
 
Podmínky Technické podpory (SLA) 

(Platné od 1. 8. 2018)  

 

Podmínky 
služby Technická podpora – tarif Basic a Exclusive 

Úvodní ustanovení 
1. Ceny a rozsah služeb uveřejněné v tomto dokumentu jsou platné pouze pro 

Objednatele, kteří mají platnou rámcovou smlouvu se společností eBRÁNA s.r.o.  
2. Výrazy zde uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve 

Smlouvě s tím, že pojem Produkt zahrnuje i hostingové služby, prostřednictvím 
kterých je Produkt poskytován. 

3. Druh zvoleného tarifu služby Technické podpory Objednatelem je uveden 
v objednávce.   

4. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Předmět dokumentu 
Předmětem dokumentu je závazek Dodavatele poskytovat, za dále dohodnutých 
podmínek, službu Technické podpory, ke které získal Objednatel právo využívání na 
základě Rámcové smlouvy, a to ode dne Předání Díla dle článku 5, odstavce 3. 

 

Dostupnost služeb 
 
1. Služby Technické podpory Dodavatele jsou dostupné v každý pracovní den od 8:00 do 
16:30 h. 
2. V případě tarifu Exclusive je navíc poskytována Pohotovost. Pohotovost je dostupná 
v každý pracovní den od 16:30 do 20:00 h a v jiné než pracovní dny od 8:00 do 20:00 h. 
V rámci Pohotovosti jsou přijímány, řešeny a odstraňovány požadavky na odstranění vad a 
závad Produktu závažnosti A – kritická. Způsob ohlášení, rozsah řešení a lhůty jsou uvedeny 
dále.  
 

Rozsah služeb 
 
Při určování rozsahu služeb rozlišujeme typ Produktu a jeho životní fázi, ve které se nachází. 
Obecně dělíme produkty na PODPOROVANÉ a NEPODPOROVANÉ. 
 
PODPOROVANÉ – tj. Produkty nejnovější generace, které automaticky pravidelně 
aktualizujeme za účelem zlepšení vlastností Produktu. Na tyto produkty poskytujeme 
záruku po celou dobu životnosti produktu. 
Mezi PODPOROVANÉ Produkty řadíme: 

a) eBRÁNA web, 
b) eBRÁNA systém, 
c) REALBrána 2.0, 

d) eBRÁNA eshop 2.0, 
e) LMS Moodle 2.X. 

 
NEPODPOROVANÉ – na tyto produkty poskytujeme záruku dle tabulky „Přehled 
rozsahu služeb Technické podpory“. 
Mezi NEPODPOROVANÉ Produkty řadíme: 

a) všechny verze Produktu WebArchitect, 
b) B2C Brána verze 1.4 a starší, 
c) REALBrána verze 1.6 a starší, 
d) LMS Moodle verze 1.9 a starší, 
e) Sitewizard verze 1.8 a starší, 
f) jakékoliv individuální řešení Produktu starší 2 let od spuštění díla, 
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g) jakákoliv individuální dodatečná úprava Produktu starší 6 měsíců od spuštění úpravy. 

 
Přehled rozsahu služeb Technické podpory 
 

 

PODPOROVANÝ 
Produkt 

(standardní/ 
typové řešení) 

Individuální řešení 
(<2 roky od 

spuštění díla) 
(= postimple-

mentační podpora) 

Individální 
dodatečná úprava 

Produktu 
 (< 6 měsíců od 
spuštění ind. 

úpravy) 

NEPODPO-
ROVANÝ 
 Produkt 

Poradenství k 
Webhostingu a e-mailům 

ANO ANO ANO ANO 

Poradenství k Produktu ANO ANO ANO ANO 

Automatická pravidelná 
aktualizace Produktu 
(zvyšování rychlosti, 
bezpečnosti, vylepšování 
vlastností) 

ANO N/A *) N/A *) NE 

Řešení oprav a 
odstraňování vad na 
Produktu/díle nahlášených 
Ohlašovatelem 
způsobem, v rozsahu a v 
zaručených lhůtách, jak je 
uvedeno dále  

ANO ANO ANO NE 

Evidence Objednavatelem 
hlášených požadavků 
souvisejících s provozem 
Produktu v Klientské zóně 

ANO ANO ANO ANO 

 
*) N/A = nespecifikováno, záleží na individuální domluvě Objednavatele a Dodavatele 

 
Služby Technické podpory nezahrnují: 
 

a) Uživatelská školení a semináře, 
b) Změny či rozšíření konfigurace nebo prostředí 
c) Analýza či opravy dat vzhledem k požadavkům jiného typu než Závada Produktu 
d) Plnění Produktu daty 
e) Opravy chyb na díle, které nejsou součástí Produktu a které vznikly na straně 

zákazníka nebo třetí stranou – např. Dodavatelem ekonomického systému 
f) Upgrade Produktu (nová verze Produktu) 

Hlášení požadavků a součinnost 
 

1. Každý požadavek vztažený k funkčnosti Produktu může Objednatel ohlásit na  
e-mailové adrese podpora@ebrana.cz nebo na telefonním čísle  
+420 490 520 015.  

2. V případě tarifu Exclusive má Objednatel navíc k dispozici speciální telefonní číslo, 
na které může volat v případě Pohotovosti. 

3. Požadavky mohou být ohlášeny Objednatelem prostřednictvím e-mailových adres 
nebo telefonních čísel, které jsou u Dodavatele vedeny jako Kontaktní. Dále je taková 
osoba považována za Ohlašovatele. Na požadavky ohlášené prostřednictvím jiných 
zdrojů nemusí být brán zřetel. 

4. Ve vlastním zájmu Ohlašovatele je na něj kladena povinnost ohlašovat požadavky 
úplně. Tzn. že požadavek musí být popsán co nejkonkrétněji v mezích technických 
znalostí a schopností Ohlašovatele. V případě požadavku na odstranění závady musí 

mailto:podpora@ebrana.cz
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být Objednatelem uvedeno, od kdy nežádoucí stav pozoruje, v jakém rozsahu, u 
kterých Uživatelů Produktu, v jakém modulu, případně na které adrese nebo u 
kterých položek a další skutečnosti, které mohou mít význam pro identifikaci příčin 
ohlášené závady.  

5. Dodavatel si může vyžádat další informace a součinnost pracovníků Objednatele 
potřebných pro vyřešení požadavku. Ohlášený požadavek nemusí uznat za Úplný, 
dokud se mu nedostane požadovaných informací či součinnosti ze strany 
Objednatele.  

6. Dodavatel si může vyžádat další součinnost pracovníků Objednatele či Ohlašovatele 
za účelem co nejrychlejšího vyřešení požadavku a nemusí uznat požadavek za 
Úplný, dokud se mu této součinnosti nedostane. 

Cena a platební podmínky 
1. Cena Technické podpory pro Objednatele je dána: 

a. tarifním pásmem,  
b. licencí Produktu Dodavatele, 
c. používanými moduly Produktu,  
d. rozsahem specifických úprav, které upravují funkčnost Produktu a které 

vytvářeli pracovníci Dodavatele na pozici Programátor nebo Implementátor. 
2. Cena je vždy dána cenou uveřejněnou u jednotlivých Ceníků produktů v tarifu Basic. 

Cena tarifu Exclusive je trojnásobkem ceny tarifu Basic.  

3. V případě, že se cena Technické podpory změní dle bodu 1. v této části, pak bude 
postupováno následovně: 

a. v případě snížení ceny se nová cena promítne až v následujícím fakturačním 
období,  

b. v případě zvýšení ceny bude cenový rozdíl, který vznikne do konce 
fakturačního období, souhrnně doúčtován nejdéle v následující faktuře na 
službu Technické podpory (např. zákazník má roční fakturační období 
1.3.2015 – 29.2.2016. Individuální úprava byla spuštěná 1.1.2016, což 
znamená, že za období 1.1.2016 – 29.2.2016 bude doúčtován doplatek za 
TP na individuální úpravě) 

4. Dodavatelem může být stanovena individuální cena za služby Technické podpory 
zejména v případě, kdy dochází k užívání služeb Technické podpory v objemu, který 
je vyšší než objem obvyklý. 

 K překročení objemu obvyklého dochází především v případech, kdy: 

a) Objednavatel neabsolvuje doporučené uživatelské školení, které ho naučí 
bezchybně užívat dodaný Produkt, 

b) Objednavatel klade opakovaně dotazy stejného typu , přestože tyto dotazy již 
byly několikrát zodpovězeny, 

c) Objednavatel neurčí pověřenou osobu pro kontakt s Technickou podporou 
Dodavatele, která je řádně Dodavatelem vyškolena tak, aby dokázala většinu 
dotazů vyřešit sama. 

V takovém případě Dodavatel navrhne změnu tarifního pásma.  

Objednavatel 

a) individuální cenu Technické podpory odsouhlasí  

b) individuální cenu Technické podpory neodsouhlasí a pak se Objednavatel zavazuje snížit 
využívání služeb Technické podpory na objem obvyklý. V tomto případě poskytne Dodavatel 
Objednavateli součinnost (v případě zájmu Objednavatele) ve formě nabídky produktového 
školení, příp. individuálního školení pracovníkem Technické podpory. 
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O změně tarifního pásma bude Objednavatel dodavatele informovat písemně. Změna začne 
platit od 1. dne následujícího kalendářního měsíce.  

Doba reakce  
1. Doba reakce je pro všechny tarify i typy požadavků stanovena do 2 hodin od ohlášení 

požadavku Ohlašovatelem.  
2. Doba reakce je počítána pouze v pracovních hodinách Dodavatele. Ty jsou 

stanoveny v části Dostupnost a rozsah služeb a jsou také uvedeny v tabulkách v části 
Doba pro vyřešení. 

3. Reakcí se rozumí, že Objednatel oznámí Ohlašovateli, že hlášení požadavku přijal, 
přidělil mu Závažnost a že zahájil činnosti směřující k vyřešení Požadavku.  

4. Potvrzení o příjmu hlášení Požadavku a zahájení řešení zašle Dodavatel 
Ohlašovateli elektronickou poštou a zároveň je zaeviduje v Klientské zóně. 

Doba pro vyřešení 
 Doba pro vyřešení Požadavku je stanovena na základě tarifu zvoleného 

Objednatelem a závažnosti Požadavku dle následujících tabulek: 
 

Tarif Basic 

Závažnost 
Doba pro vyřešení 

v hodinách 
Požadavky jsou řešeny v době 

A 16 8x5 (od 8 do 16:30 h v pracovních dnech) 

B 35 8x5 (od 8 do 16:30 h v pracovních dnech) 

C 45 8x5 (od 8 do 16:30 h v pracovních dnech) 

 
Doba pro vyřešení v rámci tarifu Basic je počítána pouze v pracovních hodinách Technické 
podpory, tj. od 8:00 do 16:30 v pracovních dnech (jeden pracovní den = 8 h, běžný pracovní 
týden = 5 dnů). 
 
Tarif Exclusive 

Závažnost 
Doba pro vyřešení 

v hodinách 
Požadavky jsou řešeny v době 

A 6 12x7 (od 8 do 20 h každý den) 

B 8 8x5 (od 8 do 16:30 h v pracovních dnech) 

C 10 8x5 (od 8 do 16:30 h v pracovních dnech) 

 
Doba pro vyřešení v rámci tarifu Exclusive je počítána pouze v pracovních hodinách 
Technické podpory, tj. od 8:00 do 16:30 v pracovních dnech (jeden pracovní den = 8 h, běžný 
pracovní týden = 5 dnů). Výjimku tvoří požadavky typu A – kritický stav, kdy je doba pro 
vyřešení každý kalendářní den od 8:00 do 20:00. 
 

1. Doba pro vyřešení je počítána pouze v pracovních hodinách Dodavatele. Ty jsou 
stanoveny v části Dostupnost a rozsah služeb a jsou také uvedeny v tabulkách výše. 

2. Doba pro vyřešení je počítána od Úplného ohlášení požadavku, jak je popsáno 
v části Hlášení požadavků a součinnost. 

3. Doba pro vyřešení požadavku se stanovuje individuálně v těchto případech: 
a. řešení požadavku s třetími stranami, např. čekání na vyjádření od zbožových 

či realitních portálů, od dodavatelů informačních systémů, 
b. řešení požadavku, při kterých je nutná analýza datových souborů 

Objednatele, např. rozsáhlé CSV a XML soubory, 
c. řešení požadavku, který se vyskytuje nad rámec doby pro vyřešení 
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požadavku, např. chyba v synchronizačním exportu, který probíhá  
v několikahodinovém časovém intervalu nebo chyba, která se vyskytuje 
náhodně v několikadenním časovém intervalu, 

d. řešení požadavku, který se vyskytuje jen ve specifické softwarové či 
hardwarové konfiguraci Ohlašovatele, např. specifické nastavení firemní sítě 
či počítačové stanice, typicky antivirové programy, spamfiltry třetích stran, 
nastavení routeru apod., 

e. řešení požadavku, kde je nutná součinnost Ohlašovatele a Ohlašovatel na 
výzvu ze strany Dodavatele nereaguje. 

4. Za vyřešení požadavku se považuje:  
a. odstranění vady či závady Produktu, 
b. uplatnění dočasného náhradního řešení zajišťující takovou funkčnost, jakou 

by Produkt vykazoval bez předmětného požadavku a garance termínu 
dodání úplného řešení,  

c. řádně doložené a prokázané vyloučení chyby ze strany Dodavatele a návrh 
řešení, který Ohlašovateli umožní vyřešení Požadavku, 

d. situace, kdy Ohlašovatel neposkytne potřebnou součinnost déle než 5 
pracovních dnů. 

5. Pokud nebude požadavek vyřešen do daného termínu určeného v odpovídající 
tabulce, má Objednatel právo na 100% slevu z platby technické podpory za daný 
měsíc, kdy byl požadavek ohlášen. Tento nárok může uplatnit písemnou reklamací 
do 20. dne následujícího měsíce, kdy došlo k ohlášení požadavku, u kterého nebyl 
splněn termín garance vyřešení požadavku.  

6. Dodavatel o vyřešení požadavku bude informovat Ohlašovatele na elektronickou 
adresu, kterou mu sdělil při ohlášení požadavku. Stejně tak bude tato informace pro 
Ohlašovatele i Objednatele dostupná v evidenci požadavků v Klientské zóně. 

Klasifikace požadavků 
Za účelem vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají následující definice 
jednotlivých požadavků: 

Závažnost A – kritický stav 
Závada, která způsobuje úplnou nedostupnost Produktu nebo stav, kdy Produkt nemůže být 
dále používán a neplní svoje základní funkce, pro které byl pořízen. Závada na této úrovni 
znemožňuje Objednateli dodržovat zákonné požadavky, nebo významně ohrožuje 
poskytování služeb zákazníkům Objednatele, nebo způsobuje ztrátu či znehodnocení 
zpracovávaných dat, a nebo zde existuje vážné riziko vedoucí k takovým stavům. Závada je 
takové charakteru, že jí Objednatel nemůže bez zásahu Dodavatele sám překlenout s 
uplatněním náhradního řešení. Mezi kritické stavy náleží rovněž neautorizovaná změna 
(napadení) obsahu prezentace. 
 
Příklady: 

- Obecně (REALBrána, eBRÁNA eshop, eBRÁNA web, Moodle) 
▪ Nefunkční administrace, nelze se přihlásit do editoru přes účet 

žádného uživatele. 
▪ Doména, na které je umístěna internetová prezentace nemá žádný 

obsah.  
▪ Produkt je napaden útočníkem. 

- REALBrána 
▪ Neprobíhá export naprosté většiny nabídek na portály nemovitostí. 

- eBRÁNA eshop 
▪ Jsou potvrzeni více než 3 návštěvníci internetového obchodu, kteří 

nemohou dokončit nákup a odeslat objednávku. 
▪ Neprobíhá synchronizace naprosté většiny cen, kategorií, produktů, 

skladů nebo objednávek s datovým zdrojem. 
- Emaily 
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▪ Žádným způsobem nelze odesílat nebo přijímat poštu. 

Závažnost B – závažný stav 
Závada, která způsobuje problémy v provozu Produktu. Tento Produkt může být dále 
používán, ale plní pouze částečně své základní funkce, pro které byl pořízen. Dochází 
k výraznému omezení funkcí a závada nebo vada brání jeho dalšímu plnohodnotnému 
využívání. Závadu je možné dočasně překlenout uplatněním náhradního řešení, Závada však 
znemožňuje další plynulé zpracování dat a je ohroženo poskytování služeb zákazníkům 
Objednatele nebo vážně hrozí ztráta či znehodnocení zpracovávaných dat, a nebo je toto 
riziko velmi vysoké.  
 
Příklady: 

- REALBrána 
▪ Neprobíhající export jednotlivých nabídek na realitní portály. 
▪ Chybné přenášení vlastností nebo fotografií nabídek na realitní 

portály. 
▪ Odběratelům, kteří chtějí dostávat automaticky informace 

o vyhovujících nabídkách realitní kanceláře (funkce Hlídací pes) se 
neodesílají nové nabídky. 

▪ RealTracker (nástroj pro sledování statistik makléřů a nabídek) 
ukazuje špatná data nebo nefunguje vůbec. 

▪ Do obrázků nabídek realitní kanceláře není vložen vodoznak. 
- eBRÁNA eshop 

▪ Neprobíhá synchronizace obrázků, souborů, příslušenství nebo 
parametrů s datovým zdrojem. 

▪ Neposílají se emaily s potvrzením o přijetí nebo odeslání objednávky. 
▪ Do systému eBRÁNA eshop se nezanese fakturační adresa, ačkoliv 

byla zákazníkem vyplněna (zanese se pouze doručovací adresa a 
email). 

▪ Odkaz na obchodní podmínky je nefunkční. 
▪ Na zbožovém portálu (např. Zbozi.cz) se u produktů zobrazuje 

špatná dostupnost. 
- eBRÁNA web 

▪ Návštěvníkovi internetové prezentace nelze odeslat kontaktní 
formulář. 

▪ Nefunguje přístup do klientské sekce. 
- Emaily 

▪ Emaily přicházejí s několikahodinovým zpožděním. 
- Moodle 

▪ Nezobrazují se konkrétní kurzy nebo testy.  
▪ Nelze se některým uživatelů přihlásit do kurzu.  

Závažnost C – méně závažný stav 
Závada, která jen částečně omezuje využívání a provoz Produktu nebo se vyskytuje 
náhodně. Běžný provoz není ohrožen a neexistuje přímo identifikovatelné riziko ztráty či 
znehodnocení zpracovávaných dat. Závadu je možné přímo v Produktu překlenout 
náhradním řešením.  
 
Příklady: 

- Obecně (REALBrána, eBRÁNA eshop, eBRÁNA web) 
▪ Nelze měnit pořadí fotografií, produktů, kategorií apod. 
▪ Nelze formátovat text. 
▪ Design internetové prezentace je chybný.  
▪ Vyhledávání v administračním prostředí (např. v modulu Nabídky, 

Produkty nebo Objednávky) nefunguje správně, položka se musí 
složitě dohledávat (dohledat ale lze). 
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- Emaily 

▪ Nelze mazat zprávy. 
- Moodle  

▪ Špatné formátování prostředí nebo kurzů.  
▪ Nemožnost vložit soubory do systému Moodle.  

 
 

Ukončení služeb Technické podpory 
 
 Dodavatel služeb Technické podpory je oprávněn ukončit služby Technické podpory 
vedle případů stanovených v zákoně a/nebo v případě, že: 

a) Objednatel služeb je v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku vůči 
Dodavateli o více než 60 dnů a Dodavatel vyzval objednatele k úhradě v souladu s 
ustanovením čl. 6 odst. 5 Smlouvy o poskytování služeb a produktů. 

b) že Objednatel využitím Služeb a/nebo Produktů dodavatele, a/nebo zhodotoveného 
Díla porušuje právní řád České Republiky.    


