�ƉƌŽǀĄĚĢƚ�ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚǉ�interní 
ǀǉǀŽũ��ƉůŝŬĂĐĞ�ŝ�ďĞǌ�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�Zákazníka ǌĂ�ƚşŵ�ƷēĞůĞŵ͕�ĂďǇ�ǀůĂƐƚŶŽƐƚŝ�
Aplikace co nejlépe odpovídaly aktuální úrovni ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ�ŵŽǎností 
Ă�ƚƌǎŶşĐŚ�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ͘ 

VĞƓŬĞƌĠ�ǀǉƐůĞĚŬǇ�jƉƌĂǀ�ƐĞ�ŽŬĂŵǎŝŬĞŵ� ũĞũŝĐŚ�ǀǇƚǀŽƎĞŶş� ƐƚĄǀĂũş� ƐŽƵēĄƐƚş�
Aplikace s ƚşŵ͕�ǎĞ�ǀĞƓŬĞƌĄ�ƉƌĄǀĂ�ĚƵƓĞǀŶşŚŽ�ǀůĂƐƚŶŝĐƚǀş�Ŭ ƚĢŵƚŽ�ǀǉƐůĞĚŬƽŵ�
jƉƌĂǀ͕� ƚŽ� ũĞ� ǌĞũŵĠŶĂ� ǀĞƓŬĞƌĄ� ĂƵƚŽƌƐŬĄ� ŵĂũĞƚŬŽǀĄ� ƉƌĄǀĂ͕� ũĂŬŽǎ� ŝ� ĚĂůƓş�
ǀůĂƐƚŶŝĐŬĄ� Ă� ƵǎŝǀĂƚĞůƐŬĄ� ƉƌĄǀĂ� Ŭ� ǀĞƓŬĞƌǉŵ� ŽƐƚĂƚŶşŵ� ŚŵŽƚŶǉŵ� 
ŝ� ŶĞŚŵŽƚŶǉŵ� ƐƚĂƚŬƽŵ� ƚǀŽƎşĐşŵ� ƐŽƵēĄƐƚ� ƚĢĐŚƚŽ� ǀǉƐůĞĚŬƽ� jƉƌĂǀ͕� ŶĄůĞǎş�
majiteli Aplikace, ŬƚĞƌŽƵ� ũĞ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ, Ă� ǌƽƐƚĄǀĂũş� ǀ� ũĞũşŵ� ǀǉůƵēŶĠŵ�
vlastnictví a Zákazník k ƚĢŵƚŽ�ǀǉƐůĞĚŬƽŵ�jƉƌĂǀ�ŶĞŵĄ�ǎĄĚŶĄ�ũŝŶĄ�ƉƌĄǀĂ͕�
ŶĞǎ� ŽƉƌĄǀŶĢŶş� ƵǎşǀĂƚ� ƚǇƚŽ� ǀǉƐůĞĚŬǇ� jƉƌĂǀ� ũĂŬŽ� ƐŽƵēĄƐƚ� �ƉůŝŬĂĐĞ� 
ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�Licence. 
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V ŶĄǀĂǌŶŽƐƚŝ� ŶĂ� ƉƌŽǀĄĚĢŶş� jƉƌĂǀ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� ũĞĚŶŽƐƚƌĂŶŶĢ� ĂŬƚƵĂůŝǌƵũĞ� 
i Popis Aplikace s ƚşŵ͕� ǎĞ�nový Popis Aplikace nahrazuje ten dosavadní 
v ŽŬĂŵǎŝŬƵ� ƵǀĞƎĞũŶĢŶş� ŶŽǀĠŚŽ� WŽƉŝƐƵ� �Ɖlikace na Internetových 
stránkách. 

2.9. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ je povinna ǀǇǀŝŶŽƵƚ�ǀĞƓŬĞƌŽƵ�ƐŽƵēŝŶŶŽƐƚ�ŶĞǌďǇƚŶŽƵ�Ŭ tomu, 
aby Zákazník mohl Aplikaci ƎĄĚŶĢ� ƵǎşǀĂƚ͕� Ɛ ƚşŵ͕� ǎĞ� ƚŽƵƚŽ� ƐŽƵēŝŶŶŽƐƚş� 
se rozumí zejména neprodlené poskytnutí nezbytné konzultace, 
ǀǇƐǀĢƚůĞŶş� ēŝ� ĐŚǇďĢũşĐşĐŚ� ĚŽŬůĂĚƽ͕� ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ� ƉůĄŶƽ͕� ƐĐŚĠŵĂƚ� ĂƉŽĚ͘ 
hƐƚĂŶŽǀĞŶş�ŽĚƐƚ͘�Ϯ͘ϭϳ�ǌƽƐƚĄǀĄ�ƚşŵƚŽ�ŶĞĚŽƚēĞŶŽ͘ 

KĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ�ǌĂ�ǀĂĚǇ 
2.10. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� ƉƎĞũşŵĄ� ǌĄƌƵŬƵ� ǌĂ� ũĂŬŽƐƚ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ;ĚĄůĞ� ũĞŶ� ͣZáruka͞Ϳ  

a v ƌĄŵĐŝ�ƚĠƚŽ��ĄƌƵŬǇ�ƐĞ�ƚĞĚǇ�ǌĂǀĂǌƵũĞ͕�ǎĞ��ƉůŝŬĂĐĞ�ďƵĚĞ�ŵşƚ�vlastnosti 
uvedené v Popisu Aplikace͘��ĄƌƵēŶş�ĚŽďĂ�ũĞ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶĂ�ƉŽ�ĚŽďƵ�ƚƌǀĄŶş�
�ŽďǇ� ŽĚďĢƌƵ� ƵǀĞĚĞŶĠŚŽ� ǀĞ� ^ŵůŽƵǀĢ͕� Ă� ǌĂēşŶĄ� ďĢǎĞƚ� ŽĚ� ŽŬĂŵǎŝŬƵ�
Provedení Implementace.  

2.11. �ũĞǀŶĠ� ǀĂĚǇ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ũĞ� �ĄŬĂǌŶşŬ� ƉŽǀŝŶĞŶ� ƌĞŬůĂŵŽǀĂƚ� Ƶ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�
ƉşƐĞŵŶĢ͕� ƚŽ� ũĞ� ŝ� ũĞŶ� ĞŵĂŝůĞŵ͕� ŶĞƉƌŽĚůĞŶĢ� ƉŽƚĠ͕� ĐŽ� ƚǇƚŽ� ǀĂĚǇ� ǌũŝƐƚŝů� 
ĂŶĞďŽ� ƉƎŝ� ǀǇŶĂůŽǎĞŶş� ŽĚďŽƌŶĠ� ƉĠēĞ� ŵĢů� ǌũŝƐƚŝƚ� ƉƎŝ� ƉƎĞǀǌĞƚş� �ƉůŝŬĂĐĞ͕�
ŶĞũƉŽǌĚĢũŝ�ǀƓĂŬ�ĚŽ�ϱ�ƉƌĂĐŽǀŶşĐŚ�ĚŶƽ�ƉŽƚĠ͕�ĐŽ��ƉůŝŬĂĐŝ�ƉƎĞǀǌĂů�Ă�ǀ�ƉƎşƉĂĚĢ�
ǌũĞǀŶĠ�ǀĂĚǇ͕�ŬƚĞƌĄ�ƐĞ�ǀǇƐŬǇƚůĂ�Ăǎ�ƉŽ�ƉƎĞǀǌĞƚş͕�ŶĞũƉŽǌĚĢũŝ�ĚŽ�5 pracovních 
ĚŶƽ� ƉŽƚĠ͕� ĐŽ� ƐĞ� ƚĂƚŽ� ǀĂĚĂ� ǀǇƐŬǇƚůĂ͘� ^ŬƌǇƚĠ� ǀĂĚǇ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ũĞ� �ĄŬĂǌŶşŬ�
ƉŽǀŝŶĞŶ�ƉşƐĞŵŶĢ�ƌĞŬůĂŵŽǀĂƚ�Ƶ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ŶĞũƉŽǌĚĢũŝ do 5 pracovních 
ĚŶƽ�ƉŽƚĠ͕�ĐŽ� ƚǇƚŽ�ǀĂĚǇ� ǌũŝƐƚş͘�EĞũƉŽǌĚĢũŝ� ůǌĞ�ǀĂĚǇ��ƉůŝŬĂĐĞ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ�
ǀǌƚĂŚƵũĞ� �ĄƌƵŬĂ͕� ƌĞŬůĂŵŽǀĂƚ� ;ǌĂ� ƉŽĚŵşŶŬǇ� ĚŽĚƌǎĞŶş� ƐƵďũĞŬƚŝǀŶşĐŚ� ůŚƽƚ�
ĚůĞ�ƉƎĞĚĐŚŽǌş�ǀĢƚǇͿ�ǀ�ǌĄƌƵēŶş�ĚŽďĢ͘�EĞĚŽĚƌǎĞŶş�kterékoli z ƌĞŬůĂŵĂēŶşĐŚ�
ůŚƽƚ ŵĄ�ǌĂ�ŶĄƐůĞĚĞŬ�ǌĄŶŝŬ�ŶĄƌŽŬƽ��ĄŬĂǌŶşŬĂ�ǌĞ��ĄƌƵŬǇ�ŝ�ǌ�ŽĚƉŽǀĢĚŶosti 
ǌĂ� ǀĂĚǇ� �ƉůŝŬĂĐĞ� Ă� ǌĂŬůĄĚĄ� ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ� ƌĞŬůĂŵĂĐŝ� ;ĚĄůĞ� ũĞŶ�
ͣEĞŽƉƌĄǀŶĢŶĄ� ƌĞŬůĂŵĂĐĞ͞Ϳ͕� ƉƎŝ� ŬƚĞƌĠ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� ŶĞǀǌŶŝŬĄ� ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ�
ǀĂĚƵ�ŽĚƐƚƌĂŶŝƚ�ēŝ� ƐĞ� ũş v rámci Záruky jinak zabývat͘�ZŽǀŶĢǎ� ƌĞŬůĂŵĂĐĞ�
ǀĂĚǇ͕� ǌĂ� ŬƚĞƌŽƵ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� ĚůĞ� ŽĚƐƚ͘� 2.15 neodpovídá, zakládá 
EĞŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ�ƌĞŬůĂŵĂĐŝ͘� 

2.12. Reklamaci vad ũĞ� ƚƎĞďĂ� ƵƉůĂƚŶŝƚ� Ƶ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ telefonicky, emailem  
ĂŶĞďŽ� ƉƎĞƐ� ǁĞďŽǀǉ� ƉŽƌƚĄů� ƉŽĚƉŽƌǇ͕� Ă� ƚŽ� ǀǉůƵēŶĢ� ŶĂ� ŶşǎĞ� ƵǀĞĚĞŶĠ�
kontaktní údaje:  

dĞůĞĨŽŶŶş�ēşƐůŽ�ƉŽĚƉŽƌǇ͗ +420 725 870 000 / +421 220 909 802 

Email podpory: podpora@infnet.net / support@infnet.net 

Webový portál podpory: https://inf.freshservice.com 

s� ƉƎşƉĂĚĢ� ŶĂŚůĄƓĞŶş� reklamace vad na jiný telefon, jiný email  
nebo jiný web portál, má se za ƚŽ͕� ǎĞ� ƌĞŬůĂŵĂĐĞ� ǀĂĚ� ŶĞďǇůĂ� ƵēŝŶĢŶĂ�
ƎĄĚŶĢ Ă�ǌĂŬůĄĚĄ�ƚĞĚǇ�EĞŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ�ƌĞŬůĂŵĂĐŝ. 

2.13. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� ŽĚƐƚƌĂŶş� ƎĄĚŶĢ� ƌĞŬůĂŵŽǀĂŶŽƵ� ǀĂĚƵ� �ƉůŝŬĂĐĞ͕� ŶĂ� ŬƚĞƌŽƵ� ƐĞ�
vztahuje ZárukĂ͕� ŶĂ� ƐǀĠ� ŶĄŬůĂĚǇ� Ă� ǀ� ƚĞƌŵşŶĞĐŚ� ĚĞĨŝŶŽǀĂŶǉĐŚ� ĚůĞ� ŶşǎĞ�
uvedených podmínek: 

Kategorie Popis Reakce Zahájení hŬŽŶēĞŶş 

(A) 
KRITICKÝ 

:ĞĚŶŽƚůŝǀĄ�ƎĞƓĞŶş��ƉůŝŬĂĐĞ�
ŶĞũƐŽƵ�ƉŽƵǎŝƚĞůŶĄ�ǀĞ�ƐǀǉĐŚ�
základních funkcích. Tento 
ƐƚĂǀ�ŵƽǎĞ�ŽŚƌŽǌŝƚ�
ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬŽƵ�ēŝ�obchodní 
ēŝŶŶŽƐƚ��ĄŬĂǌŶşŬĂ͘ 

do 1 h do 4 h NBD 

(B) 
s��E| 

EĢŬƚĞƌĠ�ĨƵŶŬĐĞ��ƉůŝŬĂĐĞ�
ƉƌĂĐƵũş�ŽŵĞǌĞŶĢ͕�ƚŽƚŽ�
ŽŵĞǌĞŶş�ǀƓĂŬ�ŶĞůǌĞ�
ƉŽǀĂǎŽǀĂƚ�ǌĂ�ƚĂŬŽǀĠ͕�ŬƚĞƌĠ�
ŵƽǎĞ�ŽŚƌŽǌŝƚ�ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬŽƵ�
ēŝ�ŽďĐŚŽĚŶş�ēŝŶŶŽƐƚ�
Zákazníka. 

do 1 h NBD 5 NBD 

(C) 
� �E| 

Není ŶĞďĞǌƉĞēş�ƉƎşŵĠŚŽ�
ŽŚƌŽǎĞŶş�ƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬĠ�ēŝ�
ŽďĐŚŽĚŶş�ēŝŶŶŽƐƚŝ��ĄŬĂǌŶşŬĂ͘�
Aplikace i funkce jsou 
ĚŽƐƚƵƉŶĠ͕�ĂůĞ�ŶĢŬƚĞƌĠ�
funkce jsou omezeny. 

do 1 h 3 NBD 10 NBD 

*NBD = Next Business Day ͮ� ϭ͘� ŶĄƐůĞĚƵũşĐş� ƉƌĂĐŽǀŶş� ĚĞŶ� ŽĚ� ŶĂŚůĄƓĞŶş� ͬ� Ύ3 NBD = 3. 
ŶĄƐůĞĚƵũşĐş�ƉƌĂĐŽǀŶş�ĚĞŶ�ŽĚ�ŶĂŚůĄƓĞŶş�ͬ�Ύϱ�E���с�ϱ͘�ŶĄƐůĞĚƵũşĐş�ƉƌĂĐŽǀŶş�ĚĞŶ�ŽĚ�ŶĂŚůĄƓĞŶş�ͬ�
ΎϭϬ�E���с�ϭϬ͘�ŶĄƐůĞĚƵũşĐş�ƉƌĂĐŽǀŶş�ĚĞŶ�ŽĚ�ŶĂŚůĄƓĞŶş 

2.14. Reklamace nemá ve vztahu k platebním povinnostem Zákazníka 
ŽĚŬůĂĚŶǉ�ƷēŝŶĞŬ�Ă��ĄŬĂǌŶşŬ�ũĞ�ƉŽǀŝŶĞŶ�ŝ�ƉƎŝ�ƵƉůĂƚŶĢŶş�ƌĞŬůĂŵĂĐĞ�ƵŚƌĂĚŝƚ�
^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ǀĞƓŬĞƌĠ�ƉĞŶĢǎŝƚĠ�dluhy ze Smlouvy ǀĞ�ůŚƽƚĢ�ƐƉůĂƚŶŽƐƚŝ͘ 

2.15. OĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� za vady Aplikace se nevztahuje na vady 
ǌƉƽƐŽďĞŶĠ͗ 

a) ǎŝǀĞůŶş�ēŝ�ũŝŶŽƵ�ǀŶĢũƓş�ƵĚĄůŽƐƚş͕�ŬƚĞƌŽƵ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�ŶĞǌƉƽƐŽďŝůĂ͕� 

b) ŶĞŽĚďŽƌŶǉŵ�ēŝ�ŶĞŽƉƌĄǀŶĢŶǉŵ�ǌĄƐĂŚĞŵ�ĚŽ��ƉůŝŬĂĐĞ͕�ǌĞũŵĠŶĂ�ƐĞ�ƚşŵ�
ƌŽǌƵŵş�ƐŵĂǌĄŶş� ƐŽƵďŽƌƽ͕� ǌŵĢŶǇ�ŬŽŶĨŝŐƵƌĂĐş͕� ǌŵĢŶǇ�ǀ�ŶĂƐƚĂǀĞŶşĐŚ�
ŽƉƌĄǀŶĢŶş͕�ƉƎşŵĠ�ǌĄƐĂŚǇ�ĚŽ�ĚĂƚĂďĄǌĞ�ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶĠ�ŵŝŵŽ�Aplikaci, 

c) ŶĞƐƉƌĄǀŶŽƵ� ƷĚƌǎďŽƵ͕� ǌĞũŵĠŶĂ� ŝŶƐƚĂůĂĐş� Ŷekompatibilních 
ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ� ƐǇƐƚĠŵƽ� ĚŽ� ŽƉĞƌĂēŶşŚŽ� ƐǇƐƚĠŵƵ͕� ŶĞĚŽƐƚĂƚŬĞŵ�
volného místa na pevném disku, nesprávným nastavením 
ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ� ƉŽƌƚƽ� Ă� ƉƌŽƚŽŬŽůƽ� ŶĂ� ĨŝƌĞǁĂůůĞĐŚ v ƉƌŽƐƚƎĞĚş�
zákazníka, 

d) ƵǎşǀĄŶşŵ�ǀ�ƌŽǌƉŽƌƵ�Ɛ�ƉŽŬǇŶǇ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�Ă�ŶĞďƵĚŽƵ-li tyto pokyny 
ƵĚĢůĞŶǇ͕�ƉĂŬ�Ɛ�ƵǎşǀĄŶşŵ�ǀ�ƌŽǌƉŽƌƵ�Ɛ�ŽĚďŽƌŶŽƵ�ƉĠēş͕�� 

e) ƵǎşǀĄŶşŵ� ƐƉŽůĞēŶĢ� Ɛ� ũŝŶǉŵ͕� ŶĞǎ� ĚŽƉŽƌƵēĞŶǉŵ� hardware  
nebo software ;ǀŝǌ� ^ƉĞĐŝĨŝŬĂĐĞ� ƐůƵǎĞď� ē͘� Ϯϭ͕� ē͘� Ϯϯ� Ă� ē͘� ϮϰͿ� 
ĂͬŶĞďŽ� ǀǉƉĂĚŬǇ͕� ƉŽƌƵĐŚĂŵŝ� ēŝ� ũŝŶǉŵŝ� ŶĞĚŽƐƚĂƚŬǇ� ŽƉĞƌĂēŶşŚŽ�
software nebo hardware. 

2.16. s� ƉƎşƉĂĚĢ� EĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠ� ƌĞŬůĂŵĂĐĞ� ũĞ� �ĄŬĂǌŶşŬ� ƉŽǀŝŶĞŶ� ǌĂƉůĂƚŝƚ�
^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ� ǀĞƓŬĞƌĠ� ŶĄŬůĂĚǇ� ŶĂ� ƉƌŽǀĢƎĞŶş� ƚĠƚŽ� ƌĞŬůĂŵĂĐĞ͘� WŽŬƵĚ� ƐĞ�
�ĄŬĂǌŶşŬ� ĚŽŚŽĚŶĞ� ƐĞ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚş� ŶĂ� ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş� ǀĂĚǇ͕� ŬƚĞƌĄ� ďǇůĂ�
ƉƎĞĚŵĢƚĞŵ� EĞŽƉƌĄǀŶĢŶĠ� ƌĞŬůĂŵĂĐĞ͕� ũĞ� ƉŽǀŝŶĞŶ� ǌĂƉůĂƚŝƚ� ǌĂ� toto 
ŽĚƐƚƌĂŶĢŶş�ĐĞŶƵ͕�ŶĂ�ŬƚĞƌĠ�ƐĞ��ĄŬĂǌŶşŬ�Ɛe ^ƉŽůĞēŶŽƐƚĞŵ�ĚŽŚŽĚůŝ͘ 

2.17. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� ŝŶĨŽƌŵƵũĞ� �ĄŬĂǌŶşŬĂ͕� ǎĞ� ũĂŬǉŬŽůŝ� ƐĞƌǀŝƐ͕� ƉŽĚƉŽƌƵ� Ă� ƷĚƌǎďƵ�
�ƉůŝŬĂĐĞ� ŶĂĚ� ƌĄŵĞĐ� �ĄƌƵŬǇ� ďƵĚĞ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� ƉŽƐŬǇƚŽǀĂƚ� �ĄŬĂǌŶşŬŽǀŝ�
ƉŽƵǌĞ� ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ� ƐŵůŽƵǀǇ� ƵǌĂǀƎĞŶĠ� ŵĞǌŝ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚş� Ă� �ákazníkem  
ŶĂ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş�^ůƵǎďǇ�ē͘�ϭ ʹ Servisní podpora Aplikace ;ĚĄůĞ� ũĞŶ�ͣS1͞Ϳ͘�
Nebude-li smlouva ŵĞǌŝ� ^ƚƌĂŶĂŵŝ� ƵǌĂǀƎĞŶĂ͕� ŶĞŶş� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ� povinna 
ƐĞƌǀŝƐ͕� ƉŽĚƉŽƌƵ� Ă� ƷĚƌǎďƵ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ŶĂĚ� ƌĄŵĞĐ� �ĄƌƵŬǇ� �ĄŬĂǌŶşŬĂ�
poskytovat. 

KĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ�ǌĂ�ƓŬŽĚƵ 
2.18. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�ŝ��ĄŬĂǌŶşŬ�ŶĞƐŽƵ�ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ�ǌĂ�ǌƉƽƐŽďĞŶŽƵ�ƓŬŽĚƵ�ǀ�ƌĄŵĐŝ�

ƉůĂƚŶǉĐŚ�Ă�ƷēŝŶŶǉĐŚ�ƉƌĄǀŶşĐŚ�ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘� 

2.19. ^ƚƌĂŶǇ� ũƐŽƵ� ƉŽǀŝŶŶǇ� ǀǇǀşũĞƚ� ŵĂǆŝŵĄůŶş� ƷƐŝůş� ƉƎĞĚĐŚĄǌĞŶş� ǀǌŶŝŬƵ� ƓŬŽĚ� 
Ă� ƵēŝŶŝƚ� ǀĞƓŬĞƌĄ� ĚŽƐƚĂƚĞēŶĄ� ŽƉĂƚƎĞŶş� Ŭ� ŵŝŶŝŵĂůŝǌĂĐŝ� ǀǌŶŝŬůǉĐŚ� ƓŬŽĚ͘� 
s�ƌĄŵĐŝ�ƚĠƚŽ�ƉƌĞǀĞŶēŶş�povinnosti jsou Smluvní strany povinny zejména 
ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ�ǌĂĚĄŶş͕�ƉŽŬǇŶǇ�Ă�ĚŽƉŽƌƵēĞŶş͕�ŬƚĞƌĄ�ũƐŽƵ�ǀǉǌŶĂŵŶĄ�ǌ�ŚůĞĚŝƐŬĂ�
ƉůŶĢŶş� ƚĠƚŽ� ƐůƵǎďǇ͕�ƵǌĂǀƎĞŶĠ�^ŵůŽƵǀǇ Ă�ƉůŶĢŶş�ƉŽƐŬǇƚŽǀĂŶých na jejich 
ǌĄŬůĂĚĢ͘� 

2.20. Strany se zavazují upozornit druhou Smluvní sƚƌĂŶƵ� ďĞǌ� ǌďǇƚĞēŶĠŚŽ�
ŽĚŬůĂĚƵ� ŶĂ� ǀǌŶŝŬůĠ� ŽŬŽůŶŽƐƚŝ� ǀǇůƵēƵũşĐş� ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚ� ďƌĄŶşĐş� ƎĄĚŶĠŵƵ�
ƉůŶĢŶş�ƐůƵǎďǇ ēŝ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶş�ƉůŶĢŶş�ŶĂ� ũĞũşŵ�ǌĄŬůĂĚĢ͘�^mluvní strany se 
ǌĂǀĂǌƵũş�Ŭ�ǀǇǀŝŶƵƚş�ŵĂǆŝŵĄůŶşŚŽ�ƷƐŝůş�Ŭ�ŽĚǀƌĂĐĞŶş�Ă�ƉƎĞŬŽŶĄŶş�ŽŬŽůŶŽƐƚş�
ǀǇůƵēƵũşĐşĐŚ�ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐt.  

2.21. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ�ŶĞŽĚƉŽǀşĚĄ�ǌĂ�ƓŬŽĚƵ�ǀĞ�ĨŽƌŵĢ�ƵƓůĠŚŽ�ǌŝƐŬƵ͘� 

2.22. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ ŶĞŽĚƉŽǀşĚĄ� ǌĂ� ǌƚƌĄƚƵ� ŶĞďŽ� ƉŽƓŬŽǌĞŶş� ĚĂƚ� ƵŬůĄĚĂŶǉĐŚ� 
ēŝ�ƵǎşǀĂŶǉĐŚ�ǌĂ�ǀǇƵǎŝƚş��ƉůŝŬĂĐĞ v ƉƎşƉĂĚĢ͕� ǎĞ k ƚĠƚŽ�ǌƚƌĄƚĢ�ēŝ�ƉŽƓŬŽǌĞŶş�
ĚŽƓůŽ� ǀ ĚƽƐůĞĚŬƵ� ƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶş AƉůŝŬĂĐĞ� ŶĂ� ,tͬ^t� ƉƌŽƐƚƎĞĚĐşĐŚ�
Zákazníka.  

2.23. ^ƉŽůĞēŶŽƐƚ neodpovídá za to͕� ǌĚĂ� ŽďƐĂŚ� ĚĂƚ� ƵŬůĄĚĂŶǉĐŚ� ēŝ� ƵǎşǀĂŶǉĐŚ� 
ǌĂ�ǀǇƵǎŝƚş��ƉůŝŬĂĐĞ�ŶĞŶş�ǀ�ƌŽǌƉŽƌƵ�Ɛ�ŽďĞĐŶĢ�ǌĄǀĂǌŶǉŵŝ�ƉƌĄǀŶşŵŝ�ƉƎĞĚƉŝƐǇ�
Ă�ĚĄůĞ�ǌĂ�ƷēĞů͕�Ŭ�ŶĢŵƵǎ�ũĞ��ƉůŝŬĂĐĞ�ƵǎşǀĄŶĂ��ĄŬĂǌŶşŬĞŵ͘� 

2.24. ^ƚƌĂŶǇ�ƐĞ�ĚŽŚŽĚůǇ͕�ǎĞ�ĐĞůŬŽǀǉ�ǌĄǀĂǌĞŬ�ŬƚĞƌĠŬŽůŝ Smluvní sƚƌĂŶǇ�Ŭ�ŶĄŚƌĂĚĢ�
ƓŬŽĚǇ�ŶĞďŽ�ũŝŶĠ�ƷũŵǇ�ƉƎşƉĂĚŶĢ�ǀǌŶŝŬůĠ�ĚƌƵŚĠ�^mluvní sƚƌĂŶĢ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�
Smlouvy ēŝ� ǀ souvislosti s ní ǌ� ũĞĚŶĠ� ŶĞďŽ� ǀşĐĞ� ƓŬŽĚŶşĐŚ� ƵĚĄůŽƐƚş͕� 
ǀ�ĐĞůŬŽǀĠŵ�ƐŽƵŚƌŶƵ�ŶĞƉƎĞƐĄŚŶĞ�ēĄƐƚŬƵ�250.000, - CZK.  

2.25. WƎşƉĂĚŶǉ� ŶĄƌŽŬ� ŶĂ� ƐŵůƵǀŶş� ƉŽŬƵƚƵ� ĚůĞ� Smlouvy nemá vliv na právo 
Smluvní sƚƌĂŶǇ�ƉŽǎĂĚŽǀĂƚ�ŶĄŚƌĂĚƵ�ƓŬŽĚǇ�ǀ�ƉůŶĠ�ǀǉƓŝ͕�ĂǀƓĂŬ�Ɛ omezením 
dle odst. 2.24͘�̂ ƚƌĂŶǇ�ƐĞ�ĚĄůĞ�ĚŽŚŽĚůǇ͕�ǎĞ�ĐĞůŬŽǀǉ�ǌĄǀĂǌĞŬ�ŬƚĞƌĠŬŽůŝ�̂ ƚƌĂŶǇ�
Ŭ� ǌĂƉůĂĐĞŶş� ƐŵůƵǀŶş� ƉŽŬƵƚǇ� ēŝ� ƐŵůƵǀŶşĐŚ� ƉŽŬƵƚ� ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ� Smlouvy  
ǀ�ĐĞůŬŽǀĠŵ�ƐŽƵŚƌŶƵ�ŶĞƉƎĞƐĄŚŶĞ�ēĄƐƚŬƵ�250.000, - CZK. 

2.26. hũĞĚŶĄŶş� Ž� ǀǇůŽƵēĞŶş� ēŝ� ŽŵĞǌĞŶş� ŽĚƉŽǀĢĚŶŽƐƚŝ� ĚůĞ� ǀǉƓĞ� ƵǀĞĚĞŶǉĐŚ�
ustanovení ƐĞ� ŶĞǀǌƚĂŚƵũş� ŶĂ� ƉƎşƉĂĚǇ� ƷũŵǇ� ǌƉƽƐŽďĞŶĠ� ēůŽǀĢŬƵ�ŶĂ� ũĞŚŽ�
ƉƎŝƌŽǌĞŶǉĐŚ�ƉƌĄǀĞĐŚ�ĂŶĞďŽ�ǌƉƽƐŽďĞŶĠ�ƷŵǇƐůŶĢ�ŶĞďŽ�ǌ�ŚƌƵďĠ�ŶĞĚďĂůŽƐƚŝ͘ 

Smluvní pokuta 
2.27. :ĞƐƚůŝǎĞ� Smluvní sƚƌĂŶĂ� ƉŽƌƵƓş� ŬƚĞƌŽƵŬŽůŝ� ǌ� ƉŽǀŝŶŶŽƐƚş� ŵůēĞŶůŝǀŽƐƚŝ�

uvedené v ēů͘� ϭϬ� sƓĞŽďĞĐŶǉĐŚ� ƉŽĚŵşŶĞŬ, Smluvní strana, která tuto 
ƉŽǀŝŶŶŽƐƚ� ƉŽƌƵƓŝůĂ� ǌ� ĚƽǀŽĚƵ� ŬĂǎĚĠŚŽ� ƚĂŬŽǀĠŚŽ� ũĞĚŶŽƚůŝǀĠŚŽ� ƉŽƌƵƓĞŶş�
této povinnosti zaplatit druhé Smluvní sƚƌĂŶĢ� ƐŵůƵǀŶş� ƉŽŬƵƚƵ� ǀĞ� ǀǉƓŝ�
15.000, - <ē.  

3. �ĄǀĢƌĞēŶĄ�ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş� 
3.1. ^ůƵǎďĂ�ũĞ�ƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶĂ�ǀǉŚƌĂĚŶĢ�ũĞŶ�ŶĂ�ǌĄŬůĂĚĢ�^ŵůŽƵǀǇ�ƐĞ��ĄŬĂǌŶşŬem. 

Pokud Smlouva z ũĂŬĠŚŽŬŽůŝ� ĚƽǀŽĚƵ� ƐŬŽŶēş͕� ƉĂŬ� v ŽŬĂŵǎŝŬƵ� ƐŬŽŶēĞŶş�
této Smlouvy zanikne i Licence.  

3.2. Po zániku Licence ũŝǎ��ĄŬĂǌŶşŬ�ŶĞŶş�ŽƉƌĄǀŶĢŶ�ǀǇŬŽŶĄǀĂƚ�ǎĄĚŶĄ�ŽƉƌĄǀŶĢŶş�
Ŭ� Ƶǎŝƚş� �ƉůŝŬĂĐĞ͕� ũĞ� ƉŽǀŝŶĞŶ� ǀĞ� ůŚƽƚĢ� ĚŽ� ŬŽŶĐĞ� ŬĂůĞŶĚĄƎŶşŚŽ� ŵĢƐşĐĞ�

mailto:podpora@infnet.net
mailto:support@infnet.net
https://inf.freshservice.com/
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následujícího pŽ� ŵĢƐşĐŝ͕� ǀ ŶĢŵǎ� ĚŽƓůŽ� Ŭ� zániku Licence, odinstalovat 
�ƉůŝŬĂĐŝ�ǌĞ�ƐǀǉĐŚ�ǌĄǌŶĂŵƽ�Ă�ŶŽƐŝēƽ�Ă�ƚĞŶƚŽ�ǀǉŵĂǌ�^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ǀ�ƵǀĞĚĞŶĠ�
ůŚƽƚĢ�ƉşƐĞŵŶĢ�ƉŽƚǀƌĚŝƚ͘ 

3.3. Licence ƵĚĢůĞŶĄ� ŶĂ� ǌĄŬůĂĚĢ� SŵůŽƵǀǇ� ƉƎĞĐŚĄǌş� ƉƎŝ� ǌĄŶŝŬƵ� �ĄŬĂǌŶşŬĂ� 
na jeho právního nástupce. Práva a povinnosti Smluvních stran 
ƉƎĞĐŚĄǌĞũş� ǀ� ĐĞůĠŵ� ƌŽǌƐĂŚƵ� ŶĂ� jejich ƉƌĄǀŶş� ŶĄƐƚƵƉĐĞ� ĂŶĞďŽ� ŶĂ� ƚƎĞƚş�
strany, na které byla Smlouva postoupena s tím, ǎĞ� ^ŵůŽƵǀƵ� ůǌĞ�
postoupit pouze s ƉƎĞĚĐŚŽǌşŵ� ƉşƐĞŵŶǉŵ� ƐŽƵŚůĂƐĞŵ� ĚƌƵŚĠ� ^ŵůƵǀŶş�
strany.  

3.4. �ĄŬĂǌŶşŬ�ŵĄ� ƉƌĄǀŽ� ǌĂ� ƉŽĚŵşŶĞŬ�ĚůĞ� sƓĞŽďĞĐŶǉĐŚ� ƉŽĚŵşŶĞŬ� ŽďũĞĚŶĂƚ� 
Ƶ� ^ƉŽůĞēŶŽƐƚŝ�ŬŽŶǌƵůƚĂēŶş� ƐůƵǎďǇ� ǌĂ� ƷēĞůĞŵ� ĂŶĂůǉǌǇ� ŶŽǀǉĐŚ�ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ�
�ĄŬĂǌŶşŬĂ� ŶĂ� ƷƉƌĂǀƵ� �ƉůŝŬĂĐĞ� ;^ůƵǎďĂ� ē͘� ϯ� - Konzultace, dále jen 
ͣKonzultace͞Ϳ� Ă� ǀǉǀŽũ� ŽĚƐŽƵŚůĂƐĞŶǉĐŚ� ƉƌŽŐƌĂŵŽǀǉĐŚ� úprav Aplikace 
;^ůƵǎďĂ�ē͘�ϰ�- sǉǀŽũĞ͕�ĚĄůĞ�ũĞŶ�ͣVývoj͞Ϳ͘� 

3.5. Tato Specifikace nabývá ƷēŝŶŶŽƐƚŝ�dne 1.10.2021. 
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 Popis Aplikace 
Přehled funkcí aplikace ICOBIS ve verzi 3.7.12, který tvoří přílohu ke Specifikaci Služby č. 33 

1. Základní informace 

1.1. ICOBIS (dále jen „Aplikace“) je softwarová aplikace pro komplexní správu 
obchodu, kvality, dopravy, výroby, expedice, čerpání, vedení skladového 
hospodářství, pokladen a fakturaci pro malé, střední i velké 
producenty/dodavatele stavebních materiálů.  

1.2. Aplikace je členěna na tři oblasti zájmu, které jsou uzpůsobeny 
specifickým požadavkům a odlišné povaze podnikání v dané oblasti. 

Oblast zájmu „Beton“ (dále jen „RMX“) je vyvíjena a optimalizována  
pro potřeby výrobců/dodavatelů transportbetonu, anhydritu a služeb 
čerpání.  

Oblast zájmu „Kamenivo“ (dále jen „AGG“) je vyvíjena a optimalizována 
pro potřeby výrobců/dodavatelů štěrkopísků, lomového kamene  
či jiných sypkých stavebních hmot a také pro zpracovatele inertních 
odpadů. 

Oblast zájmu „Asfalt“ (dále jen „ASF“) je vyvíjena a optimalizována  
pro potřeby výrobců/dodavatelů obalových směsí. 

1.3. Aplikace je tvořena centrální webovou aplikací provozovanou 
v privátním hostingovém centru Společnosti (dále jen „CA“) a lokální 
desktopovou aplikací provozovanou na lokalitách Zákazníka  
(dále jen „LA“). Systém pravidelných přenosů zajišťuje distribuci dat mezi 
závody a centrálou. 

 

1.4. CA je provozována v hostingovém centru Společnosti jako cloudová 
aplikace (viz Specifikace Služby č. 21 – Server Aplikace – Centrála)  
a pro svůj běh vyžaduje na straně uživatele kompatibilní webový 
prohlížeč Microsoft Edge (od verze č.79), Google Chrome (od verze č. 64), 
Mozilla Firefox (od verze č. 78) nebo Opera (od verze č. 51). 

1.5. LA a databáze je provozována na lokalitě Zákazníka (závod) a vyžaduje 
pro svůj běh:  

a) kompatibilní aplikační PC splňující minimální požadavky  
(viz Specifikace Služby č. 24), 

b) kompatibilní databázový SERVER splňující níže uvedené minimální 
požadavky (viz Specifikace Služby č. 23), 

c) datovou konektivitu z lokality Zákazníka do hostingového centra 
Společnosti s minimální rychlostí 2/2 Mbps a garantovanou 
dostupností 99,0%. Může se jednat o internetovou linku s veřejnou 
IP adresou a spojením přes IPSec/VPN tunel, nebo datovou linku 
MPLS/VPLS (viz Specifikace Služby č. 30). 

1.6. Aplikace je dostupná v anglickém, českém a slovenském jazyce. 
Umožňuje doplnění překladu do dalších jazyků. 

1.7. Aplikace je autorským dílem Společnosti (INF, s.r.o.), která je také jejím 
výlučným vlastníkem. Zákazníkovi je poskytována Licence za podmínek 
dle Smlouvy a Specifikace Služby č. 33 – Aplikace ICOBIS.  

1.8. Aplikace je vyvinuta v programovacím jazyku .NET C# od společnosti 
Microsoft a využívá pro ukládání dat databází Microsoft SQL. Všechny 
technologie používané při tvorbě systému jsou v současnosti v hlavních 
vývojových proudech. Tím je zajištěna dlouhodobá podpora  
ze strany výrobce (Microsoft), jeho partnerů i komunit. Minimální 
garantovaný životní cyklus systému je 10 let. 

1.9. Aplikace je průběžně aktualizována ze strany Společnosti, a to minimálně 
jednou v kalendářním čtvrtletí. Seznam nových funkcí a oprava jsou 
publikovány v CA (viz menu Pomoc – Verze webu / Verze desktopu). 

1.10. Mezi zákazníky naší Aplikace patří: 

http://www.infnet.net/
mailto:inf@infnet.net
http://www.icobis.eu/
http://www.skanska.cz/
http://www.cemex.cz/
http://www.alas.sk/
http://www.kamenivonord.com/
http://www.icobis.eu/
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2. Seznam funkcí 

2.1. OBCHOD 

Odběratelé  CA LA  RMX AGG ASF 

Evidence odběratelů, jejich adres (divizí), kontaktních osob a bankovních účtů 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Validace údajů ve veřejných registrech ARES, VIES, Registr plátců DPH, ORSK (SK) a IC DPH (SK) 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Nastavení fakturace na úrovni odběratele, divize odběratele nebo smlouvy odběratele 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Správa úvěrových limitů s možností blokace dodávek 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Dashboard (plán vs realita) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Import odběratelů a divizí z ERP systému SAP 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Export odběratelů a divizí z Aplikace do ERP systému NAVISION 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Produkty 

 
      

Materiály (výrobky/zboží) a Doprava 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Příplatky a Služby 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Odpady (služba ukládky odpadů) 
 
⚫ 

   
⚫ 

 

Čerpání (služba čerpání betonu) 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Obchodní skupiny produktů 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Stavby 

 
      

Evidence centrálních, systémových a dílčích staveb (míst určení) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Evidence lokálních staveb 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

  

Napojení na Google Maps (zobrazení, GPS, vzdálenost) a generování QR kódu s GPS 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

Dashboard (plán vs realita) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Ceníky 
 
      

Ceník produktů Materiály (výrobky/zboží) a produktů Doprava 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Ceník produktů Příplatky a Služby 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Ceník produktů Odpady (služba ukládky odpadů) 
 
⚫ 

   
⚫ 

 

Ceník produktů Čerpání (služba čerpání betonu) 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Evidence provozních a administrativních nákladů; dodavatelských, vstupních a interních cen  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Schvalování a verzování ceníků (historie změn)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Nabídky & Smlouvy        

Evidence nabídek, smluv i objednávek (smluvní dokumenty)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Schvalování a verzování smluvních dokumentů (historie změn)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Cenotvorba  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Bonusy (množstevní, finanční)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Nastavení fakturace  
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

Generování smluvních dokumentů do PDF, vkládání příloh (ceník, obchodní podmínky)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Úvěrová kontrola        

Evidence denního stavu pohledávek  
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

Evidence úvěrového limitu a pojistného limitu  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Poznámky  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Import denního stavu pohledávek z ERP systému NAVISION  
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

Fakturace        

Fakturace dodávek (DL) odběratelům (tvorba faktur)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Fakturace dodávek v konsignaci (DL) odběratelům (tvorba faktur)  
⚫ 

   
⚫ 

 

Export faktur do formátu ISDOC (např. pro účetní systém POHODA)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Generování příloh k fakturám do formátu PDF (seznam dodávek, skeny DL)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Export faktur do ERP systému NAVISION  
⚫ 

   
⚫ 

 

Ostatní        

Evidence konkurentů, jejich adres (divizí), kontaktních osob  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Evidence a správa záloh  
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Příjem úhrad hrazených platební kartou   
⚫ 

 
⚫ 
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2.2. KVALITA 

Materiály  CA LA  RMX AGG ASF 

Správa materiálů (surovin), nastavení technologických vlastností a určení nákupních cen 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Správa dodavatelů, jejich adres (divizí), kontaktních osob a bankovních účtů 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Validace údajů ve veřejných registrech ARES, VIES, Registr plátců DPH, ORSK (SK) a IC DPH (SK) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Evidence nákupních objednávek (ceny materiálů) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Import dodavatelů a nákupních objednávek z ERP systému SAP 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Produkty 
 
      

Evidence technologických vlastností produktů 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Evidence norem a certifikačních autorit 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Technologické skupiny produktů 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Receptury 
 
      

Správa receptur s možností použití receptury pro více závodů a produktů 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Schvalování a verzování receptur (historie změn) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Kopírování receptur 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Hromadné záměny materiálů v recepturách 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Laboratoře 
 
      

Správa laboratoří, těles, zkoušek a laboratorních měřících zařízení 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Správa odběrových skupin 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Kontrola četnosti odběrů při výrobě včetně upozornění, realizace a odeslání odběrů 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Export odběrů do laboratorního systému KEJVAL LAB 
 
⚫ 

  
⚫ 

  

Evidence výsledků zkoušek na úrovni produktu a receptury  
⚫ 

  
⚫ 

  

Import výsledků zkoušek z laboratorního systému KEJVAL LAB  
⚫ 

  
⚫ 

  

2.3. DOPRAVA 

Dopravci – Vozidla – Řidiči  CA LA  RMX AGG ASF 

Správa vozidel a řidičů 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Správa dopravců, jejich adres (divizí), kontaktních osob a bankovních účtů 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Validace údajů ve veřejných registrech ARES, VIES, Registr plátců DPH, ORSK (SK) a IC DPH (SK) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Import dopravců z ERP systému SAP 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Vyúčtování dopravy pro dopravce 

 
      

Evidence nákladových i prodejních cen dopravy 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

Generování podkladů pro fakturaci služeb dopravy pro dopravce (Report fakturace dopravy) 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

2.4. VÝROBA 

Beton  CA LA  RMX AGG 

Centralizovaná správa výrobních míchacích linek pro betonárny (sila, dávkovače, míchačky) 
 
⚫ 

  
⚫ 

 

Napojení na podporované řídící systémy betonáren (MARTEK, ASTERIX) s možností automatické 
tvorby dávek (pokynů pro výrobu) a vyčítání spotřeb 

 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Generování a správa záměsových listů – Protokolů o výrobě 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

 

Tvorba a správa odběrů vzorků pro laboratorní zkoušky 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Napojení na podporované teploměry venkovní teploty s možností ukládání dat při výrobě 
 
⚫ 

  
⚫ 

 

Kamenivo 

 
     

Denní hlášení výroby (těžby/třídění) u štěrkoven a lomů s evidenci rozpadu frakcí 
 
⚫ 

   
⚫ 

Napojení na podporované dopravníkové váhy pro vyčítání hodnot do Denního hlášení výroby  
 

 
⚫ 

  
⚫ 

 

2.5. EXPEDICE 

Beton  CA LA  RMX AGG 

Evidence a správa výrobních zakázek včetně sledování dodaného objemu (Kokpit výroby) 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Tvorba dodávek produktů (Dodací list – Beton) s automatickou tvorbou pokynů pro výrobu 
 

 
⚫ 

 
⚫ 
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Tvorba dodávek služeb (Dodací list – Služby) pro účtování služeb a příplatků 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Tvorba dodávek na přeprodej betonu (Dodací list – Přeprodej) 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Tvorba lokálních staveb s napojením na Google Maps, kalkulací vzdáleností a tiskem GPS (QR) 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Denní uzávěrka expedice 
 

 
⚫ 

 
⚫ 

 

Kamenivo 

 
     

Tvorba dodávek produktů (Dodací list – Kamenivo) s napojením na podporované typy mostových 
vah, včetně indikátorů s ALIBI jednotkou 

 

 
⚫ 

  
⚫ 

Tvorba dodávek služby ukládky odpadů (Dodací list – Odpady) s napojením na podporované typy 
mostových vah, včetně indikátorů s ALIBI jednotkou 

 

 
⚫ 

  
⚫ 

Tvorba vážních lístků pro účely převážení vozidel, kontroly materiálu nebo interní potřeby 
 

 
⚫ 

  
⚫ 

Automatické řízení semaforů na expedici díky napojení těchto zařízení na expediční proces tvorby 
dodacích listů 

 

 
⚫ 

  
⚫ 

Ukládání snímků z podporovaných IP kamer, které monitorují prostor expediční váhy, k dodacím 
listům pro následnou kontrolu vozidel nebo řešení reklamací 

 

 
⚫ 

  
⚫ 

Ostatní       

Evidence odběratelů, produktů, staveb, ceníků a smluv pro účely tvorby a nacenění dodávek 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

Evidence dodavatelů, materiálů, receptur pro účely výroby a vedení skladů 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

Evidence skladových pohybů a pokladních dokladů pro účely kontroly zásob a peněz 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

Evidence dopravců, vozidel a řidičů pro účely expedice dopravy 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

Možnost úhrady dodávek (dodacích listů) v hotovosti, ze zálohy, platební kartou nebo fakturu 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

Digitalizace vystavených dodacích listů přímo na závodě pro archivaci a rychlejší fakturaci 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

2.6. SKLADY 

Sklady  CA LA  RMX AGG ASF 

Správa skladového hospodářství (materiály, PHM, náhradní díly, plyny, oleje a maziva) 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Funkce pro inventurní a adjustační opravy stavu skladů 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Přeskladnění mezi závody (sklady) s centrálním přehledem materiálů na cestě 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Přehled skladových pohybů s možností exportu do PDF i Excelu 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Export skladových pohybů do ERP systémů NAVISION a SAP 
 
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

2.7. POKLADNY 

Pokladny  CA LA  RMX AGG ASF 

Evidence hotovostních operací – Pokladna 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Evidence bezhotovostních operací hrazených platební kartou – Pokladna 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

Evidence hotovostních i bezhotovostních záloh 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Pokladní kniha s možností exportu do PDF i Excelu 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Kontrola stavu pokladny – Pokladní výčetka 
 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

Funkce předání pokladny mezi směnami   
⚫ 

    

Napojení na služby finanční správy EET (ČR) a eKasa (SK)   
⚫ 

    

Napojení na podporované typy fiskálních pokladen (SK)   
⚫ 

    

Export pokladních dokladů do ERP systémů NAVISION a SAP  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

2.8. ČERPÁNÍ 

Dodavatelé – Čerpadla – Řidiči  CA LA  RMX 

Správa čerpadel a řidičů 
 
⚫ 

  
⚫ 

Správa dodavatelů služeb čerpání, jejich adres (divizí), kontaktních osob a bankovních účtů 
 
⚫ 

  
⚫ 

Validace údajů ve veřejných registrech ARES, VIES, Registr plátců DPH, ORSK (SK) a IC DPH (SK) 
 
⚫ 

  
⚫ 

Import dodavatelů služeb čerpání z ERP systému SAP 
 
⚫ 

  
⚫ 

Dodávky 
 
   

⚫ 

Tvorba zakázek a dodávek služeb čerpáním, jejich nacenění dle ceníku/smlouvy  
⚫ 

   

Fakturace dodávek služeb čerpání (výkony, doprava, příplatky)  
⚫ 

   

Export dodávek služeb čerpání do ERP systému SAP  
⚫ 

   

Export faktur za služby čerpání do ERP systému NAVISION  
⚫ 

  
⚫ 
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Vyúčtování služeb čerpání pro dodavatele      

Evidence nákladových i prodejních cen čerpání  
⚫ 

   

Generování podkladů pro fakturaci služeb čerpání pro dodavatele (Report fakturace čerpání)  
⚫ 

   

2.9. OBECNÉ 

Ostatní funkce  CA LA  RMX AGG ASF 

Možnost vložení souborů různých formátů (fotky, videa, dokumenty apod.) nebo odkazů (weby, 
sociální sítě apod.) přímo k danému záznamu do Aplikace (DMS) 

 

⚫ 
  

⚫ ⚫ ⚫ 

Generování nabídek, smluv, příloh k fakturám, podkladů pro dopravu, protokolů atd. přímo do PDF 
formátu na základě výchozích nebo zákazníkem definovaných tiskových šablon 

 

⚫ 
  

⚫ ⚫ ⚫ 

Funkce pro rozpoznání čárových kódů na dodacích listech a podkladních dokladech umožňuje 
automaticky rozpoznat číslo dokladu a elektronicky jej archivovat v Aplikaci (DMS) 

 

 
⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

Evidenci aktivity uživatelů u vybraných záznamů, v rámci funkce Log aktivity Aplikace, umožnuje  
v souladu s požadavky GDPR zobrazit historii zásahů do dat v Aplikaci 

 

⚫ 
  

⚫ ⚫ ⚫ 

Export údajů partnerů (Odběratelé/Dodavatelé), tzv. Karta partnera, do PDF umožňuje prokázat 
subjektu GDPR, jaké osobní údaje jsou o něm v Aplikaci evidovány 

 

⚫ 
  

⚫ ⚫ ⚫ 

2.10. REPORTY 

Statistiky & Exporty  CA LA  RMX AGG ASF 

001. Přehled dodacích listů (Excel) 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ ⚫ 

002. Přehled pokladních dokladů (Excel, PDF) 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

003. Přehled skladových pohybů (Excel, PDF) 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

004. Přehled skladových karet (Excel, PDF) 
 
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

006. Sum report prodejů podle produktů (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

007. Sum report prodejů podle odběratelů (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

008. Sum report prodejů podle smluv (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

009. Sum report prodejů podle staveb (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

010. Sum report prodejů podle dopravy (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

011. Sum report prodejů podle dopravců (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

012. Přehled vozidel (Excel)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

013. Expedice – Měsíční kumulativ (PDF)  
⚫ ⚫ 

  
⚫ 

 

014. Expedice – Prodej doprava / odběratel / produkt (PDF)  
⚫ ⚫ 

  
⚫ 

 

015. Expedice – Prodej odběratel / produkt (PDF)  
⚫ ⚫ 

  
⚫ 

 

016. Expedice – Prodej místo určení / odběratel (PDF)  
⚫ ⚫ 

  
⚫ 

 

017. Expedice – Prodej produkt / odběratel (PDF)  
⚫ ⚫ 

  
⚫ 

 

018. Prodej odběratele za období (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

023. Přehled faktur (Excel)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

027. Historie čerpání zálohy (PDF)   
⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

028. Report cen dopravy podle smluv (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

029. Přehled smluvních dokumentů (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

030. Přehled expedice (Excel)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ 

 

032. Přehled vážních záznamů (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

033. Přehled pokladen (Excel, PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

034. Přehled dodávek (Excel, PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

035. Report spotřeby materiálů (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

036. Report odchylek navažování (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

037. Report expedice dle odběratele, stavby a produktu (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

038. Report expedice dle odběratele, produktu a receptury (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

039. Report expedice dle stavby, odběratele a produktu (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

040. Report expedice dle stavby, produktu a receptury (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

041. Report expedice dle produktu, receptury a odběratele (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

042. Report expedice dle produktu, receptury a stavby (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 
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043. Report expedice dle receptury, odběratele a stavby (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

048. Přehled bonusů a dodávek (Excel)  
⚫ 

  
⚫ 

  

049. Karta partnera (PDF)  
⚫ 

  
⚫ ⚫ ⚫ 

051. Report dopravy dle dopravce, vozidla a stavby (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ ⚫ 

 

052. Report čerpání dle dopravce, vozidla a stavby (PDF)  
⚫ ⚫ 

 
⚫ 

  

053. Hlášení odpadů (Excel)  
⚫ 

   
⚫ 

 

054. Přehled zálohových dokladů (PDF)   
⚫ 

 
⚫ ⚫ 
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