
SMLOUVA O UŽÍVÁNÍ
národní referenční databáze přenesených čísel v prostředí mobilních sítí – RNPDB-M

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, a podle zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

mezi

CNPAC s.r.o.
se sídlem K Červenému dvoru 25a/3269, 130 00 Praha 3
IČ: 26732335 DIČ : CZ26732335
Bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 189412841/0300
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle C, číslo vložky 90239
(dále jen „Provozovatel“)

a

.....................................
se sídlem
IČ: DIČ :
Bankovní spojení : 
č. účtu:
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném .....................v oddíle ..., číslo vložky ..................
(dále jen „Uživatel“)

Preambule

A. Provozovatel zajišťuje a provozuje národní referenční databázi přenesených čísel v prostředí mobilních 
sítí (dále jen „RNPDB-M“).  RNPDB-M je jediný platný zdroj informací o přenášených číslech v České 
republice v mobilních sítích. 

B. Provozovatel  je  oprávněný provozovat  a  spravovat  Informační  systém (tj.  komplex  softwarových a 
hardwarových  produktů)  RNPDB-M  a  zajišťovat  jeho  prostřednictvím  funkce  společného  řešení 
sloužícího všem operátorům v České republice jako referenční zdroj informací o číslech, na které byla 
aplikována  přenositelnost  telefonních  čísel  ve  veřejných  mobilních  telefonních  sítích  dle  požadavku 
článku 4 odst. 2 opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 (dále jen „Opatření”) vydaného Českým 
Telekomunikačním  Úřadem na  základě  zmocnění  v  §  34  zákona  č.127/2005  Sb.,  o  elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“). 

I.
Předmět smlouvy

1.1Provozovatel se na základě této Smlouvy zavazuje zajišťovat přístup Uživatele k informacím obsaženým 
v RNPDB-M a poskytovat Uživateli podporu pro práci s RNPDB-M.

1.2Uživatel se za služby poskytnuté Provozovatelem podle této Smlouvy zavazuje uhradit cenu ve výši a v 
termínu splatnosti dle článku V.

II.
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Registrace do RNPDB-M

2.1 Registrace k RNPDB-M umožňuje Uživateli přístup k informacím a funkcím uvedeným v dokumentu 
„RNPDB-M  Funkční  specifikace  pro  Uživatele“.  Provozovatel  je  oprávněn  tento  dokument 
jednostranně měnit. Změny dokumentu je Provozovatel povinen oznámit Uživateli nejméně 30 dnů 
před jejich účinností. Dokument platný ke dni podpisu této Smlouvy je její přílohou č. 2.

2.2 Provozovatel je  povinen řádně provést  registraci  na základě e-mailového kontaktu a  certifikátu 
zaslaného Uživatelem Provozovateli dle postupu uvedeného v platné verzi dokumentu „RNPDB-M 
Postup  pro  připojení  k systému  –  technická  část“.  Provozovatel  je  oprávněn  tento  dokument 
jednostranně měnit. Změny dokumentu je Provozovatel povinen oznámit Uživateli nejméně 30 dnů 
před jejich účinností. Dokument platný ke dni podpisu této Smlouvy je její přílohou č. 3. 

III.
Přístup do RNPDB-M a její užívání

3.1Po řádném provedení registrace dle odstavce 2.2 zajistí Provozovatel Uživateli přístup do RNPDB-M přes 
zabezpečené webové rozhraní  http://rnpdbm.cnpac.cz.  Veškeré operace Uživatele  budou podepsány 
jeho příslušným certifikátem a šifrovány certifikátem serveru tak, aby bylo možné autorizovat chování 
Uživatele.

3.2V případě, že dojde k výpadku spojení mezi Uživatelem a webovým rozhraním http://rnpdbm.cnpac.cz, 
je Uživatel oprávněn na Provozovateli požadovat součinnost při odstranění závady, a to v pracovní dny 
od 9:00 do 17:00 hodin. 

IV.
Provoz RNPDB-M

Provozní doba RNPDB-M je každý pracovní den od 9:00 do 17:00 hodin. Po tuto dobu se Provozovatel 
zavazuje poskytovat Uživateli garantovaný přístup do RNPDB-M pro čtení a mimo tuto dobu negarantovaný 
přístup. V provozní době bude Provozovatel  poskytovat Uživateli  telefonickou a e-mailovou podporu pro 
práci s RNPDB-M; kontaktní údaje jsou uvedeny v dokumentu „RNPDB-M Postup pro připojení k systému – 
technická část“.

V.
Cenová ujednání

5.1 Uživatel  se  zavazuje  hradit  Provozovateli  za  služby  poskytnuté  podle  této  Smlouvy  ceny  dle 
příslušného referenčního ceníku. Provozovatel je oprávněn tento ceník jednostranně měnit. Změny 
ceníku je Provozovatel povinen oznámit Uživateli nejméně 30 dnů před jejich účinností. Ceník platný 
ke dni podpisu této Smlouvy je její přílohou č. 1. Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH, která bude 
Uživateli v zákonné výši spolu s cenou vyúčtována.

5.2 Faktura (daňový doklad) za použití služeb RNPDB-M bude vystavena Provozovatelem k poslednímu 
dni v měsíci a zaslána do sedmi dnů ode dne vystavení Uživateli. Faktura musí obsahovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu a její splatnost činí 30 dnů ode dne jejího doručení Uživateli. Faktura 
musí dále obsahovat odkaz na číslo této smlouvy a kontaktní osobu Uživatele. V případě, že bude 
kterákoli faktura vystavena neoprávněně, či nebude obsahovat některé náležitosti, uvedené v této 
smlouvě,  bude Uživatel  bez  proplacení  oprávněn vrátit  takovouto  fakturu  vždy  bez  zbytečného 
odkladu Provozovateli k opravě či doplnění s uvedením důvodu jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti 
(30 dnů) počne poté běžet ode dne doručení bezvadné a oprávněně vystavené faktury na adresu 
sídla Uživatele.
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5.3 V případě prodlení s úhradou splatné ceny je Provozovatel  oprávněn vyúčtovat Uživateli  smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.
Uchování důvěrnosti informací

6.1 „Důvěrnými  informacemi“  se  pro  účely  této  Smlouvy  rozumí  informace,  o  kterých  vzhledem k 
povaze  takových  informací  mohly  smluvní  strany  předpokládat,  že  na  jejich  utajení  má  druhá 
smluvní strana oprávněný zájem nebo které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné. Zejména 
se  za  důvěrné  považují  jakékoliv  Informace  získané  Uživatelem při  registrovaném přístupu  do 
databáze RNPDB-M, jakož i o veškeré obchodní a technické informace, které byly smluvní straně 
sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud takto získají od druhé smluvní strany Důvěrné informace, 
budou s těmito informacemi nakládat jako s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné 
takové informace jako „Důvěrné“ vždy jednotlivě označovat. Výše uvedené nevylučuje možnost v 
jednotlivých případech při zvýšeném zájmu toto označení pro jednotlivé informace použít. Smluvní 
strany  berou  zároveň  na  vědomí,  že  některé  z  Důvěrných  informací  jsou  také  předmětem 
obchodního tajemství druhé strany, chráněným dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

6.3 Příjemce Důvěrné informace se zavazuje používat přiměřené péče, avšak v žádném případě ne v 
menší  míře než je  míra péče,  kterou využívá k ochraně svých důvěrných informací,  které jsou 
podobného významu, k ochraně neoprávněného užívání, poskytnutí, zveřejnění nebo šíření Důvěrné 
informace. 

6.4 Příjemce  nesmí  poskytnout  či  zpřístupnit  Důvěrnou  informaci  třetí  osobě  (a  to  ani  jakkoliv 
zpracovanou nebo tvořící součást jiného produktu nebo služby) bez předchozího souhlasu sdělující 
strany, jinak než na základě soudní nebo jiné zákonné žádosti či požadavku nebo za účelem plnění 
povinnosti uložené článkem 10 Opatření.

6.5 Sdělující strana je srozuměna s tím, že příjemce může v současné době nebo v budoucnu interně 
nebo  od  třetích  stran  získávat,  bez  porušení  povinností  vyplývajících  z  této  Smlouvy,  takové 
informace, které mohou být podobného charakteru jako informace sdělující strany. Takto získané 
informace mohou být poté zveřejněny volně. Strana která takto informace získala musí způsob 
jejich získání na žádost druhé smluvní strany prokázat. 

6.6 Veškeré Důvěrné informace zůstávají ve vlastnictví sdělující strany a žádné oprávnění či jiná práva 
vztahující se k těmto informacím nejsou udělena Příjemci nebo na něj převedena. Na písemnou 
žádost sdělující strany vrátí příjemce ihned této straně veškeré hmotné Důvěrné informace, včetně, 
nikoliv  však  výlučně,  počítačových  programů,  dokumentace,  poznámek,  plánů,  náčrtů  a  kopií, 
týkající se informací, nebude-li mezi stranami dohodnuto písemně jinak. 

6.7 V případě porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku jednou smluvní stranou je druhá 
smluvní strana oprávněna po porušující smluvní straně požadovat smluvní pokutu ve výši 500.000,-
Kč za každý jednotlivý případ. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 
v plné výši.

VII.
Další ujednání

7.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Uživatel  je  oprávněn  tuto  Smlouvu  vypovědět  bez  uvedení  důvodů  s  výpovědní  lhůtou  3 
kalendářních měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém byla doručena písemná výpověď Provozovateli.

7.3 Uživatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět z důvodu změny dokumentu „RNPDB-M Postup pro 
připojení k systému – technická část“, dokumentu „RNPDB-M Funkční specifikace pro Uživatele“ 
nebo referenčního ceníku. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti této 
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změny, a to na základě písemné výpovědi, která musí být doručena Provozovateli do 20 dnů po 
oznámení změny.

7.4 V případě, že jedna ze smluvních stran vstoupí do likvidace, či  byl-li  na její  majetek prohlášen 
konkurz  nebo  povoleno  vyrovnání,  je  druhá  strana  oprávněna  Smlouvu  s okamžitou  účinností 
vypovědět.

7.5 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, jestliže 
druhá strana poruší Smlouvu, pokud toto porušení Smlouvy bude porušující straně oznámeno a 
náprava nebude z její strany provedena ani ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení oznámení.

7.6 V případě  ukončení  Smlouvy  se  smluvní  strany  zavazují  bez  zbytečného  odkladu  vyrovnat  své 
vzájemné  závazky  a  pohledávky,  vyplývající  z této  Smlouvy  v souladu  se  zákonem  a  touto 
Smlouvou.

7.7 Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nelze postoupit třetí straně.

7.8 Provozovatel  může  po  předchozím  písemném  upozornění  dočasně  pozastavit  plnění  svých 
povinností dle této Smlouvy v případě prokazatelného neplnění závazků a povinností Uživatele dle 
této Smlouvy nebo v případě pravomocného rozhodnutí o porušení právních předpisů Uživatelem, 
lze-li objektivně očekávat, že by došlo k podstatné újmě na majetku Provozovatele nebo třetí osoby. 
Rozhodnutí  o  takovém pozastavení  musí  být  Uživateli  doručeno  písemně,  a  to  po  předchozím 
písemném oznámení a marném uplynutí dříve stanovené lhůty k nápravě napadnutých skutečností, 
která nesmí být kratší než jeden týden.

7.9 Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy je povinna nahradit škodu 
způsobenou poškozené straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely této Smlouvy považuje 
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo 
překonala,  a zároveň  že  by  v době  vzniku  závazku  tuto  překážku  předvídala.  Odpovědnost 
nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své 
povinnosti,  nebo  vznikla  z jejích  hospodářských  poměrů.  Účinky  vylučující  odpovědnost  jsou 
omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

VIII.
Závěrečná ustanovení

8.1 Není-li ujednáno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami.

8.2 V  případě,  že  jedno  nebo  více  ustanovení  této  Smlouvy  se  stane  nebo  bude  považováno  za 
nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se 
nebude dotýkat jejich ostatních ustanovení, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, 
neplatná anebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškerá 
nezákonná,  neplatná nebo nevynutitelná ustanovení  budou nahrazena ustanoveními  zákonnými, 
platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu Smlouvy.

8.3 Všechny spory  mezi  stranami  vzniklé  z  této  Smlouvy budou strany  řešit  především vzájemnou 
dohodou bez zbytečného odkladu. Jestliže se nepodaří spor vyřešit smírným jednáním do 30 dnů, 
bude záležitost vyřešena ČTÚ nebo jiným státním regulačním orgánem, jedná-li se o spor, jehož 
řešení a rozhodnutí je ze zákona v působnosti takového orgánu, a v ostatních případech Rozhodčím 
soudem při  Hospodářské  komoře  ČR  a  Agrární  komoře  ČR v Praze  podle  řádu  tohoto  soudu. 
Rozhodovat budou tři (3) rozhodci ustanovení v souladu s řádem soudu, místem rozhodčího řízení 
bude Praha, Česká republika. Rozhodčí řízení se povede v českém jazyce, ve kterém bude rovněž 
vyhotoven rozhodčí nález. Takový rozhodčí nález bude konečný, pro strany závazný a příslušným 
soudem vykonatelný. Strana úspěšná ve sporu má nárok na náhradu nákladů řízení.
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8.4 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

8.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a souhlasí s jejím 
zněním, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své vlastnoruční podpisy.

V _______________dne _________ V _______________dne _________

......….......................................
jménem Provozovatele
Ing. Svatoslav Novák
jednatel

......….......................................
jménem Uživatele
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