
 

Stránka 1 z 2 

 
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ KRIZOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU  
PRO MĚSTA A OBCE  
 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1  Společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, sp. zn. B 2145 (dále jen „Poskytovatel"), je poskytovatelem služby Krizový informační 
systém pro města a obce (dále jen „KISMO“). 

1.2 Společnost O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 
266/2, PSČ 140 22, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. 
zn. B 2322 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem služby KISMO. 

 
2. Popis služby 

2.1  Služba KISMO je určena výhradně pro starosty měst a obcí a pro jimi určené krizové pracovníky 
(dále jen „Uživatel“ nebo „Uživatelé“). Informace poskytované prostřednictvím této služby slouží 
výhradně pro účely krizového řízení a k případnému rozhodnutí o zabezpečení nezbytných potřeb 
obyvatel na území dané obce. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele  
a jednotlivých Uživatelů této služby. 

2.2  Služba KISMO poskytovaná Poskytovatelem je bezplatná a Poskytovatel si vyhrazuje tuto službu 
kdykoliv bez náhrady zrušit. 

2.3  Náklady na provoz služby KISMO nese Poskytovatel, vývoj, údržbu a provoz systému zajišťuje 
Provozovatel; tím není dotčena případná odpovědnost Uživatelů za škodu na KISMO v případě 
porušení níže stanovených pravidel pro využívání služby KISMO. 

 
3. Registrace a přístup   

3.1  Registrace do služby KISMO probíhá prostřednictvím portálu na adrese kissdesk.o2.cz/cez příp. 
prostřednictvím zaměstnanců Poskytovatele. Při registraci si každý uživatel vybere právě jednu 
obec, a to svou místně příslušnou, kterou si přiřadí ke svému profilu. Poskytovatel při poskytování 
informací prostřednictvím služby KISMO volí rozsah poskytování informace na úrovni kraje, obce 
s rozšířenou působností nebo vybere jen jednu či několik obcí, kterým má být informace 
doručena. V případě označení více položek si Poskytovatel vyhrazuje právo tuto registraci zrušit. 

3.2  V rámci registrace je Uživatel povinen uvést všechny povinné údaje vyžadované Poskytovatelem. 
3.3  Každá obec na distribučním území Poskytovatele může registrovat maximálně 3 kontaktní údaje. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo všechny další Uživatele nad uvedený rámec smazat. Zadaná  
e-mailová adresa musí být unikátní a nelze ji použít pro více registrací. 

3.4  Přihlášení do prostředí služby KISMO probíhá na základě zadání přihlašovacího jména a hesla. 
Nové heslo je tvořeno minimálně 6 znaky, přičemž musí obsahovat alespoň jednu číslici, jedno 
malé a jedno velké písmeno. Zabezpečení dat je řešeno na úrovni bezpečného (SSL) přístupu. 
         3.4.1  Pokud se Uživatel registroval do portálu KISMO sám, využije své přihlašovací údaje. 

V případě zapomenutého hesla je možné si prostřednictvím funkce „Zapomenuté 
heslo“ vyžádat nové jednorázové heslo. Při prvním přihlášení je Uživatel povinen 
nastavit heslo nové. 

3.4.2  V případě registrace Uživatele zaměstnancem Poskytovatele není nastaveno žádné 
heslo a heslo si Uživatel vyžádá v prostředí KISMO prostřednictvím funkce 
„Zapomenuté heslo“. Další postup je stejný jako v čl. 3.4.1. 

 
4. Práva a povinnosti  

4.1  Uživatel služby se zavazuje, že se při používání KISMO bude řídit platnou právní úpravou, bude 
vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a nebude jakkoli 
poškozovat dobré jméno a práva Poskytovatele ani ostatních Uživatelů. 

4.2  Uživatel se zavazuje, že zejména nebude: 
 zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Poskytovatele či Provozovatele do obsahu či 

technické podstaty jakýchkoli elementů KISMO; 
 zasahovat do bezpečnosti KISMO; 
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 přistupovat ke službě KISMO a zadávat, měnit anebo číst data za pomoci automatizovaných 
skriptů anebo dalšího speciálního programového vybavení, umožňujícího dávkově 
zpracovávat anebo hromadně vytěžovat informace (např. roboty, crawlery a spidery);  

 zasahovat jiným Uživatelům do užívání KISMO anebo jakýmkoli způsobem jim v užití KISMO 
bránit; 

 využívat KISMO pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv; 
 zasílat na KISMO zprávy anebo nahrávat soubory obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či 

škodlivé programy či jiný software; 
 vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se 

proniknout na účet jiných Uživatelů; 
 pokoušet se získat přístup ke stránkám či složkám KISMO, které jsou vyloučeny z používání 

Uživatele; 
 šířit prostřednictvím KISMO jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České 

republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající 
účelu služby;  

 šířit prostřednictvím KISMO klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které 
zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které 
jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které 
propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání. 

4.3  Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následky porušení povinností Uživatele. 
4.4  Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje 

pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Poskytovatele 
a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. 

4.5 Poskytovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány 
tyto podmínky nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Poskytovatele 
a/nebo třetích osob. 

 
5. Zpracování osobních údajů 

5.1  Osobní údaje subjektu údajů jsou Poskytovatelem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr, příp. mohou být subjektu údajů na základě žádosti 
poskytnuty. 

5.2  Pro registraci Uživatele je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo 
osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné a kontaktní údaje). 

5.3  Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné k poskytování služby KISMO 
Uživatelům, jakožto subjektům osobních údajů. 

5.4  V konkrétních případech může Poskytovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 5.2 a 5.3 
těchto Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele nebo 
třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na 
zpracovávání osobních údajů. 

5.5  Pokud Uživatel předal či předá Poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel 
povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost 
zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Poskytovateli za způsobenou 
škodu.  

 
6. Závěrečná ustanovení 

6.1  Poskytovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, 
zejména při změně legislativy, technické změně systému či služby či v případě změny provozních, 
organizačních či obchodních procesů u Poskytovatele. Poskytovatel oznámí změnu Uživatelům 
prostřednictvím této služby. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj 
uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský 
účet, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek. 

6.2  Pokud by jakýkoliv závazek (povinnost) podle těchto Podmínek byl nebo by se stal neplatným 
nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost těchto Podmínek jako celku  
a vymahatelnost ostatních závazků (povinností) podle těchto Podmínek.  

6.3  Tyto Podmínky jsou účinné od 25. 6. 2018. 
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