Definice pojmů MODRA SIMKA
Vydaná v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, a zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, společností MODRA SIMKA, se sídlem Moravská Ostrava,
Hrabákova 1861/1; PSČ 702 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl B Vložka 11021, IČ 068 98 661, DIČ CZ 068 98 661 (dále jen “ MODRA SIMKA ”), která
je ve smyslu zákona o elektronických komunikacích právnickou osobou zajišťující sítě elektronických
komunikací a poskytující jejich prostřednictvím služby elektronických komunikací.
Článek I. Úvodní ustanovení
1.1 Definice pojmů upřesňuje výklad zkratek, slov a slovních spojení používaných v dokumentech
MODRA SIMKA.
Článek II. Definice pojmů
2.1 Data jsou jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódu, znaků, obrazů,
zvuků a jejich souborů či kombinací, jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a jsou
přenositelné po sítích.
2.2 Koncové zařízení je Telekomunikační zařízení, prostřednictvím kterého Účastník využívá poskytované
Služby. Pro účely Podmínek je Koncovým zařízením pouze zařízení dodané Poskytovatelem.
2.3 Koncový bod Účastníka je Účastníkem určený prostor pro instalaci Telekomunikačního zařízení
Poskytovatele dle Specifikace.
2.4 Koncový bod Služby je standardizované rozhraní na Telekomunikačním zařízení Poskytovatele, na
které Účastník připojuje své koncové zařízení nebo svou privátní síť.
2.5 Poskytovatel či MODRA SIMKA je společnost MODRA SIMKA, se sídlem Moravská Ostrava,
Poděbradova 2017/61, PSČ 702 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B Vložka 11021, IČ 068 98 661, DIČ CZ 068 98 661, která je oprávněna
poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací na základě oznámení o podnikání
doručeného Českému telekomunikačnímu úřadu a v souladu s § 8 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích dle osvědčení Českého telekomunikačního úřadu č. 3807 ze dne
21.03.2018, pod č.j. ČTU-12-824/2018-638.
2.6 Oprávněný zástupce smluvní strany je osoba oprávněná se za smluvní stranu zavazovat a uzavřít
Smlouvu. Oprávněný zástupce smluvní strany musí mít k uvedeným činnostem platnou, písemnou,
plnou moc. V případě Oprávněného zástupce právnické osoby může být plná moc nahrazena
aktuálním výpisem z veřejného rejstříku, ze kterého je patrno oprávnění takové osoby za společnost
jednat.
2.7 Pověřený zástupce smluvní strany je osoba oprávněná za smluvní stranu jednat ve věci Smlouvy a
podepisovat Specifikace Služeb. Pokud Oprávněný zástupce smluvní strany neurčí jinak, druhá strana
pokládá za Pověřeného zástupce osobu dle pravidel obsažených v zákoně č. 89/2012, občanský
zákoník.
2.8 Přípojka je soubor technických prostředků připojujících Telekomunikační zařízení Účastníka k Síti
Poskytovatele. Součástí přípojky je zpravidla: Přístupový okruh, Přípojné vedení; Koncové zařízení.
2.9 Přípojné vedení je metalické, optické nebo bezdrátové vedení v objektu Koncového bodu Účastníka.
2.10 Přístupový okruh je metalický, optický nebo bezdrátový okruh mezi přípojným místem Poskytovatele
a Koncovým bodem Účastníka.
2.11 Reklamací se rozumí právní úkon Účastníka, při kterém uplatňuje své nároky vůči Poskytovateli z
vadně poskytnutých Služeb.
2.12 Revizí Podmínek se rozumí změna jejich formy nebo textu, popřípadě jejich rozšíření, které nemá za
následek zhoršení Podmínek pro Účastníka.
2.13 Síť je veřejná telefonní a datová telekomunikační síť Poskytovatele.

2.14 Služba je veřejně dostupná služba nebo soubor služeb elektronických komunikací a služby spojené s
poskytováním takové služby, dodávané Poskytovatelem na základě Smlouvy a příslušné Specifikace
sjednané mezi Poskytovatelem a Účastníkem.
2.15 Smlouva je příslušná Smlouva o poskytování veřejně dostupné Služby elektronických komunikací,
uzavřená mezi Poskytovatelem a Účastníkem, která se týká poskytování Služeb. Poskytovatel a
Účastník, kteří spolu uzavřeli Smlouvu, se společně označují též jako smluvní strany.
2.16 Smluvní dokumenty jsou Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací;
Definice pojmů; Podmínky pro přenos účastnického čísla; Reklamační řád; Všeobecné podmínky pro
poskytování služeb; Ceník služeb.
2.17 Všeobecné podmínky nebo Podmínky jsou aktuálně platné Všeobecné podmínky pro poskytování
služeb společnosti MODRA SIMKA
2.18 Podmínky pro přenos jsou aktuálně platné Podmínky pro přenos účastnického čísla společnosti
MODRA SIMKA
2.19 Souhlasem je souhlas majitele objektu Koncového bodu Účastníka se zřízením Přípojky (umístěním
a provozováním Telekomunikačních zařízení, provedením projektových, stavebních a instalačních
prací a v poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke zpracování projektové dokumentace a
získání příslušných povolení v tomto objektu).
2.20 Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedení pro vysílání, přenos,
směrování, spojování a příjem informací.
2.21 Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která má s Poskytovatelem uzavřenou Smlouvu. V
dokumentech označovaní též jako „Klient“, „Zákazník“ nebo „Účastník“.
2.22 Výpadek je náhodný, neplánovaný stav, kdy poskytované Služby nejsou dostupné.
2.23 Vyšší mocí se rozumí zejména: válečné události, nepokoje, stávky, teroristické akty, živelné
pohromy, výboje statické elektřiny, technické závady na zařízení a síti jiného operátora, záplavy,
vytopení prostor, exploze, zřícení budovy a závady v dodávce elektrické energie.
2.24 Závada je stav, který neumožňuje nebo ztěžuje používání Služby obvyklým způsobem, zejména tím,
že není dodržena standardní úroveň kvality Služby, nebo stav, který způsobuje nesprávný výpočet
úhrady ceny za Služby. Závadou je též porucha Koncového zařízení v záruce.
2.25 Změnou Podmínek je pouze taková změna, která se dotýká Všeobecných podmínek pro poskytování
konkrétní Služby.
2.26 Minimální měsíční plnění (dále též jen „MMP“) je pevná měsíční částka sjednaná mezi Účastníkem a
Poskytovatelem v příslušné Specifikaci Služby. Podpisem příslušné Specifikace služby se Účastník
zavazuje čerpat minimálně měsíčně objem služeb, odpovídající MMP.
2.27 Měsíční poplatek za vedení SIM karty, je-li služba poskytována, je u služby MODRA SIMKA poplatek
operátorovi za udržování a správu SIM karty Účastníka.
2.28 Měsíční paušál pro služby, je-li služba poskytována, představuje měsíční poplatek za služby v rámci
akčních prodejních balíčků či za služby, agregované do prodejních balíčků Poskytovatele. Přehled
takovýchto balíčků, jsou-li nabízeny, je na stránkách www.mobil.investcon.cz, stejně jako podrobný
popis jejich obsahu, požadavků, cen, apod.
2.29 Datové balíčky u služby, je-li služba poskytována, jsou samostatně prodejné objemy dat, případně
jejich kombinace se službami, přičemž pro jejich využití platí, že Účastník musí mít od Poskytovatele
povoleno využívání přenosu Dat (musí být vždy samostatně posouzeny Poskytovatelem). Přehled
takovýchto balíčků, jsou-li nabízeny, je na stránkách www.mobil.investcon.cz, stejně jako podrobný
popis jejich obsahu, požadavků, cen, apod.
2.30 Datový provoz u služby MODRA SIMKA znamená přenos Dat prostřednictvím služby Poskytovatele.
Přenos dat je podmíněn schválením a aktivací služby od Poskytovatele, který je navíc oprávněn v
případě potřeby požadovat po Účastníkovi složení jistiny, či aktivaci služby odmítnout. Ceny za službu
jsou definovány Ceníkem služeb, případně Prodejními balíčky.
2.31 Hlasový roaming, je-li služba poskytována, představuje poskytování hlasových služeb mimo území
ČR, případně v hraničních oblastech ČR, je-li jako operátor sítě zvolen zahraniční operátor mající v
dané oblasti pokrytí.

2.32 Datový roaming, je-li služba poskytována, představuje poskytování datových služeb mimo území ČR,
případně v hraničních oblastech ČR, je-li jako operátor sítě zvolen zahraniční operátor mající v dané
oblasti pokrytí.
2.33 Prodejní balíčky, je-li služba poskytována, znamenají kombinace služeb či objemů služeb pro
definované období či definovaný objem. Přehled takovýchto balíčků, jsou-li nabízeny, je na stránkách
www.mobil.investcon.cz, stejně jako podrobný popis jejich obsahu, požadavků, cen, apod.
2.34 Neomezené volání a SMS, je-li služba poskytována, představuje balíček neomezeného volání a
zasílání SMS v daném měsíci na všechna geografická a mobilní čísla v rámci ČR.
Článek III. Zrušovací, přechodná a závěrečná ustanovení
3.1 Podle této definice pojmů se řídí ustanovení veškerých dokumentů vydaných MODRA SIMKA v době
jeho účinnosti.
3.2 Aktuální znění definice pojmů je k nahlédnutí v provozovně MODRA SIMKA na internetových
stránkách MODRA SIMKA.
3.3 Tato definice pojmů nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2014.
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