
 

O2 Czech Republic a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 – Michle  Czech Republic  t 800 020202  www.o2.cz 
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PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

O2 OFFICE 365 (O365) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto Podmínky pro poskytování služby O2 Office 365 (dále jen „Podmínky“) společnosti O2 Czech Republic 

a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, 140 22, zapsané v Obchodním rejstříku Městského 

soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, IČ 60193336, DIČ CZ60193336 (dále jen „Poskytovatel) upravují základní 

provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby O2 Office 365 (dále jen „Služba“). 

Obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování. 

Jsou závazné pro příjemce Služby (dále jen „Zákazník“) a společnost O2 Czech Republic a. s. jako jejího 

Poskytovatele. 

1.2. Ceny za poskytování Služby jsou uvedeny v Ceníku O2 Office 365 (dále jen „Ceník“), jež je dostupný na 

www.o2.cz. 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 
2.1. Smlouva - písemná Smlouva o poskytování služby O2 Office 365 uzavřená mezi Zákazníkem a 

Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytování Služby, včetně všech jejích příloh a dokumentů, na něž 

odkazuje. 

2.2. Service Desk - telefonická linka 800 333 777 (volba 1 – datové služby), prostřednictvím které Zákazník může 

ohlašovat Vady. Zákazník může rovněž ohlašovat Vady prostřednictvím emailu office365@o2.cz. Provozní 

doba Service Desku je 24x7x365.  CCID ověřovací kód volajícího pro přístup na Service Desk je 02365. 

2.3. Vada - vada, tj. rozpor mezi skutečnými vlastnostmi poskytnutého plnění Poskytovatele a vlastnostmi 

specifikovanými ve Smlouvě, uživatelské dokumentaci nebo v těchto Podmínkách, pokud taková vada 

současně brání v řádném užívání služby. 

2.4. Služba – předmětem Služby je závazek Poskytovatele poskytnout Zákazníkovi nástroje pro spolupráci a 

kancelářské nástroje z řady Office 365. 

2.5. Smluvní strany – Zákazník a Poskytovatel 

2.6. Ceník – přehled aktuálních cen licencí pro službu O2 Office 365 dostupný na www.o2.cz 

2.7. Zřízení služby – okamžik přijetí e-mailu s přístupovými údaji k Office 365 

3. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY A PODMÍNKY PRO JEJÍ POSKYTOVÁNÍ 
3.1. Předmětem Služby je závazek Poskytovatele poskytovat kancelářské programy sady Office 365 a zajistit 

Zákazníkovi servisní podporu prvního stupně.  

3.2. Služba je zřízena do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 

3.3. Přístupové údaje ke Službě obdrží Zákazník na email uvedený ve Smlouvě. 

3.4. V případě, že se při poskytování Služby objeví jakákoli vada, je Zákazník povinen tuto vadu bez zbytečného 

odkladu oznámit poskytovateli prostřednictvím Service Desku. Poskytovatel přijme hlášení o vadě a provede 

její registraci. Dále přikročí Zákazník a Poskytovatel ke konzultaci za účelem lokalizace a případného 

odstranění vady. 

 



 

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
4.1. Zákazník je povinen užívat SW v souladu s těmito Podmínkami, Smlouvou, právním řádem ČR a Smlouvou 

Microsoft Cloud. Podmínky pro poskytování služby a Smlouva Microsoft Cloud jsou k dispozici na webu 

www.o2.cz. 

5. UZAVŘENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 
5.1. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. 

5.2. Zákazník je oprávněn smlouvu vypovědět písemně doručenou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta uplyne 

posledním kalendářním dnem měsíce, v němž došlo k doručení výpovědi Poskytovateli. 

5.3. Smluvní vztah končí po uplynutí výpovědní doby nebo dohodou smluvních stran. 

5.4. Odstoupit od smluvního vztahu může jedna ze stran v případě podstatného porušení smluvních závazků 

druhou smluvní stranou. Podstatným porušením se rozumí zejména odmítnutí zřízení Služby ze strany 

Zákazníka, opakované neplnění smluvních závazků přes písemné upozornění na možnost jednostranného 

ukončení smluvního vztahu. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.  

5.5. Veškeré změny Smlouvy je nutno dodat Poskytovateli v listinné formě, nebo podle technických a provozních 

možností Poskytovatele též elektronicky, jinak je takový úkon považován za neplatný.  

5.6. Výpověď Smluvního vztahu je Zákazník povinen doručit nejpozději 5 pracovních dní před koncem měsíce, 

v němž chce Službu vypovědět. 

5.7. Nezaplatil-li Zákazník ve lhůtě splatnosti částku uvedenou na vyúčtování Služby, přičemž splatnost činí 

nejméně 14 dní od skončení zúčtovacího období, Poskytovatel jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní 

lhůtu plnění ne kratší než jeden týden ode dne dodání upozornění/ upomínky. Následující den po marném 

uplynutí náhradní lhůty je Poskytovatel od Smlouvy oprávněn bez dalšího jednostranně odstoupit písemným 

oznámením Zákazníkovi.  

6. CENY, CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1. Ceny za poskytování Služby jsou uvedeny v Ceníku platnému ke dni zřízení služby a dostupnému na 

www.o2.cz. 

6.2. Ceny Služby se účtují vždy po poskytnutí Služby v příslušném kalendářním měsíci, není-li sjednáno jinak.   

6.3. Vyúčtování ceny za poskytování Služby bude Poskytovatelem vystaveno a podáno u subjektu poskytujícího 

poštovní služby jako běžná zásilka, a to tak, aby mohlo být dodáno Zákazníkovi do 15 dnů ode dne ukončení 

účtovaného období na adresu jím naposledy oznámenou. Zákazník odpovídá za to, že úhrada cen za 

poskytnutou Službu bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti, uvedené na vyúčtování a to i v případě, že 

plátcem je jiná osoba jím označená.  

6.4. Nezaplatí-li Zákazník ve lhůtě splatnosti, uvedené na vyúčtování Služby, částku za poskytnuté Služby, může 

být Poskytovatelem o dluhu informován i elektronicky nebo jiným dohodnutým způsobem. 

6.5. Nezaplatí-li Zákazník ve lhůtě splatnosti závazky vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn ukončit 

využívání Služby a postoupit pohledávku do vymáhacího procesu. 

6.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Služby v případě změny měnového kurzu mezi CZK a EUR dle 

devizového kurzu České národní banky, zveřejněného na www.cnb.cz o více než 3% oproti stavu ke dni 

účinnosti Ceníku Služeb. 
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7. SERVIS 
7.1. V rámci Služby bude Poskytovatelem Zákazníkovi poskytnuta servisní podpora Prvního stupně na telefonické 

lince 800 333 777 (volba 1 – datové služby) a na emailu office365@o2.cz. Podpora je k dispozici 24x7x365. 

Přístupový kód CCID pro ověření volajícího je 02365. 

7.2. Prvním stupněm podpory je míněna kontrola funkčnosti Služby, kontrola správnosti nastavení služby na 

straně Poskytovatele a řešení veškerých výpadků zaviněných Poskytovatelem v co nejkratším možném čase. 

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 
8.1. Poskytovatel odpovídá za způsobené škody v souvislosti s poskytováním Služby dle ustanovení těchto 

Podmínek a dle obecně platných právních předpisů, přičemž se smluvní strany dohodly, že maximální výše 

náhrady škody způsobené Poskytovatelem v zúčtovacím (měsíčním) období činí nejvýše měsíční cenu Služby 

účtovanou Zákazníkovi. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku Vyšší moci nebo v 

důsledku porušení povinností Zákazníkem. 

8.2. Poskytovatel neodpovídá za škody, jakož i za nefunkčnost Služby, která byla způsobena závadami na 

technologii. Poskytovatel neodpovídá zejména za závady způsobené poruchami na službách elektronických 

komunikací, které jsou předpokladem pro poskytování Služeb dle těchto Podmínek. 

9. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 
9.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby tak, aby odůvodněné požadavky Zákazníka byly uspokojovány v 

souladu s uzavřenou Smlouvou, těmito Podmínkami.  

9.2. Poskytovatel je oprávněn zákonnými způsoby ověřit důvěryhodnost Zákazníka a jeho schopnost plnit své 

závazky, s čímž Zákazník souhlasí. 

9.3. Poskytovatel je povinen vyrozumět Zákazníka vhodným způsobem o změnách cen a cenových podmínek za 

poskytované Služby, a to nejméně jeden týden před nabytím účinnosti změn. 

9.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zajistit poskytování Služeb dle této Smlouvy prostřednictvím třetí strany. 

10. REKLAMACE, STÍŽNOSTI, SPORY 
10.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na kvalitu poskytované Služby. 

Reklamaci na vyúčtování ceny je Zákazník oprávněn uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu. Postup 

při reklamaci se řídí Reklamačním řádem Poskytovatele, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak. Smluvní 

strany se dohodly, že Zákazník je oprávněn reklamovat kvalitu či cenu Služeb nejpozději do dvou měsíců poté, 

co došlo k vadnému poskytnutí služby či do dvou měsíců od skončení zúčtovacího období, za které je 

reklamované vyúčtování.  

10.2. U služby Office 365 je garantována minimální dostupnost 99,9%. Výpočet dostupnosti je vztažen na 

dobu jednoho měsíce. Do doby dostupnosti nejsou započítávány pravidelné servisní odstávky služeb. Výpočet 

použitý pro stanovení dostupnosti je následující:  

𝐴 =
𝐴𝑆𝑇 − 𝑀𝑊 − 𝐷𝑇 

𝐴𝑆𝑇 − 𝑀𝑊
 𝑥  100 

A: (Avaibility) Dostupnost služby 

AST: (Approved Service Time) Celková odsouhlasená provozní doba za sledované období 

MW: (Maintenance Window) Celková odsouhlasená doba pracovních odstávek za sledované období 

DT: (Downtime) Celková doba neplánovaných odstávek ve sledovaném období, Nedostupnost služby 
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10.3. Nemůže-li Zákazník využívat Službu pro poruchu Služby zaviněnou Poskytovatelem, je oprávněn 

požadovat vrácení poměrné části měsíční ceny za nedostupnost Služby dle níže uvedené tabulky, pokud 

Dostupnost služby ve sledovaném období klesla pod garantovanou hodnotu. Jiná náhrada (např. náhrada 

škody a ušlého zisku) nemůže být na základě Všeobecných obchodních podmínek poskytnuta. 

Dostupnost služby (A) Sleva z měsíčního paušálu 

< 99.9% 25% 

< 99% 50% 

< 95% 100% 

10.4. Vrácení příslušné částky je Zákazník povinen uplatnit písemně na adrese Poskytovatele uvedené ve 

Smlouvě, nejdéle však do 15 dnů od posledního dne trvání poruchy. Písemná stížnost musí obsahovat detailní 

popis incidentu, informace o době trvání Nedostupnosti služby (DT), počet postižených uživatelů a místo.  

10.5. Situace uvažované jako Nedostupnost služby je definována v Service Level Agreement smlouvě 

umístěné na stránkách www.microsoft.com  

11. SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat Podmínky při změně technických, provozních, 

obchodních nebo organizačních podmínek na straně Poskytovatele nebo z důvodu změny obecně závazných 

právních předpisů. 

11.2. Tyto Podmínky nabývají platnosti dne 1.2.2015 

V Praze dne 1.2.2015 

Za O2 Czech Republic a.s. 

Vít Šubert 

Ředitel, Divize firemních zákazníků 

http://www.microsoft.com/

