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SMLOUVA o FIREMNÍM ŘEŠENÍ
Uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
v platném znění.

(dále jen „Smlouva")

Čislo

9773947

mezi

T-Mobile Czech Republic a.s.
Sidlo:

Ulice

Tomíčkova 2144/1

Město

IČ

Praha 4
64949681

DIČ

CZ64949681

Spisová značka

B. 3787 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Zastoupená

Tomášem Mejzlíkem, na základě pověření

PSČ

148 00

PSČ

142 00

(dále jen “TMCZ")

Městská část Praha-Libuš
Sídlo:

Ulice

Libušská 35/200

Město

lČ

Praha 411 -Libuš
00231142

DlČ

C200231142

Spisová značka
Zastoupenou

Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Adresa pro zasílání korespondence včetně Vyúčtování 1):

(dále jen „Smluvní partner")
(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany“).

1') Vyplnit pouze. je-Ii odlišná od sídla

[] bez realizace
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Smlouva o Firemním řešení

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1

Účelem této Smlouvy je stanovení podminek mezi TMCZ a Smluvním partnerem, za nichž bude Smluvnímu partnerovi
poskytováno plnění v oblasti informačních technologií, neveřejných služeb elektronických komunikací a na základě
Účastnických smluv i veřejně dostupných služeb elektronických komunikací .

1.2

TMCZ se na základě uzavřené Speciﬁkace služeb nebo Účastnické smlouvy zavazuje Smluvnímu partnerovi poskytovat tam
sjednané plnění (dále jen „Služby“), a to za podmínek uvedených ve Specifikaci služby, Popisu služby, Dohodě o cenových

podmínkách, Účastnických smlouvách, Cenících služby, Obchodních podmínkách Smlouvy o Firemním řešení (dále též jako
„Podmínky Firemního řešení"), v této Smlouvě a přílohách této Smlouvy (dále společně jako „Smluvní dokumenty“).
1.3

Smluvni partner se za zřízení a poskytování Služeb zavazuje hradit TMCZ ceny dle Smluvních dokumentů, plnit další
povinnosti dle Smluvních dokumentů a poskytovat TMCZ součinnost potřebnou pro řádné zřízení, změnu, poskytování a
ukončení Služeb.

ZÁMĚRNÉ VYNECH'ÁNO

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní partner se za Služby zavazuje hradit cenu dohodnutou Smluvními stranami ve Smluvních dokumentech, a to vždy na
účet TMCZ uvedený v příslušném daňovém dokladu - vyúčtování. Neni-li výslovně uvedeno jinak, jsou veškeré ceny uvedeny
bez DPH, přičemž na daňovém dokladu bude k ceně připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. Pokud nebylo
výslovně sjednáno jinak, TMCZ je oprávněn vyúčtovat cenu za Služby čerpané v jednom zúčtovacím období na více
samostatných daňových dokladech - vyúčtováních.
3.2

Smluvní strany se dohodly, že splatnost vyúčtování činí 18 dní od jeho vystaveni. v případě prodlení s úhradou ceny ma'
TMCZ právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

ZÁVAZEK MlNlMÁLNÍHO ODBĚRU
Vzhledem ke zvýhodněným podmínkám jednotlivých Služeb, se Smluvní partner zavazuje, že zajistí minimální odběr Služeb

tak,že minimální částka vyúčtovaná za Služby v období od 01.10.2017 do 30.09.2019 (dále jen „Doba minimálního odběru“)
a dále až do ukončení účinnosti Smlouvy neklesne pod 8.238 Kč (bez DPH a po aplikaci dohodnutých slev), a to vždy za
každé kalendářní čtvrtletí (dále jen „Minimální odbér“). Do plnění závazku Minimálního odběru se započítávají pouze úhrady

Smluvního partnera vztahující se k takové Službě, u níž je to v příslušném Smluvním dokumentu (zejm. Speciﬁkaci služby či
Účastnické smlouvě) uvedeno. Není-li ve vztahu k určité Službě v příslušném Smluvním dokumentu (zejm. Specifikaci služby
či Účastnické smlouvě) uvedeno, že se Služba započítává do Minimálního odběru, pak platí, že se úhrady Smluvního partnera
vztahující se k dané Službě nezapočítávají do plnění závazku Minimálního odběru. Ve vztahu ke Službám, které se
započítávají do Minimálního odběru se nepoužije smluvní pokuta dle odst. 7.1.2 Smlouvy.
4.2

Vždy, když Smluvní partner poruší svůj závazek Minimálního odběru a skutečná vyúčtovaná částka za kterékoliv kalendářní
čtvrtletí za trvání této Smlouvy nedosáhne 99 % dohodnuté výše Minimálního odběru, je TMCZ oprávněn vyúčtovat Smluvnímu
partnerovi smluvní pokutu a Smluvni partnerje povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. Výše této smluvní pokuty

se rovná rozdílu mezi sjednanou výší Minimálního odběru a skutečně vyúčtovanou částkou za poskytnuté Služby za dané
kalendářní čtvrtletí (bez DPH a po aplikaci dohodnutých slev).

MlNlMÁLNí CENA ZA PROVOZ
Smluvní dokumenty mohou stanovit minimální cenu za provoz (dále jen „Minimální cena za provoz“). Cenou za provoz se
rozumi ve Smluvním dokumentu specifikované cena za plnění poskytovaná v rámci Služby v zúčtovacím období dané Služby.
Cena za provoz je účtována zpravidla nad rámec paušální ceny Služby. Je-li stanovena Minimální cena za provoz, zavazuje

se Smluvní partner zajistit minimální odběr plnění v rámci Služby tak, že nad rámec paušální ceny za tuto Službu bude
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vyúčtovaná cena za provoz ve vztahu k dotčené Službě v daném zúčtovacím období alespoň ve výši Minimální ceny za provoz
(bez DPH a po aplikaci dohodnutých slev).
5.2

Vždy, když Smluvní partner poruší svůj závazek zajistit odběr plnění v rámci Služby tak, aby v daném zúčtovacím období
dosáhla vyúčtovaná cena za provoz alespoň Minimální ceny za provoz, je TMCZ oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi
smluvní pokutu a Smluvní partnerje povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta se vypočte jako
rozdil mezi výší stanovené Minimální ceny za provoz a skutečně vyúčtovanými cenami za provoz (bez paušální ceny Služby)
ve vztahu k dané Službě v daném zúčtovacím období.

MlNlMÁLNÍ DOBA užívÁNi SLUŽBY
Specifikace služby jsou uzavírány na dobu neurčitou se závazkem minimální doby užívání Služby (dálejen „Minimální doba
užívání služby“). Pro vyloučeni pochybností se uvádí, že Minimální doba užívání služby neznamená dobu určitou trvání
Specifrkace služby. Není-li v relevantním Smluvním dokumentu stanovenojinak, činí Minimální doba užívání služby 24 měsíců.
Minimální doba užívání služby se počítá ode dne zřízení Služby, popř. ode dne provedení změny Služby.
SMLUVNÍ SANKCE, NÁHRADA ÚJMY
Za jakékoliv porušení povinnosti Smluvním partnerem, které je podle Smluvních dokumentů označeno jako podstatné, je
TMCZ oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu a Smluvni partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní
pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta bude vyúčtována ve výši vypočtené postupem bud' dle odst 7.1.1 níže, nebo dle odst
7.1.2 níže, a to podle toho, který postup výpočtu bude mít za výsledek vyšší částku. Výše smluvní pokuty se vypočte jako:
7.1.1

součin částky 2.746 Kč a počtu celých měsíců, které zbývají do uplynutí Doby minimálního odběru ode dne, kdy

7.1.2

součet sjednaných měsíčních paušálních cen a Minimálních cen za provoz platných ke dni porušení dané povinnosti
u konkrétní Služby vynásobený počtem celých kalendářních měsíců, které zbývají do uplynutí sjednané Minimální
doby užívání služby u Služby, které se takové porušení týká, ato ode dne, kdy k takovému porušení povinnosti došlo.
Jsou-Ii sjednány paušální ceny za období delší než měsíc, určí se pro účely předchozí věty měsíční paušální cena

k takovému porušení povinnosti došlo; nebo jako

jako poměrná část takové paušální ceny připadající na jeden měsíc.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že TMCZ není oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu tvořenou jako součet

částek vypočtených dle odst. 7.1.1 a 7.1.2 Smlouvy, ale je oprávněn vyúčtovat bud' pouze smluvní pokutu vypočtenou
postupem podle odst. 7.1.1 výše, nebo pouze smluvní pokutu vypočtenou postupem podle odst. 7.1.2 výše, a to podle toho,
který z uvedených postupů bude mít za výsledek vyšší částku. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto odstavce 7.1 není
dotčeno právo TMCZ na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s podstatným porušením povinnosti Smluvním partnerem v plné
výši.
7.2

Dojde-li ze strany Smluvního partnera k prokazatelnému porušení smluvní povinnosti uvedené v článku 3 Podmínek Firemního
řešení, Smluvní strany se dohodly, že se vždy bude jednat o podstatné porušení smluvní povinností ze strany Smluvního
partnera, přičemž TMCZ je oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi nad rámec jiných sankcí za toto porušení smluvní
pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za
každé takové porušení, ato i opakované.

7.3

7.4

Smluvní pokuty dohodnuté vtéto Smlouvě mohou být Smluvnímu partnerovi vyúčtovány v rámci kteréhokoliv vyúčtování
služeb, které TMCZ Smluvnímu partnerovi vystavuje, případně ve zvláštním vyúčtování, a Smluvní partner se zavazuje je
uhradit ve lhůtě uvedené ve vyúčtování. Smluvní strany se výslovně dohodly, že TMCZ je oprávněna započíst svůj nárok na
úhradu smluvní sankce proti Smluvnímu partnerovi v rámci kteréhokoliv vyúčtování za Služby. Pro účely výpočtu smluvní
sankce z ceny Služeb se vždy použije cena Služeb včetně DPH a bez aplikace případných slev z Ceníku.
Vyúčtuje-li TMCZ Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu dle odst. 7.1.1 Smlouvy, pak bez ohledu na ostatní ustanovení
Smluvních dokumentů a bez ohledu na ujednání v čl. 4 Smlouvy, dochází ke dni uhrazení takové smluvní pokuty k ukončení
Doby minimálního odběru. Vyúčtuje-li TMCZ Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu dle odst. 7.1.2 Smlouvy, pak bez ohledu
na ostatní ustanoveni Smluvních dokumentů, dochází ke dni uhrazení takové smluvní pokuty k ukončení Minimální doby
užívání služby ve vztahu ke Službě, které se týká podstatné porušení povinnosti a následná úhrada smluvní pokuty.
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7.5

Smluvní strany si ujednávají další práva a povinnosti týkající se případů, které jsou ve smyslu této Smlouvy považovány za
podstatné porušení povinností, smluvních sankci a náhrady újmy a jejího omezení, a to v Podmínkách Firemního řešení,
zejména v jejich článku 9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY A SPEClFtKACE SLUŽBY
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran aje uzavřena na dobu neurčitou.
Smlouva může být kdykoli ukončena na základě písemné výpovědi kterékoli ze Smluvních stran s výpovědní dobou 3 (tří)
měsíců, která začíná běžet posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena a
uplyne posledním dnem posledního měsíce výpovědní lhůty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že bez ohledu na uvedené
v předchozí větě takto stanovená výpovědní doba neuplyne nikdy dříve, než poslední den Doby minimálního odběru, je-li
sjednána.

8.2

Specifikace služby nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou Smluvních stran. Specifikace služby je
uzavřena na dobu neurčitou. Specifikace služby může být kdykoli ukončena na základě písemné výpovědi kterékoli ze
Smluvních stran s výpovědní dobou 3 (tří) měsíců, která začíná běžet posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla
výpověď druhé Smluvní straně doručena a uplyne posledním dnem posledního měsíce výpovědní lhůty. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že bez ohledu na uvedené v předchozí větě takto stanovená výpovědní doba neuplyne nikdy dříve, než
poslední den Minimální doby užívání služby.

8.3

Smlouva nebo Specifikace služby může být ukončena rovněž dohodou Smluvních stran nebo odstoupením kterékoliv Smluvní
strany, a to v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Další podmínky pro ukončení Smlouvy, či

Speciﬁkaci služeb nad rámec tohoto článku Smlouvy, jakož i podmínky ukončení Účastnických smluv mohou být stanoveny
ve Smluvních dokumentech.
8.4

Ukončením této Smlouvy dochází k ukončení Dohod o cenových podmínkách uzavřených dle této Smlouvy.

8.5

Ukončení této Smlouvy nemá vliv na trvání Specifikací služeb, přičemž v takovém případě se Speciﬁkace služeb nadále řídí
touto Smlouvou, jakoby nedošlo k jejímu ukončení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud není stanoveno jinak, veškeré změny a dodatky Smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma Smluvními
stranami.

9.2

Smluvní partner výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se zněním Obchodních podmínek Smlouvy o Firemnim řešení,
se zněním Podmínek zpracování osobních, identiﬁkaénich, provoznich a lokalizačních údajů účastníků i se zněním
Všeobecných podminek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

9.3

TMCZ upozorňuje Smluvniho partnera, že v některých Smluvních dokumentech, zejmena vtěto Smlouvě a Obchodních
podmínkách Smlouvy o Firemním řešení jsou ustanovení, která by mohla být považována za překvapivá. Jedná se zejména
o ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady újmy a jejího omezeni, SLA a případů, které jsou považovány dle Smlouvy
za podstatné porušení Smlouvy. Smluvní partner prohlašuje, že se s těmito ustanoveními podrobně seznámil a bez výhrad

s nimi souhlasi. Smluvni partner se zavazuje vždy při uzavření Speciňkace služby nebo Účastnické smlouvy se podrobně
seznámit se všemi Smluvními dokumenty, které se poskytování Služby týkají, a to i s ohledem na skutečnost, že takové

Smluvní dokumenty mohou obsahovat ustanoveni, která by mohla být považována ve smyslu právních předpisů za
překvapivá.

9.4

Je-Ii mezi Smluvními stranami sjednáno právo TMCZ jednostranně změnit smluvní podmínky, může je TMCZ měnit
jednostranně částečně i v celém jejich rozsahu. Není-li sjednáno jinak, Smluvní partner má právo do 30 dnů od oznámeni
takové změny písemně ukončit Službu dotčenou takovou změnou s výpovědní dobou, která uplyne posledním dnem měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena TM CZ, přičemž do okamžiku uplynutí výpovědní doby platí původni
smluvní podmínky. Pokud Smluvní partner výše uvedeným způsobem vypoví Službu, má TMCZ právo vzit změnu smluvních
podmínek zpět, přičemž Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě se Smluvním partnerem podaná výpověď ruší a

pro Službu nadále platí původní smluvní podmínky. Právo ukončit Službulpodle tohoto odstavce nevzniká, pokud dojde ke
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změně smluvních podmínek na základě změny právní úpravy nebo v případě změn smluvních podmínek, které nejsou
v neprospěch Smluvního partnera. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro Účastnické služby.

9.5

9.6

Smluvní strany sjednávají, že TMCZ je oprávněn měnit jednostranně Podmínky Firemního řešení, Popisy služeb, Ceníky
služeb, Provozní řády, Kontaktní osoby, Podmínky zpracování osobních, identiňkačních, provozních a lokalizačních
údajů
účastníků, případně i další dokumenty, v nichž je tak výslovně stanoveno. TMCZ se zavazuje Smluvního partnera o takové
změně informovat nejméně 30 dní předem, není-li v příslušném dokumentu stanoveno jinak.
Smluvní partner prohlašuje, že vzhledem ke skutečnosti, že předmětem této Smlouvy je poskytnutí Služeb Firemního řešení
dle jeho individuálního požadavku pro jím provozovanou podnikatelskou činnost, nemá postaveni slabší strany
ve smyslu §

9.8

433 občanského zákoníku.
Smluvní partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolnosti. Smlouva je
závazná pro právní nástupce Smluvních stran.
Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákoníku ujednávaji, že na smluvní vztah založený

9.9

touto Smlouvou se vylučuje uplatnění obchodních zvyklostí. Smluvní strany si dále ujednávaji, že na smluvní vztah založený
touto Smlouvou se vylučuje uplatnění ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud se v Účastnické smlouvě a/nebo jiném dokumentu, který je přílohou této

9.7

Smlouvy, hovoří o Rámcové smlouvě, rozumí se tím tato Smlouva.

9.10

Nedílnou součást Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1:

Kontaktní osoby

Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Zámémě vynecháno

Obchodní podmínky Smlouvy o Firemním řešení
Podmínky zpracování osobních, identíflkačnich, provoznich a lokalizačních údajů účastníků
V případě rozporu mezi Smluvními dokumenty má přednost ten dokument, který je v následujícím výčtu uveden dříve: 1.
Specifikace služby; 2. Dohoda o cenových podmínkách; 3. Provozní řa'dy (je-Ii pro danou Službu sjednáno jejich použití); 4.
tělo Smlouvy; 5. Ceniky služeb; 6. Popis služby; 7. Podmínky zpracování osobních, identiňkačnich, provoznich a lokalizačních
údajů účastníků; 8. Podmínky Firemního řešení; 9. Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále také
Příloha č. 4:

9.11

„VPST")

9.12

Konkrétní Popis služby, Provozní řád (je-li pro danou Službu sjednána jeho použití) a Ceník služby — pro konkrétní typ Služby

- se stávají nedílnou součástí této Smlouvy dnem, kdy dojde k podpisu příslušné Specifikace služby nebo Dohody o cenových
podmínkách - pro konkrétní typ Služby - oběma smluvními stranami, s tím, že podpisem Smluvní partner potvrzuje, že se s

9.13

příslušným Popísem služby, Provozním řádem a Ceníkem služby seznámil, zavázal se jimi řídit a dodržovat je.
Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž TMCZ obdrží 2 vyhotovení Smlouvy a Smluvní
partner obdrží 1 vyhotovení Smlouvy.

9.14

Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě
jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování principu poctivost, spravedlnosti a rovnosti Smluvních stran.
Na
důkaz uvedených skutečností připojují sve podpisy.

V Praze, dne
0 3 '07‘ 2017
Jméno Tomáš Mejzlík,
Funkce Senior manažer prodeje

.

V Praze, dne
Jméno
Funkce
Starosta

'i'-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
| :54 4 6

:

, . . „Nv

Za TMCZ vyřizuje: Eva gcgngfz'ŠĚVŽZMW-g“
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PŘÍLOHA č. 1; KONTAKTNÍ OSOBY
ke Smlouvě o Firemním řešení 53. 9773947

Pro společnost Městská část Praha—Libuš? lČ 00231142
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany určují následující kontaktní osoby resp. kontaktní údaje pro komunikaci za účelem zajištění bezproblémového
poskytování Služeb a jejich vyúčtování.
Jsou-li kontaktní osoby dle této přílohy pro Oprávněnou osobu, rozumí se vtéto příloze Smluvním partnerem právě tato

oprávněná osoba.
_/

Zákaznické centrum — Business
Dotazy týkající se zejm. podmínek účtování, nastavení Služeb
Pro technickou podporu týkající se funkčnosti služby je kontakt umožněn stanoveným Administrátorům systémových
řešení

Tel.: 800 737 333
mﬁinessgcﬂt—mobibg

fax: 603 604 646

Pro vybrané typy služeb jsou kontaktní údaje oddělení technické podpory či dohledového centra uvedeny vždy na
konkrétní specifikaci služby. | v těchto případech je kontakt umožněn stanoveným Administrátorům systémových
řešení.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SMLUVNÍHO PARTNERA
Smluvní partner: Obchodni ﬁrma: Městská část Praha-Libuš

Zákaznický portál

IZStanovenI'

DZměna

El Zrušení

Jméno a příjmení administrátora
Kontaktní mobilní telefonní číslo
E-maíl

Zodpovědná osoba je hlavním administrátorem Služeb a může být statutárním orgánem společnosti Smluvního partnera
nebo osobou, která má jiné oprávnění jednat za Smluvní ho partnera (např. plná moc). Zodpovědná osoba je oprávněna činit
jménem Smluvního partnera veškeré úkony vůči TMCZ (uzavirat, převádět, prodlužovat, vypovídat Specifikace služeb,
Účastnické smlouvy, jmenovat. měnit či rušit administrátory Služeb nIZSI úrovně apod.). Provádí-li Smluvní partner
administraci služeb prostřednictvím administrátorů, musí mít vždy alespoň jednu Zodpovědnou osobu.

Příloha: Kontaktní osoby
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IXStanovení

DZměna

|___| Zrušení

Jméno, příjmení, titul“
Kontaktni telefonní číslo"
Druhé telefonní číslo
E-mail"
Fax

Heslo admin. (čtyřmístné číslo)“

-

Kontaktní adresa
Ulice, č.p., město, PSČ

Administrátoři: Smluvní partner timto zmocňuje níže uvedené osoby jednat za něj vůči TMCZ, a to v rozsahu zveřejněném
na internetových stránkách TMCZ a vjeho tiskových materiálech, zejména pak aktivovat, měnit a deaktivovat Služby),
získávat informace o nastavení Služeb apod.
Vpřípadě, že role Administrátora není stanovena, může každý koncový uživatel provádět právě ty změny, kterou jsou

v kompetenci Administrátora.

Administrátor systémových řešení je kontaktní osoba pověřená Smluvním partnerem administrovat označené Služby.
Komunikuje se zástupci TMCZ vzáležitostech spojených s administraci těchto Služeb (řešení poruch, změny nastavení,
plánované i neplánovaně odstávky apod.). Jeho stanovením a vyplněním povinných údajů garantuje TMCZ Administrátorovi
systémových řešení přímou podporu na specializované lince. TMCZ se obrací na Administrátora systémových řešení v
případě zasílání informace o plánované odstávce, ověření funkčnosti apod. Administrátorem systémových řešení může být
"helpdesk" Smluvního partnera. V případě více lokalit může mít každá svého administrátora systémových řešení (či
administrátory).

EStanovení

EIZměna

EI Zrušení

Jméno, příjmení, titul“

Kontaktní telefonní číslo"
Druhé telefonní číslo
E—mail"
Fax

Heslo admin. (čtyřmístné číslo)"
Kontaktní adresa

Ulice, č.p., město, PSČ
Platné pro všechny specifikace |X|
Platné pro specifikace číslo:

Příloha: Kontaktní osoby
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IEStanovení

DZměna

[] Zrušení

Jméno, příjmení, titul"
Kontaktní telefonní číslo"
Druhé telefonní číslo
E-mail"
Fax

Heslo admin. (čtyřmístné číslo)"
Kontaktní adresa

Ulice, č.p., město, PSČ
Platné pro všechny specifikace
Platné pro specifikace číslo:

Administrátor financi je Smluvním partnerem pověřen nastavovat parametry týkající se Vyúčtování Služeb
a získávat informace o nich. Mezi jeho oprávnění patří zejména získávání informací o platbách, nahlížení
na Vyúčtování prostřednictvím aplikace Správce ﬁremnich nákladů (SF N), administrovat Podrobný výpis služeb, měnit metodu
a formu úhradu Služeb, měnit údaje k Vyúčtování, žádat o opisy daňových dokladů, splátkových kalendářů, platebních šetření
apod.

V případě, že role Administrátora financí není stanovena, může každý koncový uživatel provádět právě ty změny, které jsou
v kompetenci Administrátora financí.

IZStanoveni
DZměna
El Zrušení
|X| Shodné se Zodpovědnou osobou
Jméno, příjmení, titul“
Kontaktní telefonní číslo"
Druhé telefonní číslo
E-mail“
Fax

Heslo admin. (čtyřmístné číslo)"
Kontaktní adresa

Ulice, č.p., město, PSČ

Pozn.:

1) Povinné údaje k vyplnění

Příloha: Kontaktní osoby
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Specifikace služby IP komplet
Služba lP komplet nabízí optimální řešení pro poskytování hlasových, internetových a datových služeb prostřednictvím jednotné technologické platformy.
Detailní popis služby najdete v dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí.

Součástí smlouvy 6.: 9773947

Požadavek na: zřízení služby

Specifikace služby/verze: 1l1

Nahrazuje Speciﬁkaci služby/verzi:

Poskytovatel
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IC 649 49 681. spisova’ značka B 3787 vedená Městským
soudem v
Praze

Ě

j Obchodní případ ID: 0301097

Partnerská smlouva:

/

I

/

[

Smluvní partner! Oprávněná osoba “
Obchodní firma/Jméno: Městská část Praha-Libuš

lČ/rodné číslo: 00231142

Oprávněný zástupce: Mgr. Jiří Koubek

Funkce: Starosta

1)

Podrobné identifikační údaje — viz výše uvedená smlouva/příloha Seznam Oprávněných osob

Termíny
Plánovaný termín zřízení nebo změny služby je stanoven do 49 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního
partnera/Oprávněné osoby a poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny služby (např. vyplněný
a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka objektu atd.).

Minimální doba užívání služby je stanovena na

24 měsíců.

Cena uhrazené za poskytování Služeb dle této Specifikace služeb se započítává do Minimálniho odběru definovaného ve
Smlouvě.

Lokalita Smiuvniho partnera I Oprávněné osoby
Ulice: Libušská 35/200

Město: Praha 411 -Libuš

Kontaktní osoba:

Telefon/mobil: _

Funkce:

E-m_

Administrátor systémových řešení

Parametry služby

_

[ Rychlost přístupové linky2:
2)

PSČ: 142 00

16/1 Mbitls 1:1

]

Garantovaná úroveň služby - SLA: 99,007..

J

Celková kapacita včetně hlasového, datového a internetového provozu.

Metalické vedeni pro realizaci služby v rámci objektu
'lontaktníosobadz
3)

| Telefon:

E-mail:

—|

Nevyplňovat v případě, že jde o stejnou „Kontaktní osobu“ uvedenou v bodě „Lokalita smluvního partnera/oprávněné osoby“.

Přílohy ke specifikaci služby
E
_
4)

lntemet,
datová lP VPN

.
Hlasová služba,
připojeni PBX. hlasová VPN

|:! Telefonní
seznam

Koncové lokality telefonních
služeb“

„ Ceník
* služby

V případě terminace provozu 2 více lokalit v centrále nutno vyplnit specifikaci „Koncové lokality telefonních služeb“ pro všechny lokality smluvního partnera/oprávněné
osoby a podepsat dokument „Centrální prostup do telefonní sítě“.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, |Č164949681, DIČ: C264949681
společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka 8.3787
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Specifikace služby IP komplet
Cenové ujednání
[Ceník služby lP komplet: Standardní
Cenová ujednání - Jednorázové ceny (bez DPH)
Jednorázová cena za základní aktivaci:
(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)
Jednorázová cena za přenesení samostatného telef. čísla (CLl):
(Eto cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční cené)
Jednorázová cena za přenesení bloku telefonních čísel (DDI):

Cenová ujednání- Pravidelné měsíční ceny (bez DPH)
Pravidelná měsíční cena za přístupový okruh a koncové zařízení:

Jednorázová cena za provolbu - 10 čísel:

KC

Pravidelná měsíční cena za hlasovou službu:

Ki:

Jednorázová cena za QoS:

Kč

Pravidelná měsíční cena za QoS:

Kt:

::

Pravidelná měsiční cena za Back—up:

::

Jednorázová cena za Back-up:

_

Jednorázová cena za Provozní statistiky:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Pravidelná měsíční cena za Internet:
1.300 Kč
_

Pravidelná měsíční cena za IP VPN:

Pravidelná měsíční cena za Provozní statistiky:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Jednorázová cena za Proaktivni dohled:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsiční ceně)

Pravidelná měsíční cena za Proaktivní dohled:

(Tato cenaje zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Jednorázová cena za Garantovanou úroveň služby - SLA:
(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)
Jednorázová cena za připojení do OSS SAP:

(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Pravidelná měsíční cena za Garantovanou úroveň služby - SLA:
(Tato cena je zahrnuta v Pravidelné měsíční ceně)

Pravidelná měsíční cena za připojeni do OSS SAP“
Kč

Kč

Ceník voiání, zlevněné mezinárodní destinace

] (GTS) Atlas Interval

[ Cenový program (pro IP komplet):

|

Poznámka:

Smluvní partner/Oprávněná osoba podpisem této Speciﬁkace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytovaní této
Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této
Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, žejsou mu/jí srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané
ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde uvedené Službyjsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je
k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Smluvní partner / Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil
a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Tato Specifikace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenými ve Smlouvě
(včetně Podmínek Firemního řešení) uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvním partnerem. Uzavírá-Ii tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba tak svým

podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek Firemního řešení) seznámila a zavazuje se jimi řídit.
Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace služeb je platná až okamžikem, kdy k pod pisu této Speciňkace služeb za TMCZ a
Oprávněnou osobu připojí svůj podpis rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením této Specifikace služeb mezi
Oprávněnou osobou a TMCZ.
Pro technickou podporu využijte prosim telefonní číslo: 800 737 311

Datum:

03~ﬂﬁ~ZﬂJ7f

Datum:

Jméno a funkce oprávněného zástupce poskytovatele

Podpis oprávněného zástupce poskytovatele

„&%
WOT Pp

Tomáš Mejzlík I Senior manažer prodeje SMENSE zákazníkům
Jméno a funkce opráv-

Podpis oprávněn

T-Moblle Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4

lČ: 649 49 681. DlČ: 0264949681

T-Mobile Czech Republic as, Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, |Č264949681, DIČ: CZS4949581
společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka 8.3787
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Specifikace služby IP komplet
internet a data

Zástupce odpovědný za provoz a správu místní počítačové sítě - LAN
[šontaktní osoba—":

5)

I Telefon:

E-mail:

I

Nevyplňovat v případě. že správce LAN je „Kontaktní osoba“ uvedená v bodě „Lokalita smluvního partnera/oprávněné osoby".

Profesionální internet - parametry služby
Kapacitas dedikované přípojky (symetrické):

nebo (asymetrické): 16/1 Mbitls 1:1

Alternativní připojkaez

I Souhlasim s dočasným zřízením alternativní přípojkyT: Ne

Požadovaný počet veřejnýchg IPv4 adres: 1a IPv6 adres: 0
Typ rozhrani:

I Konektor:

Maximélni rychlost přípojky pro 95% percentíl:

Mbit/s1c

[ Připojení do oss SAP: Ne

Profesionální internet- doplňkové služby
Back-up dedikovaná přípojka: Ne

Back-up alternativní přípojka'iz Ne

Back—up sdílená přípojka: Ne

Účastnické číslo pro back-up sdílenou přípojku:

Ref. číslo 02:

Typ telefonní linky:

Provozní statistiky: Basic - zahrnuje základní měření

Typ vizualizace: Standard

Proaktivní dohled: Ano

Poznámka:

lP VPN - parametry služby
Kapacita6 dedikované přípojky (symetrické):

nebo (asymetrické)z

Kapacita sdílené přípojkysz
Alternativní přípojkas:

Souhlasím s dočasným zřízením alternativní přípojkyaz Ne

I Referenční číslo 02:

Účastnické čislo sdílené přípojky:
Typ rozhraní:
Název zákaznické IP VPN: Síť 1:

Typ:

Konektor:
;

Sir 2:

Multiple IP VPN: Ne Sit‘ 1: 100% kapacity; Sít' 2: 0% kapacity

lP VPN - doplňkové služby
Back-up dedikované přípojka: Ne

Back-up alternativní přípojka'l: Ne

Back-up sdílená přípojka: Ne

Účastnické číslo back—up sdílené přípojky:

Ref. číslo 02:

Typ telefonní linky:

00812: Ne

Remote access”: Ne

Multi IP VPN‘Z: Ne

Multicast IP VPN'Ž: Ne

I Provozní statistiky'3: Ne

Centrální internet‘z: Ne
IPv6 VPN: Ne
I Typ vizualizace: Standard

I Proaktivní dohled: Ne

Eozna'mka:

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Požadovaná kapactta linky je garantována pouze pro rámce o velikosti 512 bajtů a větší,
Dle platného Popisu služby Profesionální internet (viz článek Zřízení služby Profesionální internet) a dle platného Ceníku služby Profesionální internet.
Dle platného Popisu služby IP VPN (viz članek Zřízení služby lP VPN) a dle platného Ceníku služby IP VPN.
V případě požadavku na 32 a více IPv4 adres je nutné vyplnit RIPE formulář, v případě adres IPv6 jsou přiděleny masky podsítě 164, l56 nebo 48 v závislosti
na velikosti
společnosti a doložitelných potřebách.
Portová rychlost. Poměr portově rychlostí ve vztahu ke kapacitě přípojky je dána poměrem 2:1.
Pokud vyberete volbu „Ano—Mobilní přípojka", je maximální kapacita této záložní přípojky limitována aktuálními technologickými a kapacitnímí možnostmi mobilní
sítě v dané
lokalitě a v žádném případě nepřesáhne maxtma'lni kapacitu primární přípojky (v případě asymetrické primární přípojky se rozumí konfigurace na kapacitu
vjejím uploadu).
QoS parametry na tomto typu záložní přípojky nejsou podporovány
Pro objednání této volitelné doplňkové služby je nutné vyplnit detailní Specifikací konkrétní doplňkové služby, která pak tvoří přílohu této Specifikace služby IP VPN.
Je-li na'lP VPN připojce objednána služba 003, služba Provozní statistiky zahrnuje i Advance měření (tj. měření 008 nebo IP SLA, více viz platný Popis služby Provozní
statistiky).

Smluvní partner/oprávněná osoba se zavazuje, že v termínu realizace zajistí technika zodpovědného za vnitřní rozvody (platí v případě, že dodavatel
okruhu využívá stávající rozvody) a že v den realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového zařízení poskytovatele.
Smluvní partner/oprávněná osoba byl informován, že v případě využívání vlastního CPE, nenese poskytovatel zodpovědnost za případné technické
problémy zařízení a za problémy služby této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména smluvnímu partnerovi/oprávněné osobě
nenáleží
příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, |Č:64949681, DIČ: C264949681
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Specifikace služby IP komplet
Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN
Zástupce odpovědný za provoz a správu pobočkové ústředny (PBX) zákazníka
F(ontaktníosobaM:
14)

l Telefon:

E-mail:

Nevyplňovat v případě, že správce pobočkové ústředny je „Kontaktní osoba“ uvedená v bodě „Lokalita smluvního partnera/oprávněné osoby".

Hlasové rozhrani
FXS15 rozhraní: 0

BRI15 rozhraní: 0

Souběžných hovorů: 0

Souběžných hovorů: O

PRI15 rozhrani: O

SIP trunk pro IP PBX

Virtuální Ústředna

Souběžných hovorů: 0

Souběžných hovorů: 0

Souběžných hovorů: 9

Odchod

0

Odchod

0

Odchod

0

Odchod

0

Odchod

9

Příchod

0

Příchod

0

Příchod

0

Příchod

0

Příchod

9

15)

FXS (Foreign eXchange Station) odpovidé pojmu HTS (Hlavní Telefonní Stanice), BRI/PRI (Basi/Primary Rate Interface) odpovídá pojmu ISDN2/ISDN30

Definice připojení pro lP PBX (hlasový SIP trunk)
j

Typ signalizace

I

Typ kodeku

L

Konfigurace hlasové služby
Pořadové
čislo přípojky

. Typ přípojky-l
linky bez připojeni

Přidělené číslo nebo Přidělení l přenesení
číselná řada16
čísla17

Virtuální ústředna
Virtuální ústředna
Virtuální ústředna

234760564
234760569
234760867

Přesměrování (přepočet
na cílové čislo“

Poznámka

Přidělení
Přidělení
Přidělení

Virtuální ústředna

234760932

Přidělení

Virtuální ústředna

261711380

Přenesení

Virtuální ústředna

244471884

Přenesení

Virtuální ústředna

24409010x

Přenesení

_ _

__ __ *

Konňguraceyro Virtuální fax
. .
-.
„
.
Přidelené cislo nebo cnselná rada 16

Přidělení! přenesení
čísla"

241727864

Přenesení

Faxová schránka!
+ připojeni fax. přistrJ“
Jen schránka

Počet jednoduchých objednávek přenesení?
16)
17)
18)

19)
20)
21)

.
..
. . .
,
E _ mail + uživatelské jmeno 20 + poznamka
mclibus + Iibusska35

Počet komplexních objednávek přenesením:

J

Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo — nepovinný údaj, číselné řady musi náležet dojednoho telefonního obvodu.
Přidělení nového telefonního Čísla (série) 2 rozsahu TfMobíle nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle pňloženého formuláře CAF
Uvedte cílové číslo a vyberte, zda se jedna o přesměrování či přepočet telefonních čísel přidělených k existujici připojce. Veškerý příchozí telefonní provoz na přidělené číslo
bude trvale zakončen prostřednictvím doplňkové funkce přesměrování nebo přepočet čísla na uvedeném cílovém čísle. Cílové číslo musí být číslo typu DIR nebo číslo stejného
rozsahu jako číslo přidělené. Přesměrováníje možné na telefonní číslo vjakékoliv veřejné telefonní sítí, přesměrovaný provozje zpoplatnén jako odchozí provoz do příslušného
směru dle zvoleného cenového programu a Ceníku služby telefonní připojení, pokud není dohodnuto jinak. Přepočet čísla lze realizovat pouze v ramci sítě T—Mobíle a cílové
číslo musí náležet do stejného telefonního obvodu jako číslo přepočítávané, přepočítaný provoz není zpoplatněn cenou za provoz,
FaxScan — koncové zařízení pro připojení standardního faxověho přístroje. Přístroj nelze používat pro hlasovou komunikací.
Uživatelské jméno smí obsahovat pouze písmena a číslice.
Jednoduchá objednávka : přeneseníjednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel, 1 objednávka : 1
CAF.

Back-up hlasové služby
Back-up dedikované přípojka: Ne

Back-up alternativní přípojkazzz Ne

Back-up sdílená přípojka: Ne

Účastnické číslo back-up sdílené přípojky:

: Ref. číslo 02:

Typ telefonní linky:

_

__

[ Poznámka:
22)

Pokud vyberete volbu „Ano-Mobilní přípojka", je maximální kapacita tet této záložní přípojky limitována aktuálními technologickými a kapacitními možnostmi mobilní sítě v dané
lokalitě a v žádném případě nepřesáhne maximální kapacitu primární přípojky (v případě asymetrické primární přípojky se rozumí konfigurace na kapacitu v jejím uploadu).
QoS parametry na tomto typu záložní přípojky nejsou podporovány, proto nelze zaručit QoS ukazatele pro hlasové služby.

Doplňkové služby23
Zveřejnění v telefonním seznamu24:

__
'El Ano

E Ne

,

„

_ _2

I Omezení odchozích vola'ni řízené sítí (OCB NC)”: bez omezení

_l

(varianty: povolena všechna volání bez omezení; povolena vsechna volani mimo služby se speciálním tarifem; pouze tísňová, místní a národní volání; pouze tísňová volání)

VoWiFi — požadovaný maximální počet současných hovorů s 005 podporou volání přes Wi-Fi:
23)
24)
25)

J

Ostatni doplňkové služby hlasové služby dle standardního nastaveni. viz popis služby. Možno zmenit příslušnou přílohou specifikace služby.
Zveřejnění údajů dle formuláře "Informace pro uveřejnění v telefonním seznamu" (bude vyplněn v průběhu procesu zřízení služby)
V současné době podporuje 008 pouze výrobce Apple a to pouze s telefony iPhone, které podporují vola'ni přes Wi-Fi.

Smluvní partner/oprávněná osoba se zavazuje, že v termínu realizace této služby lP komplet zajistí na své náklady součinnost odpovědného zástupce za
provoz a správu pobočkové ústředny, pokud požaduje její připojení k této službě IP komplet. Smluvní partner/oprávněná osoba bere na vědomí a souhlasí
s tim, že poskytovatel nenese zodpovědnost za případné technické problémy pobočkové ústředny a za problémy této služby IP komplet stím spojené (v
takovém případě zejména smluvnímu partnerovi/oprávněné osobě nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).
Poznámka:

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, lČ:64949681, DIČ: 0264949681
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Specrfíkace sluzby Virtualní ustredna
Platnost od 24.4.2017 do odvolání. Všechny cenyjsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výší

Virtuální ústředna poskytuje uživatelský komfort a rozsah funkcí pobočkové ústředny bez počátečních nákladů na pořízení. Navíc sjednocenou komunikaci
a spolupráci dostupnou ve všech
zařízeních a aplikacích: například vždy aktuální telefonní seznam, infomace o přítomnosti, chat, audio a videohovory, telekonference
a sdílení plochy. Detailní popis služby najdete v dokumentu

Popis služby, kterým se tato služba r'ídí.
Součástí smlouvy č.:

9773947

Příloha ke Specifikací služby a;

111

[Požadavek na:

[Pﬁlona č ;

zřízení služby

1

[

Poskytovatel
T-Mobíle Czech Republic as. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 143 00 Praha 4, IČ 649 49 est spisová značka B 3787 vedená Městským
soudem v Praze
©

Smluvní partner I Oprávněná osoba

|Obchodní případ ID:

Obchodní firma (Jmeno):

Městská část Praha-Libuš

Oprávněný zástupce:

Mgr. Jiří Koubek

Telefon:

0301097

lPar‘lnerska smlouva:

“
IIC/rodná číslo:

00231142

Funkce:

_

Starosta

IE-mail:

„Podrobné identifikační udaje - viz výše uvedená Smlouva I příloha Seznam Oprávněných osob

Termíny
Plánovaný termín zřízeni nebo změny služby je stanoven do:
49
dnů od podpisu této Specmkace služby oprávněnými zástupu smluvního
partnera/Oprávněné osoby a poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízeni či provedení
změny služby (např. vyplněný a
podepsaný formulář CAF. souhlas vlastnika objektu atd.).

Minimální doba užívání služby je stanovena na

24

měsíců

Cena vyúčtovana' za poskytování Služeb dle této Speciňkace služeb se započítává do Minimálniho odběru
delínovaného ve Smlouvě.

Lokalita Smluvního partnera I Oprávněné osoby

Ulice:

Libušská 35/200

Kontaktní osoba:

Funkce:

Město:
_

Praha 411 _ Libuš

Psč;

142 00

IPSČ:

142 00

Teletonlmobil:

Administrátor systémových řešení

E-mail:

Adresa doručení zařízení (samoinstatačního balíčku) pro koncovou lokalitu
Ulice:
Kontaktni osoba:

Libušská 35/200

Společnost:

Městská část Praha-Libuš

IMěsto:
_

Praha 411 - Libuš
Telefon/mobil:
E-maíl;

Parametry služby — řešení LAN datové sítě Smluvního partnera l Oprávněné osoby
A: Dedikované switche pro DATA a HLAS. B: Společný manažovaný switch/swttche pro DATA a HLAS.
C: Kaskádové zapojení iP telefonu a počítače - pouze při současném objednání služby Managed LAN.

í
;

Variama A

Cenové ujednání
Ignik služby:

Akční Ceník služby IP komplet a Ceník služby Virtuální ústředna

:“" *.' "“""“

—]

Počet

zm

mum cm

M an

mum

Joa—odm

celkom

nových

za Motto:

» pm

cena

HM

(GTS) Atlas interval
Licence - v případě aktivace volání zdarma platí' vždy jen jeden typ a pro celou pobočku
12)
Pravidelná měsiční cena s cenovým programem “Flat Fix“ I "Flate 23“ zahrnuje mlsznl a meziměstské volani v ČR, mezinarodni voláni
do sousedních statu (zena 0).
13)
Pravidelná mésícnl cena s cenovým programem "Flat Fideoblle"/"Flate plus 23“ zahrnuge mistni. mezuměstské a mobilní volání v ČR, mezinárodní
voláni do sousedních státu (zóna Olv

"mid-N W “"v
"".. '1
Business uživatel
Premium uživatel

První telefonní číslo pro Virtuální fax

MM“ M

PM

2 toho

mm na.

Jednorázová m

wed

unum

Mých

:. jednotku

aW

m-

7

7

56 Kč

28 Kč

392 Kč

196 Kč

2

2

167 Kč

64 Kč

334 Kč

168 Kč

1

— Kč

» Kč

1

ma
an.

V ceně služby

m

z toho

ucení m

Mm

mum

colicin

nových

za jednotku

aM

cene

Yealínk SleTMP (čomobílý displej)

6

G

83 Kč

42 Kč

498 Kč

Yealínk W52P (DECT - základna + handset)

1

1

111 Kč

56 Kč

111 Kč

56 Kč

Panasonic KX-HDV230CE (bílý BLF, Gbit/s)

1

1

111 Kč

56 Kč

111 Kč

56 Kč

15)

Joanne-nam
m

252 Kč

DECT systémy ruzných výrobcujsou neslučitelná
S DECT základnou KX-TGPGOO spolupracuje KX-TPAGO. KX—TPAGS, KX-UDT121„ KX-UDÝř 31. S DECT Lákladnou
KX-UDS124 spolupracuje KX—UDT1 11„ KX-UDT121, KX-UDT131

PM HM
Yealink zdroj — adapter 5VI1.2A (1G)

Yealink zdroj - adapter 5V/2A(16)
Panasonic zdroj — KX-A424 12V/2A(16)
18)

ma

z toho

men: m

W a».

mum

cant-m

nových

aM

:. jedom

oon-

1

1

- Kč

105 Kč

' KČ

105 Kč

6

6

- Kč

105 Kč

- Kč

630 Kč

1

1

- Kč

105 Kč

- Kč

105 Kč

mam
m

Pro každý IP telelon nebo bránu maximálně 1 zdroj za jednorázovou cenu 1 zdroj k základnove stanic: DECT 1 zdroj pro DECT handset.
Yealínk slt'ový adaptér 5V DC, 1„2A pro IP telefon T19.T2x.T41.T42
Vealínk síťový adaptér 5V DC, 2A pro IP telelon T3x.T46
Vealink síťový adaptér 5V DC. BA pro IP telefon VP530
Panasonic zdroj -adaptér 6.5V DC. 0.5A pro ZP telefon KX-HDV130
Panasonic zdroj- adaptér 12V DC. 2A pro IP telefon KXvHDVZSO, KXvHDl/ESQ KX-HDVASO

CENA FlXNÍ swim! CELKEM

“““"“
1 446 Kč

T—Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14300 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949661, DIČ: 0264549681
Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka 8.3787
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Specifikace služby Virtuální úsiřed na
Platnost od 24.4.2017 do odvolání. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné Výši.
Smluvní partner/oprávněná osoba podpisem této Speciﬁkace služby iP komplet DSL potvrzuje, že je účastníkem společnosti 02 Czech Republic, as pro uvedenou stanici a/nebo je zplnomocněn
jednat jménem tohoto účastníka a potvrzuje, že všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou spravne. Smluvní partner/Oprávněná osoba se zavazuje, že v termínu realizace zajistí technika
zodpovědného za vnitřní rozvody (platí v případě, že dodavatel okruhu využívá stávající rozvody) a že v den realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového zařizení poskytovatele. Smluvní

partner/Oprávněná byl informován, že v případě využívaní vlastního CPE nenese poskytovatel zodpovědnost za případné technické problémy zařízení a za problémy Služby s tím spojené (v
takovém případě zejména Smluvnímu parlnerovi/Oprávněne osobě nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).
Smluvní partner/Oprávněná osoba podpisem této Speciﬁkace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozumět/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby. zejména že se seznámil/a s cenami

zde uvedené Služby včetně doplňkových Služeb resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že jsou mu/jí
srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde uvedené Službyjsou stanoveny v
Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobíle.cz nebo na Zákaznickém portalu, přičemž Smluvní partner I Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznamit a
dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Tato Specinkace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenými ve Smlouvě (včetně Podmínek Firemního řešení)
uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvnim partnerem. Uzavíra'rlí tuto Specínkací služby Oprávněná osoba tak svým podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek
Firemního řešení) seznámila a zavazuje se jimi řídit.

Uzavírá-Ii tuto Specinkací služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace služeb je platná až okamžikem, kdy k podpisu této Specifikace služeb za TMCZ a Oprávněnou osobu připojí svůj podpis
rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením této Speciňkace služeb mezi Oprávněnou osobou a TMCZ,

Datum:
Tomáš

l Senior manažer

SME/VSE zákazníkům

'

' %..s
Mobile Czech Republic
;omlčkova 2144/1

Jméno a funkce

/

,

\.

c
(a

,.
Praha 4
9
65
94
64
62
ﬁfﬂ ati een, BIG:
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Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka 5.3787

Stránka 2 I2

ver. OTP_1501

Specifikace doplňkové služby TeamLink
v kombinaci se službou Podniková sít'
Identifikace služby
Příloha ke smlouvě č.: 9773947 (dálejen „Smlouva“)

Požadavek na: zřízení služby

Specifikace služby/verze: 2/1

Nahrazuje specifikací/verzi:

Poskytovatel (TMCZ)
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, lČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl B vložka 3787
Prodejce: Eva Schweitzerová
I Partnerská smlouva:
/
/

Smluvní partner / Oprávněná osobai
* Obchodní ﬁrmaIJméno: Městská část Praha-Libuš

[ lČ/rodné číslo: 00231142

Oprávněný zástupce: Mgr. Jiří Koubek

I Funkce: Starosta

Telefon: 603170953

] E-maíl: starosta©praha-libus.cz

1) Podrobné identifikační údaje - viz výše uvedená Smlouva

Předmět služby
Předmětem doplňkové služby TeamLink je vytvoření virtuální volací skupiny TeamLink Smluvního partnera / Oprávněné osoby, do které budou
zařazeny pevné hlasové služby (neplatí pro služby Telefonní volba - s výjimkou služeb Telefonní volba zahrnutých v PS, Hlasová linka, Hlasová
linka Multi a GTS mobil) poskytované Poskytovatelem Smluvnímu partnerovi / Oprávněné osobě dle výše uvedené Smlouvy a příslušných
Speciﬁkaci služby a dále pevné a mobilni hlasové služby, které jsou zahrnuty do služby Podniková sít' (PS) poskylo'vané Poskytovatelem
Smluvnímu partnerovi / Oprávněné osobě dle příslušné smlouvy.
Pevné hlasové služby Smluvního partnera ! Oprávněné osoby, zařazené do skupiny TeamLink Smluvního partnera l Oprávněné osoby dle této
Specifikace služby, jsou definovány níže uvedenou tabulkou, kde jsou identiňkova'ny číslem služby (SID). Číslo služby (SID) přiděluje Poskytovatel
při zřízení příslušných služeb a tato čísla jsou prezentována ve vyúčtování takových služeb (v případě, že příslušná služba není ještě zřízena,
uvede se místo čísla služby číslo příslušné Specifikace služby).

Cielo pevné hlasové služby člena skupiny

. .

.

TeamLink

PWM "dal

Typ Moci—nl .

řídící člen skugty TeamLink

Libusska 35/200. Praha 411 -L|buš, 142 0

Pevne (přlme)

Pevné (přímé)
Pevné (přímé)
Pevné (přímé)

Do volací skupiny TeamLink Smluvního partnera / Oprávněné osoby budou dále zahrnuty pevné a mobilni služby, které jsou zahrnuty v rámci
služby Podniková sít':

identifikace Ps

Pomocný údaj

Typ pripojeni '

PS vedená pod IC Smluvního partnera I
Oprávněné osoby

9773947

,
. .
Pevne a mobilni PS

Ceny za provoz v rámci skupiny TeamLink
Smluvní strany se dohodly, že hovory vznikající v rámci služby člena skupiny TeamLink a zakončené v rámci služby jiného z členů skupiny
TeamLink budou Smluvnímu partnerovi / Oprávněné osobě účtovány cenami uvedenými v následující tabulce:

(*)

Typ papojonl volajlclho'

Typ pripojeni volaného'

Ceny za hovory ve stupkič ToomUnk

Pevné (přímé)

Pevné (přímé), Pevné a mobilní PS

Cena je zahrnuta v ceně za ostatní provoz služeb zařazených do skupiny TeamLink

Pevné a mobilni PS

Pevné (přímé), Pevné a mobilní PS

Ceny platné pro hovory v Podnikové síti dle příslušné smlouvy

Pevné (přímé) — služby přímého připojeni Telefonní připojení, lP komplet, Komplet ofﬁce, Komplet pro, Duo expres nezahrnuté do služby Podniková sít'
Pevné a mobilni PS — pevné a mobilni služby zahrnuté v rámci služby Podniková sít' (PS)
Do volací skupiny Teamlink nelze zařadit služby Telefonní volba (s výjimkou služeb zahrnutých v PS), Hlasová linka, Hlasová linka Multi a GTS mobil.

Závěrečná ustanovení
Tato Specifikace služby nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zřízení služby TeamLink
Poskytovatelem. Poskytovatel zřídí službu TeamLink nejpozději do 1 měsíce ode dne platností této Specifikace služby, pokud jsou zřízeny všechny
služby identifikované ve výše uvedených tabulkách, jinak do 1 měsíce ode dne zřízení poslední služby identiﬁkovane’ ve výše uvedených tabulkách.
Poskytovatel ukončí poskytování služby TeamLink, pokud bude ukončena služba, která je ve výše uvedené tabulceWélen
skupiny TeamLink (tzn., že v takový den dojde k ukončení platnosti a účinnosti této Speciňkace služby).
Ra
b
Datum:

„ .)

„7

9 f1

Datum: f/Š W

Tomáš Mejzlík / Senior manažer prodejlě S’MEWSE z kŠznlkúm
Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatelé

Podpis oprávněného

Tomíška/e 21. '„'t/
148 00 Praha 4 x

.

lČ: 649 49 681. o|o: 0264912???"
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, CZech Republic, |Č:64949681, DIČ: CZG4‘49681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 3.3787,

Stránka 1/1
ver. 0TP_1501
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Účastnický autorizační formulář CAF a ukončení

%

smluvního vztahu z důvodu přenesení čísla / číselného rozsahu

„mm

Informace o účastníkovi

[Příjmení,jméno/

_

_ „

Mestska cast Praha-Libus
název společnosti
IČ

00231142

Ulice

Libušská

[ Referenční číslo plátce

9773947

č.p./č.o.

35/200

Obec

Praha 411 -Líbuš

PSČ

142 00

Kraj

Hlavni mésto Praha

lnformace o stávajícím poskytovateli
Název a identifikace telekomunikačního provozovatele

Jiný

Jiný název a identifikace telekomunikačního provozovatele

, T-Mobile Czech Republic a.s.; OplD: 250

Věc

Účastník tímto žádá o ukončení smluvního vztahu s následným požadavkem přenesení čísel nebo číselných
rozsahů k novému poskytovateli.
Smlouva o poskytování elektronických komunikací čislo

uzavřená dne

k následujícímu číslu/bloku čisel

DDI.

Informace o telefonních číslech1
Hlavni čislo
MSN 1
MSN 2
MSN 3

] +420

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla

+420

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla

+420

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla

+420

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla

Čislo požaduji přenést k poskytovateli

I

T-Mobile Czech Republic, a.s. T-Mobile (exGTS); OplD: 234

lnformace o bloku DDI1
DDI rozsah začátek 1

+420 244090100

DDI rozsah konec 1

+420 244090109
+420

DDI rozsah začátek 2

+420

DDI rozsah konec 2

DDI rozsah začátek 3

+420

DDI rozsah konec 3 [ +420

Čislo požaduji přenést k poskytovateli

[

T-Mobile Czech Republic, a.s. VYBERTE podle cesty zřizování!

Žádám na uvedeném čísle/rozsahu o zrušení následující služby
[]

Internetové připojení

EI

Digitální televize

IZ

Hlasová služba

Důvod zrušeni služby:
XI

Přenesení telefonního čísla / převod Služby k jinému poskytovateli

K4

Přenesení čísla

El

Identifikace objednávky u nového poskytovatele:
Převod služby (Internetové připojení ADSL)
ldentiﬁkace objednávky u nového poskytovatele:

V

?UZE

dne

//'/ ;, lá/ř

Jméno, razítko a podpi

1) Pro každou objednávku přeneseni čísla (tzn. pro každou jednotlivou přípojku) vyplňte samostatný formul ř CAF! Do jednoho formuláře nelze sloučit
telefonní čísla více telefonních přípojek!

01_ACC-1-o4
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Účastnický autorizační formulář CAF a ukončení

%

smluvního vztahu z důvodu přenesení čísla I číselného rozsahu

Wm

Informace o účastníkovi

Příjmení, jméno/
,

-

i
_

,

, -.

.

„

Mestska cast Praha-Libus

nazev spolecnostI

\

IČ

00231142

Ulice

Libušská

č.p./č.o.

35/200

Obec

Praha 411 -Libuš

PSČ

142 00

Kraj

Hlavní město Praha

] Referenční číslo plátce

9773947

Informace o stávajícím poskytovateli
Název a identifikace telekomunikačního provozovatele

Jiný

Jiný název a identiﬁkace telekomunikačního provozovatele

T-Mobile Czech Republic a.s.; OplD: 250

Věc

Účastník tímto žádá o ukončení smluvního vztahu s následným požadavkem přenesení čísel nebo číselných
rozsahů k novému poskytovateli.
Smlouva o poskytování elektronických komunikací číslo
uzavřená dne
k následujícímu číslu/bloku čísel
DDI.

Informace o telefonních číslech1
Hlavní číslo

+420 244471884

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla
Přenositelnost geografického čísla

MSN 1

+420

Typ služby

MSN 2

+420

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla

MSN 3

+420

Typ služby

Přenositelnost geografického čísla

Číslo_požaduji přenést k poskytovateli

T—Mobile Czech Republic, a.s. T-Mobile (exGTS); OplD: 234

Informace o bloku DDI1
BDI rozsah začátek 1 _

+420

DDI rozsah konec 1

+420

DDI rozsah začátek 2

+420

DDI rozsah konec 2

+420

DDl rozsah začátek 3

+420

DDI rozsah konec 3

+420

Číslo požaduji přenést k poskytovateli

J

T-Mobile Czech Republic, a.s. VYBERTE podle cesty zřizování!

Žádám na uvedeném čísle/rozsahu o zrušení následující služby

EI

Internetové připojení

I:I

Digitélni televize

E

Hlasová služba

Důvod zrušení služby:

EI

Přenesení telefonního čísla / převod Služby k jinému poskytovateli

iZi

Přenesení čísla

I:I

Identiﬁkace objednávky u nového poskytovatele:
Převod služby (Internetové připojení ADSL)

Identifikace objednávky u nového poskytovatele:

V

?:ČÍZĚ

dne

4% )Z M2,):

Jméno, razítkoapod

1) Pro každou objednávku přenesení čísla (tzn. pro každou jednotlivou přípojku) vyplňte samostatný formul ,
telefonní čísla více telefonních přípojek!

01_ACC-1-04

/
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Účastnický autorizační formulář CAF a ukončení

%

smluvního vztahu z důvodu přenesení čísla I číselného
rozsahu

Wm

Informace o účastníkovi

, Příjmení' 'mŠnOI _
nazev spolecnosti
IČ
00231142
Ulice
Obec
Era]

Městská část Praha-Libuš
] Referenční číslo plátce

?
_

9773947

Libušská
Praha 411 —Libuš
Hlavni město Praha

č.p./č.o.

35/200

PSČ

142 00

_1

J

Informace o stávajícím poskytovateli
[ Název a identifikace telekomunikačního provozovatel
e
Jiný název a identifikace telekomunikačního provozovatel
e

Jiný
[
T-Mobile Czech Republic a.s.; OplD: 250

Věc
Účastník tímto žádá o ukončení smluvního vztahu
s následným požadavkem přeneseni čísel nebo číseln
ých
rozsahů k novému poskytovateli.
Smlouva o poskytování elektronických komunikací číslo
uzavřená dne
k následujícímu číslu/bloku čísel
DDI.

Informace o telefonních číslech1
Hlavní číslo

+420 261711380

Typ služby

MSN 1

+420

Typ služby

MSN 2

+420

Typ služby

MSN 3

+420

Typ služby

Číslo požaduji přenést k poskytovateli

[

Přenositelnost geografického čísla
Přenositelnost geografického čísla
Přenositelnost geografického čísla
Přenositelnost geografického čísla

T-Mobile Czech Republic, a.s. T-Mobile (exGTS); OplD:
234

Informace o bloku DDI1
_DDI rozsah začátek 1
DDI rozsah začátek 2
DDl rozsah začátek 3

+420

[ DDI rozsah konec 1
! DDI rozsah konec 2
ÍDDI rozsah konec 3

+420
+420

Číslo požaduji přenést k poskytovateli

[

+420

|

+420

j,

+420

J

T-Mobile Czech Republic, a.s. VYBERTE podle cesty
zřizování!

Žádám na uvedeném čísle/rozsahu o zrušení násled
ující služby
I:I

Internetové připojení

|:!

Digitální televize

PX!

Hlasová služba

Důvod zrušení služby:

K4

Přenesení telefonního čísla / převod Služby k jinému poskyto
vateli
Přenesení čísla
Identifikace objednávky u nového poskytovatele:
I:I

Převod služby (Internetové připojení ADSL)

Identifikace objednávky u nového poskytovatele:

V

2.9/28}:—

dne

/% % M/z

Jméno, razítko a podpis

1) Pro každou objednávku přenesení čísla (tzn, pro
každou jednotlivou přípojku) vyplňte samostatný formulář
telefonní čísla více telefonních přípojek!

01_ACC-1-04
Strana 1 / 1
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>CETINť„„
Příloha TECHNICKÉ A SERVISNÍ SPECIFIKACE

SOUHLAS VLASTNÍKA (SPRÁVCE)
a)

NEMOVlTOSTl s instalací A PROVOZEM TELEKOMUNIKAČNÍH
O VEDENÍ

b)
c)

VNITŘNÍCH Rozvooů s VYUŽlTÍM JEHO Rozvoou
NEMOVlTOSTl s iNSTALAcí MIKROVLNNÉHO SYSTÉMU

Souhlasím, aby pro Uživatele
(jméno): T-Mobile Czech Republic a.s
se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vybudovala prodlouženíSlužby
typu Carrier (vnitřnívedení) procházející mou (mnou spravo
vanou) nemovitostí

Vybudovane vnitřní vedení zůstává majetkem

vlastníka

„_
uzwatele

;

b) společnost Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. použila mých (mnou spravovaných)

vnitřních rozvodů pro využívání služeb typu Carrier společnosti
Česká telekomunikační

infostfuktqra als., a ukončil rozvod na menzařízení,
c)

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vybudovala mikrovlnný systém na
mé (mnou spravované) budově pro využívání služeb typu
Carrier společnosti Česká

_ telekqmynikašel_lefreetrelstufee-3: ,
Jméno

_

DUDE]

a)

649 49 681

[]

lČ (u fyzických osob RC):

s

vlastníka /oprávněne'ho správce *

nemovitostí/rozvodů * ...... /hč?ŘŘHŘ-L\E
U5 ...................
ulice LJBUSS‘QA‘ obec

lČ (u fyzických osob RČ)

ÉŘAHZÁ

okres .................. PSČ

qLťŽOQ

0Q 2’3}. ’11 1+2.

Kontaktní osoba pro vybudování vnitřního vedení

. ......... tel.:..„

V ?QŘKÉ dne f/yfg/QL

Podmínky

'

Při instalaci budou dodrženy obecně závazné právní
předpisy o „stavbě, předpisy o ochraně
životního prostředí a příslušné normy ČSN. Za využití
nemovitostí (vnitřních vedení) pro účely
využívání služeb typu Carrier neposkytuje společnost
Česká telekomunikační infrastruktura
a.s., žádnou náhradu.
.
Při instalaci antény mikrovlnného spoje nedojde k
narušení střešní krytiny, které by poškodilo
funkci střechy.
* Nehodící se škrtněte.

(Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
www.cetin.cz

Obchodní tajemství

;ákaznický portál
Zádost o registrovaný přístup

Název firmy (uživatel):

Městská část Praha-Libuš

IČ/Rodné číslo:

00231142

Kontaktní adresa:

Libušská 35/200, Praha 411 —Libuš, 142
00

(Ulice/Město/PSČ)
Kontaktní osoba:
Role uživatele:
Administrátor služeb
(bez informací o vyúčtování)

Telefon:
E-mail:

Uživatel je oprávněn využívat přístup k podro
bným informacím o provozu a vyúčtování služeb
(především k vyúčtování
poskyt utých telekomunikačních služeb, detail
nímu výpisu hovorů a informacím o objemu
přenesených dat) a k
veškerým dalším informacím, ke kterým poskyt
ovatel umožňuje nebo v budoucnu umožní
přístup, prostřednictvím
specifického rozhraní sítě Internet na adrese https
:\\portal.gtsce.com (dále Zákaznický portál).
Uživatel je dále
prostřednictvím Zákaznického portálu opráv
něn měnit veškeré parametry služeb, kterých
změna je nebo v budoucnu
bude umožněna poskytovatelem. Formát dat,
ke kterým je umožněn přístup, jakož iformá
t dat, který je použitý pro
přenos informací mezi uživatelem a poskyt
ovatelem prostřednictvím Zákaznického portál
u určuje poskytovatel.
Uživatel je v případě přenosu dat mezi ním
a poskytovatelem prostřednictvím Zákaznické
ho portálu identifikován
řetězcem znaků (dále heslo), které bude
zasláno emailem kontaktní osobě ze strany
uživatele. Uživateli bude
poskytnut jeden přístup do Zákaznického portál
u pro každý zákaznický účet (IČ).
Uživatel může požádat poskytovatele o změnu
hesla nebo zrušení přístupu Zákaznického portál
u. Žádost o změnu
hesla nebo o zrušení přístupu k Zákaznické
mu portálu podává oprávněná osoba přímo z
aplikace Zákaznický portál
nebo zasláním písemné žádosti na adresu Odděle
ní péče o zákazníky poskytovatele. Změnu
hesla nebo zrušení
přístupu k Zákaznickému portálu realizuje poskyt
ovatel do konce pracovního dne následujícího
po dni, kdy byla žádost
doručena.
Uživatel souhlasí s tím, že k údajům o službě
, které jsou součástí této aplikace; bude mít
přístup i pověřená osoba
poskytovatele. Kazda takova osoba je vucn spolec
nosti T-Mobile Czech Republic a.s. smluvne zavaz
ana zachovavat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozví při výkonu své funkce.
v

I

r

.

0v.

\-

.

.

.

Přístupové heslo bude zasláno Kontaktní osobě
uvedené v hor
doručení do společnosti T-Mobile Czech Republ
ic a.s.

'

v

,

r

I

a uvedený e-mail, do 14 dnů od

Datum .......... ď/jw/z

ym plsmem

a podpis jednatele

é na smlouvě

Vyplněný formulář nám prosím :zašiete mě“
na adresu:
*wšviobile Czech Republic a.s., Tomíčkov
a Zí—M/ii, 14860 Praha 4Tei: 808 9930 990

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLO UVY 0 FIREMNÍM ŘEŠE

NÍ

(dále jen ,,Podminky Firemniho řešení“) T-Mobile
Czech Republic a.s. se sídlem Tomičkova 2144/
1 , 1 48 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do
obchodního rejstříku vedeného Městským soud
em v Praze, spisová značka 3.3787

1. Pﬁawé‘i‘ onceooatce countries:
SMLOUVY o
FIREMNÍM Řešení

Služby aj. Jedna Specifikace služby může být uzavřen
a jak pro jednu Službu, tak pro
více Služeb, přičemž je" Specifikace služby uzavřen
a pro více Služeb, pak nelze
takovou Specifikaci služeb ukončit částečnou výpověd
í pouze ve vztahu k jedné Službě.
V rámci jednoho dokumentu označeného jako „Spee/
Mace služby" mohou Smluvní
strany uzavřít i více samostatných Specifikací služby
(dále také „Hromadná specifikace
služeb"), přičemž vtakovém případě je vHroma
dné specifikaci služeb definována
každá Specifikace služby samostatným číslem a
verzí (a zpravidla kjedné Lokalitě
poskytování Služby) a každá Specifikace služby
takto uzavřená vrámci Hromadné
specifikace služeb se považuje za samostatnou
Specifikaci služby jakožto samostatný
Smluvní

1.1.
Tyto Obchodní podmínky Smlouvy o Firemní
m řešení (dále jen „Podminky
Firemního řešení") upravují další práva a povinno
sti Smluvních stran Smlouvy o
firemním řešení (dále jen „Smlouva"j a rovněž práva
a povinnosti Oprávněných osob při
poskytování a užívání Služeb. Podminky Firemní
ho řešení tvoří nedílnou součást
Smlouvy. Podmínkami Firemního řešení se řídí
rovněž závazky Smluvních stran jiné
smlouvy, než Smlouvy o Firemním řešení,
pokud je tak vlakové jiné smlouvě
stanoveno, přičemž vtakovém případě se Smluvn
ím partnerem rozumí příjemce a
TMCZ poskytovatel plnění dle takové jiné smlouv
y a Službami se rozumí právé plnění
poskytované TMCZ.

dokument. Jednotlivé Specifikace služby definov
ané v Hromadné specifik

aci
služeb mohou být následně měněny či ukončo
vány samostatně (např. písemnou
výpovědí konkretní Specifikace služby, písemn
ým odstoupením od konkrétní
Specifikace služby, samostatnou Změnovou Specifik
ací služby či písemnou dohodou
smluvních stran). Vpřípadě ukončení celé Hromad
né specifikace služeb dojde
k ukončení všech samostatných Specifikací služby
definovaných v příslušné Hromadné
specifikaci služeb.

2. DEFHHGE A ZKRATKY
2.1.
Definice a zkratky použité ve Smlouvě mají stejný
význam i pro tyto Podmínky
Firemního řešení a pro další Smluvní dokumenty,
není-li výslovně stanoveno jinak. Dále
se použijí následující definice:

Systémem se rozumí funkční propojení jednotlivých
Zařízení; pokud není uvedeno jinak,

Ceníkem služeb se rozumí dokument obsahující
ceny Služeb případně další podmínky,
uveřejněný ve vztahu k určité Službě na stránká
ch Mnggobílgg, nebo jinde
specifikovaný v souladu se Smluvními dokumenty.
Ceníkem služeb je i cenový program
Cenou se rozumí cena za poskytování Služeb,
Cena může být určena bud nominální
hodnotou, nebo procentuální slevou z Ceny uveden
é v Ceníku služeb.
Dohodou o cenových podmínkách se rozumí
smluvní dokument uzavřený mezi
Smluvními
stranami, v němž si Smluvní strany sjednáv
ají zejména cenové

uplatníse ustanovenítěchto Podmínek Firemní
ho řešenívztahující se na Zařízení rovněž
na celý Systém;

TMCZ se rozumí T—Mobile Czech Republic as.,
ve Smluvních dokumentech rovněž
označen jako Poskytovatel nebo Operátor.
Účastníckou smlouvou se rozumí smluvní dokument uzavřen
ý mezi Smluvními stranami,
na jehož základě jsou poskytovány Učastnické služby.

podmí nky,

ale
idalší podmínky pro poskytování Služeb, které
budou následně poskytovány na základě
uzavřených Účastníckých smluv nebo Specifi
kací služeb. Dohoda o cenových

Zařízenim se rozumí jednotlivý kus hardware (movité
věci), jehož součástí může být i
software nezbytný k užívání Zařízení;

podmínkách se uzavřením stává nedílnou
součástí Smlouvy.

Změnovou Specifikací služby se rozumí Specifikace
služby, na jejímž základě dochází
ke změně Služby.

Kontaktni osobou se rozumí osoba uvedená ve Smlouvě
, jejíž oprávnění jsou definována
tamtéž, Kontaktní osoby mohou být měněny jednost
ranným oznámením prokazatelně
doruče

Změnovým požadavkem se rozumí požadavek na změnu
Služby. Pokud není sjednáno
jinak, Změnový požadavek musí vždy obsahovat přesnou
a jednoznačnou identifikaci

ným druhé Smluvní straně, přičemž taková
změna je účinná doručením
oznámení. Kontaktní osoby uvedené ve Specifi
kaci či Popisu služby jsou osoby určené

Smluvního partnera, typ a označení Služby,
které se změna týká, popis změny,

pro zajištění fyzických přístupů pro účely zřízení
či změny Služeb a rovněž pro fyzické
převzetí Služeb, není—li stanoveno jinak.

identifikační a kontaktní údaje osoby, která změnu
požaduje a další informace nezbytné
k provedení změny, které má Smluvní partner
k dispozici. Nenifli výslovně stanoveno
jinak, předává se Změnový požadavek mezi
Kontaktnimi osobami definovanými ve

Lokalitou Smluvního partnera se rozumí místo
sjednané ve Specifikaci služby či jiném
Smluvním dokumentu, kde budou Služby
poskytovány TMCZ a užívány Smluvním
partnerem.

Smlouvě.

3. ZÁKAZ ?áaeeooass

Popisem služby se rozumí smluvní dokument
obsahující popis Služby poskytované
Smluvnímu partnerovi na základě Specifikace
služby nebo Účastnické smlouvy.
Popisem služby se bez ohledu na označení
rozumi i obchodní podmínky obsahujici

3.1.
Smlouva není smlouvou upraVUjící a umožňující propojen
í ve smyslu § 80 a násl.
zákona č. 127/2005 Sb. 0 elektronických komunik
acích, v platném znění, a proto
Smluvní partner, ani Oprávněná osoba, není
oprávněn veřejně nabízet nebo
umožňoval třetím osobám prostřednictvím Připojen
í nebo Služeb propojení dvou
veřejných sítí elektronických komunikací za účelem
vzájemné komunikace, ani nabízet
nebo umožňovat třetím osobám užívání Služeb.
Výjimku z uvedeného tvoří
zaměstnanci Smluvního partnera či Oprávněné osoby
nebo takové třetí osoby, které dle
dohod se Smluvním partnerem zajištují příslušné
doplňkové služby vobjektech
(nemovitostech), ve kterých má Smluvní partner své
sídlo (např. stravovací služby,
ostrahu apod.), nebo tyto osoby využívají odpovída
jicí prostory v daném objektu
(nemovitosti) a z uvedeného důvodu jsou tedy
připojeny k Zařízení Smluvního
partnera (dále též jen „Uživatelé"). Smluvní partner
je oprávněn umožnit odběrSlužeb
pouze těmto Uživatelům, a to za stejných podmín
ek jako má Smluvní partner dle
Smlouvy, tedy bez další přidané hodnoty,

popis a podmínky poskytování určité
Služby. Popis služby je umístěn na

stránkách
mvt-mobilem. Uzavřením Specifikace služby
se příslušný Popis služby, kterého se
Speicikace služby týká, stává součástí dané Specifi
kace služby.
Poruchou se rozumí stav, který neumožňuje
užívání Služby obvyklým způsobem
v důsledku nedodržení sjednaných parametrů
Služby ze strany TMCZ.
Připojením se rozumí přímé připojení příslušného
Zařízení Smluvního partnera k síti
TMCZ.

Servisním požadavkem se rozumí požadavek na
odstranění Poruchy Služby. Pokud
není sjednáno jinak, Servisni požadavek musí
vždy obsahovat přesnou a jednoznačnou
identifikaci Smluvního partnera, typ a označe
ní Služby, které se Porucha týká, popis
Poruchy, identifikační a kontaktní údaje osoby,
která Poruchu oznamuje a další
informace nezbytné k odstranění Poruchy,
které má Smluvní partner k dispozici,
Není-li výslovně stanoveno jinak, předává
se Servisní požadavek mezi Kontaktnimi
osobami definovanými ve Smlouvě.
SLA se rozumí doplňková služba ke Službám, jejíž
poskytování si mohou Smluvnístrany
dohodnout ve Specifikaci služby, případně vjiném
dokumentu. SLA zahrnuje ujednání
o kvalitě, úrovni a dostupnosti poskytovaných Služeb
a o následcích nedodržení takové
kvality, úrovně či dostupnosti Služeb.
Smluvním partnerem se rozumí Smluvní strana Smlouv
y v souladu s definicí ve Smlouvě.
Smluvní partner může být ve Smluvních dokumentech
rovněž označen jako Účastník

4. UZAVÍRÁNÍ A ZMĚNY SPECIFIKACE
SLUŽBY A
DOHODY O OEHOVÝCH PODMÍNKÁCH
4.1.
K uzavření či změně Specifikace služby nebo Dohody
o cenových podmínkách
dochází v písemné formě podpisem příslušného dokume
ntu oběma Smluvními stranami.
4.2.
Uzavření či změna Specifikace služby nebo Dohody
o cenových podmínkách
může být provedena rovněž prostřednictvím telefoni
cké komunikace, či prostřednictvím
webového portálu TMCZ, vždy ale pouze vtakovém
rozsahu, vjakém to aktuálně TMCZ
pomocí telefonické komunikace či webového portálu
umožňuje a pouze prostřednictvím
Kontaktních osob dle Smlouvy. Na uzavírání Smluvní
ch dokumentů či jejich změnu
prostřednictvím telefonické komunikace či webové
ho portálu není ze strany Smluvního

nebo Zájemce.

Specilikaci služby se rozumí smluvní dokument
uzavřený mezi Smluvními stranami, na
jehož základě dochází ke zřízení Služeb a který
obsahuje konkrétní specifikaci Služby,
která má být poskytována ze strany TMCZ
vůči Smluvnímu partnerovi. Specifikace
služby se uzavřením stává nedílnou součástí
Smlouvy. Specifikace služby zpravidla
obsahuje parametry Služby, cenu Služby, Minimál
ní dobu užívání služby, termín zřízení

partnera právní nárok.

4.3.

Změna Specifikace služby nebo změna jiného nastaven

i Služeb může být provede

na
rovněž prostřednictvím změnového formulář
e umístěného na webových stránkách mt;

mobile cz (dále jen „Změnovýformulář"), ato postup
em dle tohoto odstavce. Smluvní partner
je oprávněn požádat o provedení změny Služeb
prostřednictvím řádně vyplněného a
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OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY o FIREMNÍM ŘEŠENÍ
(dále jen „Podmínky Firemního řešení“) T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1 , 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka 3.3787
5.6.
V případě, že zřízení, změnu, opravu Služeb či jinou obdobnou činnost lze ze
strany TMCZ provést prostřednictvím vzdáleného přístupu, Smluvní partner se zavazuje
zajistit pro TMCZ na vlastní náklady ve sjednaném čase takový vzdálený přístup.

podepsaného Změnového formuláře, který následně doručí TMCZ buď ve formě
podepsaného skenu Změnového formuláře elektronickou poštou, nebo vlistinném
vyhotovení, a to pomocí Kontaktních osob dle Smlouvy. O změnu Služeb dle tohoto
odstavce může Smluvní partner požádat pouze vrozsahu, vjakém ji Změnový formulář
vaktuálním znění umožňuje. Na provedení změny Služeb prostřednictvím Změnového
formuláře není právní nárok, TMCZ není povinen požadavku na změnu vyhovět. Pakliže je
změna Služeb požadovaná Smluvním partnerem prostřednictvím Změnového formuláře
proveditelné a TMCZ se rozhodne, že požadavku na takovou změnu vyhoví, tak změnu
Služeb požadovanou Smluvním partnerem prostřednictvím Změnového formuláře provede
přičemž okamžik provedení takové změny Služeb se považuje za okamžik akceptace
požadavku na dotčenou změnu Služeb ze strany TMCZ, O provedené změně Služeb není
TMCZ povinen informovat Smluvniho partnera. Budeli mít změna Služeb požadovaná
Smluvním partnerem prostřednictvím Změnového formuláře dopad na navýšení ceny
dotčené Služby, nebo budeli provedená změna spojena sůhradou jednorázové ceny, je
TMCZ oprávněn vyúčtovat takovou cenu Smluvnímu partnerovi vrámci vyúčtování
následujících po provedení změny Služeb dle platného Ceníku.

6. PRÁVA A POVENNOSTE SMLUVNŠCH STRAN
6.1.
TMCZ ie povinen poskytovat Služby vsouladu se Smluvními dokumenty,
zejména stěmito Podmínkami Firemního řešení, Smlouvou, Specifikací služeb,
Popisem služeb, Dohodou o cenových podmínkách a případně Účastníckou smlouvou

ve vztahu k Účastnickým službám.
6.2.
Smluvní partner souhlasí s tím, aby TMCZ prováděl kontrolu jeho platební
schopnosti, např. prostřednictvím registru dlužníků sdružení SOLUS.
6.3.
Smluvní strany se dohodly, že každá ze Smluvních stran je oprávněna
jednostranně změnit své údaje v hlavičce Smlouvy doporučeným dopisem zaslaným
Kontaktní osobě druhé Smluvní strany, přičemž taková změna nabývá účinnosti první
pracovní den následující po doručení oznámení druhé Smluvní straně. Výše uvedeným
postupem je TMCZ oprávněn změnit rovněž číslo Smlouvy. Takto provedené změny
Smlouvy nevyžadují uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

4.4.
Vpřípadě uzavření či změny Specifikace služby nebo Dohody o cenových
podmínkách prostřednictvím webového (zákaznického) portálu se použijí následující
pravidla:
a)

6.4.
Smluvní partner je povinen užívat Služby pouze způsobem, který je v souladu s
příslušnými právními předpisy a Smluvními dokumenty, zejména s příslušnou
Smlouvou, Specifikací služby, těmito Podmínkami Firemního řešení, provozními řády,
Popisem služby, Ceníky a písemnými návody a pokyny TMCZ. Smluvní partner
odpovídá za veškeré činnosti, které prostřednictvím Služeb či v rámci užívání Služeb
uskuteční.

TMCZ poskytne Smluvnímu partnerovi přihlašovací jméno a heslo k webovému
portálu.

b)

c)

Smluvní partner plně odpovídá za to, že s přístupovými údaji k webovému
portálu budou disponovat pouze osoby oprávněné k uzavírání či kzměnam
Specifikací služeb nebo Dohod o cenových podmínkách nebo jiných
podmínek Služby.

6.5.
Smluvní partner se zavazuje neužívat Službu v rozporu se závaznými právními
předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy a nezneužívat připojení ke komunikační síti.
Smluvní partner se zavazuje zdržet se zejména:

V případě podezření ze zneužití přístupových údajů je Smluvní partner povinen
neprodleně takové podezření oznámit TMCZ, přičemž po takovém oznámení
provede TMCZ změnu přístupových údajů a tyto zašle Smluvnímu partnerovi
na jím specifikovanou Kontaktní osobu. Do okamžiku oznámení o podezření ze

a)

podpory či umožnění jakékoli nelegální činnosti, nebo zapojení se do takových
činnost, včetně umožněníjejich přenosu;

b)

komunikace porušující práva na ochranu osobnosti, šíření pomluv, šíření
počítačových vírů, porušování vlastnických nebo autorských práv;

c)

narušení bezpečnosti Systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup:

zneužití neodpovídá TMCZ za případné následky zneužití přístupových údajů
d)

Smluvní partner bude chránit své přístupové údaje, které obdržel od TMCZ.
Činnosti prováděné s využitím přístupových udajů Smluvního partnera budou
považovány za činnosti prováděné Smluvním partnerem nebo jeho pověřeným
správcem, za které je rovněž Smluvní partner plně odpovědný.

d)

neoprávněného užíváním dat, Systému a sítě, nebo neoprávněného zkoušení,
zkoumání či testování zranitelnost Systčmů nebo sítí;

0)

porušování bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu

Další podmínky užívání webového portálu mohou být stanoveny na dotčeném
vlastníka Systému nebo sítě;

webovém portálu, přičemž Smluvní partner se zavazuje se takovými podmínkami

f)

seznámit a dodržovat je.

zasahování do služeb poskytovaných jiným Smluvním partnerům, zasahování
do hostitelských Systémů nebo sítí (např, formou přetížení nebo zahlcení daty/
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mailbombing - či formou svévolných pokusů přetížit systém) a jiného
zasahování s nekalým úmyslem;

5.1.
Ke zřízení či změně Služeb dochází na základě a vtermínech dle příslušné
Specifikace služby či Změnové Specifikace služby.

g)

5.2.
TMCZ oznámí Smluvnímu partnerovi připravenost Služby ktestování, zřízení
nebo změně, resp. k jejímu protokolárnímu převzetí, přičemž Smluvní partnerje povinen
poskytnout TMCZ bez prodlení veškerou potřebnou součinnost k řádnému testováni,
zřízení nebo změně Služby, resp. protokolárnímu převzetí Služby. Vrámci svoji
součinnosti si Smluvní partner zajišťuje rovněž přeprogramování PBX. Není-li výslovně
vrámci Služby sjednána povinnost TMCZ zabezpečit PBX a související komunikační
infrastrukturu, odpovídá za řádné zabezpečení PBX a související komunikační
infrastruktury před jejím zenužitím (např. napadením) Smluvní partner,

rozesílání nevyžádané elektronické pošty a přispívání do diskusnich skupin v
rozporu s pravidly diskusní skupiny; porušování zásad občanského soužití
nebo

generování

umělého

provozu

za

použití

generátorů

provozu,

automatického vytáčení nebo podobného zařízení, jakož i jiného nadměrného
zvyšování provozu či koncentrace provozu prostřednictvím Zařízení typu
pobočková ustředna nebo GSM brána;
h)

uskutečňování zlomyslných nebo obtěžujících volání;

i)

umístnění dat na hardware a software v rámci Služby, které by ohrožovaly
bezpečnost státu či jiný veřejný zájem nebo by byly v rozporu s dobrými mravy,
zvyklostmi, zásadami poctivého obchodního styku nebo by byly jinak v rozporu
s obecně závaznými právními předpisy, normami Evropských společenství či
mezinárodními smlouvami, jimiž je Ceská republika vázána, resp. byly v
rozporu s podmínkami Smlouvy;

))

šíření nelegálního obsahu, zejména informací obsahující násilí v jakékoli
podobě a jiných iníormacív rozporu s dobrými mravy;

5.3.
Po zprovoznění Služby prověří kontaktní osoby Smluvního partnera a TMCZ
funkčnost Služby a podepíší akceptační (předávací) protokol Služby (pokud není v
příslušném Popisu služby stanoven výslovně jiný postup). Služba je zřízena či změněna
dnem uvedeným v podepsaném akceptačním (předávacím) protokolu Služby nebo
dnem písemného oznámení TMCZ o zřízení či změně Služby nebo dnem prvního využiti
Služby, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

5.4.
Smluvní partner je povinen uhradit TMCZ veškeré náklady spojené se zřízením
nebo změnou Služby, které musel TMCZ vynaložit, protože Smluvní partner nesplnil
podmínky stanovené pro zřízení nebo změnu Služby.
5.5.
TMCZ je oprávněn nezřídit Službu nebo nerealizovat změnu Služby zejména v
případech, kdy Smluvní partner úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační
údaje nebo soustavně opožděné platí/platil nebo soustavně neplatil/neplati
vyúčtovanou cenu za Služby nebo v případě, že zřízení či provedení změny Služby není
technicky možné nebo vpřípadě, že se Smluvní partner takovou změnou či zřízením
snaží obejít některá ustanovení Smlouvy, např. pokud by požadovaná změna obcházela
následky spojené s předčasným ukončením Služby.

k)

užívání nezákonně pořízeného či licencovaněho software;

))

zasílání nevyžádaných informací (SPAM);

m)

užívání Služby způsobem ohrožujícím, omezujícím či napadajícím jiný
server/službu, kterým by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval nebo mohl
narušit jejich práva, např. útokem na jiné servery/služby a další zařízení (DoS);

n)

šíření virů, wormů, trojánů a provádění činnosti obecně známé jako spoofing IP
či ARP adres;

o)

provozování veřejného software pro sdílení dat typu P2P nebo sdílení dat v

rámci P2P sítí.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY o FIREMNÍM ŘEŠENÍ

(dále jen „Podmínky Firemniho řešení“) T-Mob
ile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova
2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do
obchodního rejstříku vedeného Městským soude
m v Praze, spisová značka 3.3787
6.6.
Smluvní partner je povinen využívat Služby jen
způsobem dohodnutým ve
Smlouvě a pouze prostřednictvím Zařízení schvále
ným a homologovaným pro provoz
vlokalitě poskytování Služby a dbát na to, aby
na Zařízení TMCZ nevznikla škoda,
Smluvní partner odpovídá za újmu, která vznikne
TMCZ nebo třetím osobám v
důsledku použití Zařízení, která Smluvní partner připojil
k Zařízením TMCZ.
6.7.
Smluvní partner bude chránit své autentizační
klíče a bezpečností přístupové
kódy, které obdržel od TMCZ. Činnosti prováděné
s využitím kódů Smluvního partnera
budou považovány za činnosti prováděné Smluvn
ím partnerem nebo jeho pověřeným
správcem, za které je rovněž Smluvní partner plně
odpovědný.
6.8.
Smluvní partner je povinen oznamovat spředst
ihem TMCZ změny
identifikačních a fakturačních údajů.
6.9.
Smluvní partner je povinen nerušil po dobu trvání
Služby ůčastnictví, dle
kterého je Smluvnímu partnerovi poskytována jiným
poskytovatelem telefonní služba,
která je nezbytná pro poskytování konkrétní Služby
ze strany TMCZ. Smluvní partner je
dále povinen neměnit po dobu trvání Služby
bez souhlasu TMCZ podmínky
účastnictví, za kterých je Smluvnímu partnerovi
poskytována jiným poskytovatelem
telefonní služba, která je nezbytná pro poskytování
Služby ze strany TMCZ. Souhlas
TMCZ se změnou podmínek účastnictví může být
Smluvnímu partnerovi poskytnut
pouze v případě, že bude prokazatelně TMCZ doložen
o, že Služby poskytované TMCZ
dle Smlouvy budou i po takové změně podmín
ek účastnictví moci být nadále
poskytovány Smluvnímu partnerovi ze strany
TMCZ za stejných dohodnutých
parametrů (tzn., že nedojde ke zrušení Služby nebo
změně parametrů Služby).
6.10. Smluvní partner je povinen před zřízení
m Služby ve vztahu ke všem Zařízením,
které dostává v rámci Služby do užívání od TMCZ
(resp. jeho subdodavatelé), mít

výši 0,05 % zdlužné částky za každý započatý den prodlení.
Tim není dotčeno právo
TMCZ domáhat se nároku na náhradu újmy.
7.3.
Cena za Služby se považuje za uhrazenou okamžikem
jejího připsání pod
správným variabilním symbolem na účet TMCZ uvedený v příslušn
ém vyúčtování.
7.4.
TMCZ běžně provádí vyúčtování cen tímto způsobem:
a) jednorázové ceny jsou účtovány po převzetí příslušné
ho plnění Smluvním
partnerem v prvním následném vyúčtování;
b)

pravidelné ceny za úplné zúčtovací období jsou účtovány zpětně
k poslednímu
dni zúčtovacího období;

0)

ceny za provoz a Minimální ceny za provoz, jsou účtovány zpětně
k poslednímu
dni zúčtovacího období;

dj

í bude
takové škody krýt vůči TMCZ a udržovat takovou
smlouvu v účinnosti po celou dobu
užívání Zařízení Smluvním partnerem.

pravidelné ceny nebo Minimální ceny za provoz za neúplné
zúčtovací období
jsou vypočteny jako: cena za jeden den zúčtovacího období
násobená délkou
neúplného zúčtovacího období v celých dnech, ve kterých
byla služba
Smluvnímu partnerovi poskytnuta. Cena za jeden den zúčtovac
ího období je
část příslušné výše dohodnuté pravidelné ceny, popř.
Minimální ceny za
provoz. která se vypočte jako výše pravidelné ceny resp. Minimáln
í ceny za
provoz/ skutečný počet dní v daném zúčtovacím období.
7.5.
Smluvní partner je oprávněn reklamovat nesprávně vyúčtova
nou cenu za
poskytnutou Službu. a to do 2 měsíců od doručení vyúčtován
í, jinak právo zanikne,
Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost zaplatit
za poskytnuté Služby
ve lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování. Reklama
ce se podává písemně
prostřednictvím příslušných Kontaktních osob. Reklamace
musí obsahovat jméno a
příjmení nebo obchodnííirmu, adresu trvalého pobytu, resp.
sídla nebo místa podnikání
Smluvního partnera, označení Služby a Specifikace služby,
označení sporného období

6.11.

a konkrétních položek vyúčtování, kterých se podání
týká.

uzavřenu takovou smlouvu opojištění, která
vpřípadě vzniku škody na Zařízen

TMCZ je oprávněn v případě podezření
týkajícího se porušení jakékoliv

povinnosti Smluvního partnera stanovené ve Smluvní
ch dokumentech, provoznich
řádech nebo vprávních předpisech,
provést kontrolu dat na serveru, kontrolu
software. resp, kontrolu užívání Služby ze strany
Smluvního partnera, přičemž Smluvní
partner je povinen takové kontroly strpčt
a poskytnout veškerou nezbytnou

součinnost. TMCZ je dále zejména oprávněn
kdykoliv přerušit či omezit provoz
serveru, resp. poskytování Služby, a to
bez jakéhokoliv předchozího upozornění

Smluvního partnera, zjistili, že došlo k porušení
právních předpisů nebo porušení
povinností stanovených Smluvními dokume
nty ze strany Smluvního partnera O
takovém omezení provozu serveru, resp.
pozastavení poskytování Služby, je TMCZ
povinen Smluvního partnera bez prodlení
informovat.

6.12.

TMCZ je rovněž oprávněn za účelem zajištění ochrany
prostředků komunikační

sítě nebo ochrany TMCZ, třetích stran, ostatníc
h Smluvních partnerů nebo uživatel

ů
Služeb provádět antispamovou a antivirovou kontrol
u na poštovních. sms a mms
serverech TMCZ. a to vlCT oblasti obvyklým
způsobem při dodržení veškerých
obecně závazných právních předpisů. zejména při
dodržení důvěrnosti komunikací.
Pokud TMCZ vyhodnotí konkrétní elektronickou
zprávu nebo skupinu elektronických
zpráv jako spam nebo obsahující vir. tak je TMCZ
oprávněn takovou elektronickou
zprávu nepřijmout k dalšímu zpracování,
resp. neodeslat dále nebo nedoručit k

určenému příjemci.
6.13. TMCZ je oprávněn ukončit poskytování
Služby písemnou výpovědí
relevantních Smluvních dokumentů. a to i jen částečn
ě, zdůvodů zavedení nových
služeb, změny podmínek na trhu lCT, zkvalitnění
sítě, vývoje nových technologií apod.
Služby, jejichž poskytování má být ukončeno.
se TMCZ zavazuje nahradit jinými
obdobnými službami, je—Ii to technicky a ekonom
icky přiměřené. Výpovědní lhůta
vtakovém případě činí 3 měsíce a počíná běžet
posledním dnem kalendářního
měsíce, ve kterém byla výpověd druhé Smluvní straně
doručena a uplyne posledním
dnem posledního měsíce výpovědní lhůty.

7. Panraaaí PODMÍNKY
7.1.

Smluvní partner se zavazuje za poskytování Služeb
a za jiné úkony v souvislosti

se Službamí hradit ceny dohodnuté ve
Smlouvě, Dohodě o cenových podmínkách,

Specifikaci služeb, příp. Ceníku. Cena může být
určena jak nominální hodnotou, tak
slevou zceníkové ceny. Smluvní partner je povinen
se před podpisem Smlouvy nebo
Specifikace služeb či Dohody o cenovýc
h podmínkách

prokazatelně seznámi

t
s veškerými relevantními Ceníky, které se týkají Služby.
Cena za Služby je účtována ode
dne zřízení nebo provedení změny Služby.

7.2.
Splatnost cen za Služby činí 18 dní od vystave
ní daňového dokladu —
vyúčtování. V případě prodlení s úhradou ceny má
TMCZ právo na úrok z prodlení ve

7.6.
Smluvni partner je povinen uhradit vyúčtované částky i tehdy,
jestliže došlo k
užívání Služby jinými uživateli než Smluvním partnerem,
V případě neoprávněného
užívání Služby jinými uživateli je Smluvní partner povinen
uhradit vyúčtované částky,
které jsou účtovány až do doby, než TMCZ omezí aktivní
užívání Služby na základě
písemného oznámení Smluvního partnera o zneužití
Služby. TMCZ omezí aktivní

užívání Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
dvaceti čtyř (24) hodin od
doby převzetitohoto oznámení.
7.7.

Pro účely výše vyúčtování a stejně tak pro účely hodnot
SLA jsou rozhodnující

parametry a údaje naměřené či zjištěné lMCZ.

s. součmuosr
8.1.
V souvislosti s plněním Smlouvy budou Smluvní strany spolupra
covat v dobré
víře a budou si průběžně a v potřebném rozsahu vyměňova
t s druhou stranou
oprávněně požadované technické informace, Pokud je k
řádnému plnění Smlouvy
nezbytný přístup zaměstnanců nebo zástupců TMCZ do budov,
k Zařízením nebo k síti,
je Smluvní partner povinen toto umožnit nebo zajistit,
8.2.
Smluvní partner bere na vědomí a souhlasí s tim, že Služba
může být na straně
TMCZ dodávána a plněna zcela či zčásti subdodavatelem
TMCZ. Z tohoto důvodu je
Smluvní partner povinen k poskytnutí veškeré potřebné
součinnosti nikoliv pouze
TMCZ, aletaktéž subdodavateli,
8.3.

Smluvní partner poskytne TMCZ bez prodlení veškerou součinno
st potřebnou

pro

řádné testování, zřízení, změnu, protokolárni převzetí
či ukončení Služby.

Neposkytne-li Smluvní partner součinnost TMCZ ani v přiměřen
ém náhradním termínu,
je Smluvní partner povinen uhradit TMCZ veškeré
ze strany TMCZ vynaložené náklady a

nahradit vzniklou újmu.
8.4.
Za účelem umístění Zařízení TMCZ je Smluvní partner povinen
na své náklady
zajistit potřebné provozní prostory (místnosti), vlastnosti jejich
prostředí a požadované
technické podmínky, přičemž jejich dodržování je povinen
zabezpečit po celou dobu
poskytování Služby a nemůže je měnit bez písemného souhlasu
TMCZ. Smluvní partner
je povinen učinit opatření zabraňující případné krádeži
nebo poškození či zničení
Zařízení TMCZ, jakož i zabránit třetím osobám v manipula
ci se Zařízením TMCZ.
Smluvní partner je povinen na své náklady zajišťovat náležitý
dohled nad Zařízením a
odběr elektrické energie pro instalaci a provoz Zařízení
TMCZ určeného pro
poskytování Služby. Náklady Smluvního partnera na dohled
a spotřebu energie jsou
zohledněny v ceně Služby sjednané ve Smlouvě.
8.5.
Smluvní partnerje povinen zajistit pro TMCZ součinnost při
přípravě stavebních,
instalačních, či servisních prací pro potřeby umístění Zařízení
TMCZ souvisejících se
sjednanou Službou. Tato součinnost spočívá především v
zajištění písemného souhlasu
osob, zejm, vlastníka objektu a vlastníka vnitřních rozvodů
v objektu, ve kterém bude

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY o FIREMNÍM ŘEŠENÍ
(dále jen „Podmínky Firemního řešení“) T-Mobíle Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1 , 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do

obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka 3.3787
ani vprodlení splněním svých povinností vpřípadě, že ktakovému prodlení došlo
v důsledku porušení povinností druhé strany.

umístěno Zařízení TMCZ nebo koncový bod Služby (případně v dalších objektech
uvedených ve Smlouvě), s provedením projektových, stavebních a instalačních prací,
popř. dalších nezbytných prací, a poskytnutí všech nezbytných podkladů a dokladů ke
zpracování projektové dokumentace.

9.2.

Odpovědnost TMCZ za škodu se ve vztahu ke službám elektronických

komtnikací řídí ustanovením § 64 odst. 12 zákona č.127/2005 Sb. o elektronických

komunikacích, ve znění účinném ke dni účinnosti těchto Podmínek Firemního řešení.

8.6.
Smluvní partner dále odpovídá zato, že nejpozději 14 (čtrnáct) dnů před
určeným termínem zřízení Služby bude jeho Zařízení připraveno tak, aby bylo možné
zahájit vlastní práce na jeho připojení k Zařízením TMCZ, to znamená, že v tomto
termínu zabezpečí veškeré potřebné úkony, zejména správné nakonfigurování svého

9.3.
Jestliže Smluvnímu partnerovi hrozí nebo vzniká újma, je tento povinen bez
prodiení učinit s přihlédnutím k okolnostem veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy
nebo k jejímu zmírnění, a pokud by chtěl v takových případech vůči TMCZ uplatnit
nárok na náhradu újmy, potom je Smluvní partner kromě toho povinen:

Zařízení, obstarání, instalace a zprovoznění všech předávacích rozhraní a portů,

obstarání kabelů, zajištění propojení svého Zařízení do koncového bodu Služby atd.
8.7.
Pokud je poskytování Služby ze strany TMCZ podmíněno udělením potřebných
povolení příslušných státních orgánů ČR, přip. i vývozního povolení státních orgánů,
jakož i vytvořením nezbytných předpokladů (potřebných podmínek) ze strany
provozovatelů veřejné i neveřejně komunikační sítě, je Smluvní partner dále povinen v
náležitém předstihu před dodáním, sestavením a uvedením Systémů do
provozuschopného stavu, zejména před jeho připojením k JTS, obstarat potřebná
povolení ze strany příslušných státních orgánů ČR a zajistit vytvoření potřebných
provozních podmínek ze strany provozovatelů veřejné i neveřejné komunikační sítě,
8.8.

a)

neprodleně informovat TMCZ jak o hrozbě a příp. vzniku újmy, tak o
opatřeních učiněných k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění; a

b)

pověřeným pracovníkům TMCZ, orgánům pojištovny, popř. jiným příslušným
orgánům na jejich vyžádání neprodleně umožnit šetření okolností předmětné
událostia

c)

prokázat výši skutečné újmy, jakož i svá opatření k odvrácení újmy nebo k
jejímu zmírnění.

TMCZ není povinen nahradit újmu, která vznikla tím, že Smluvní partner tyto své
povinnosti nesplnil.

Na žádost TMCZ nebo na základě dohody s nim Smluvní partner připraví pro

TMCZ vhodné uzamykatelné místo k rozbalování, kontrole a ukládání zásilek Zařízení

9.4.
Smluvní strany se dohodly, že omezují výši újmy, která může Smluvnímu
partnerovi při plnění Smlouvy vzniknout, ato na celkovou částku 120.000; Kč. Smluvní
partner nemá nárok na náhradu újmy vzniklé v důsledku porušení povinností TMCZ, je-lí

TMCZ, jakož i k ukládání montážních pomůcek. Smluvní partner se zavazuje umožnit
TMCZ vykládku a úschovu Zařízení TMCZ v jeho prostorách určených k instalaci v
termínu, o kterém byl ze strany TMCZ zpraven nejméně 3 (tři) pracovní dny předem.
Smluvní partner převezme Zařízení TMCZ do úschovy a zajistí jejich bezpečné
uskladnění do doby zahájení instalace. O předání a převzetí Zařízení TMCZ do úschovy
bude kontaktními osobami obou Smluvních stran podepsán dodací list. Nejpozději do 5
(pěti) pracovních dnů po instalaci je TMCZ povinen provést po sobě úklid v místě

za takové porušení sjednána smluvní sankce (např. vpodobě smluvní pokuty, nebo

sievy z ceny Služby v rámci SLA),
9.5.
TMCZ není v prodlení splněním svých povinností (zejm. není vprodlení se
zřízením, změnou či poskytováním Služby, ani s odstraněním Poruchy, vady či výpadku
Služby) v případě, že k prodlení došlo v důsledku:

instalace. Zařízení nebo Systémy Smluvní partner po sestavení od TMCZ protokolárně

a)

převezme lormou podpisu předávacího protokolu.

jednání TMCZ, kněrnuž je TMCZ oprávněn dle smluvních ujednání nebo
právních předpisů; nebo

8.9.
Smluvní partner není oprávněn až do ukončení poskytování Služeb jakkoli
zasahovat do Zařízení TMCZ nad rámec běžného užívání. Smluvní partner je povinen
Zařízení TMCZ užívat kúčelu, který je vsouladu správními předpisy a Smlouvou.
Smluvní partner bez osobní účasti nebo písemného souhlasu TMCZ nesmí měnit

b)
c)

provádění plánovaných údržbových prací; nebo
rozhodnutí nebo nevydání povolení ze strany soudu, správního úřadu, orgánu
veřejné moci

nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání Zařízení oproti stavu při zřízení

nebo jiného oprávněného subjektu

či třetí strany. nebo

provozovatelů dopravní či technické infrastruktury ve veřejném zájmu; nebo

Služby, přičemž u programovatelných Zařízení platí totéž pro změny sjednaných
d)

ohrožení bezpečnosti komunikační sítě nebo Služeb; nebo

e)

výpadku

výkonových parametrů Zařízení a uživatelských dat. Smluvní partner není oprávněn
zasahovat do propojení Systému.

napájení či

nevyhovujícími

klimatickými

podmínkami v

místě

ukončení Služby, které zajišt'uje Smluvní partner; nebo
8.10. Smluvní partner je povinen zajistit přístup TMCZ do budov a prostor, a to za
účelem obsluhy a údržby zde umístěných Zařízení TMCZ. Smluvního partnera či třetích
stran, které byly v rámci Smlouvy převzaty ze strany TMCZ do správy, nebo jejichž
prostřednictvím jsou poskytovány Služby. Pokud nebude přístup pro TMCZ dle
předchozí věty zajištěn, neodpovídá po tuto dobu TMCZ za případné omezeni či
přerušení poskytování Služeb vzniklé v důsledku nezajištění přístupu,

i)

8.11. TMCZ je oprávněn i bez souhlasu Smluvního partnera a bez jeho vyrozumění
změnit konfiguraci Zařízení určeného pro užívání Služby Smluvním partnerem.

9)

poruchy Zařízení Smluvního partnera; nebo

h)

skutečností uvedených v odst. 9.8 těchto Podmínek Firemního řešení; nebo

i)

porušení povinností na straně Smluvního pannera,

9.6.
TMCZ je oprávněn přerušit poskytovaní Služby při provádění plánované údržby.
TMCZ je povinen oznámit Smluvnímu partnerovi předem termín plánovaně údržby.
TMCZ vynaloží veškeré úsilí, aby plánovaná údržba probíhala v časech, které budou pro
Smiuvního partnera vyhovující. Přerušení poskytování Služby potrvá pouze po dobu
nezbytně nutnou k provedení plánované údržby. Přerušení poskytování Služby, k němuž
dojde při plánované údržbě, není považováno za prodlení TMCZ s poskytováním Služeb
ani za prodlení TMCZ s plněním jeho povinností a nezapočítává se do doby
nedostupnosti Služby.

8.12. Je—Ii Smluvnímu partnerovi poskytnuto do užívání Zařízení TMCZ. pak provádění
opravy takového Zařízení nebo nejistota ohledně úrovně ochrany před uplatněnim
práva třetí strany vůči Zařízení TMCZ nebo zánik Zařízení TMCZ (zčásti nebo zcela),
nezakládá Smluvnímu partnerovi právo ukončit Smlouvu nebo Služby, znichž piyne
oprávnění užívat Zařízení TMCZ.
8.13. Po ukončení poskytování příslušné Služby je Smluvní partner povinen
poskytnout TMCZ součinnost k deinstalaci Zařízení a vrátit TMCZ veškerá poskytnutá
Zařízení a jiné věci a rovněž přestat využívat práva, která mu byla od TMCZ poskytnuta
za účelem poskytování Síužeb. Neposkytnutí součinnosti má za následek zejm,
přenesení nebezpečí škody způsobené Zařízením na Smluvního partnera, a to až do
doby řádné deinstalace.

9.7.
Za Poruchu se u zálohovaných Služeb nepovažují případy, kdy dojde k
výpadku primárního připojení- Služby, pokud dojde k přepojení na záložní připojení —
Službu
9.8.
TMCZ není v prodlení, bránila-Ii mu v splnění povinnosti některá z překážek
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského

8.14. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provoz Smluvního partnera realizovaný
v rámci Služby, pokud byl na koncový bod Služby či jiné rozhraní Služby předán ze
Zařízení, které není pod výlučnou kontrolou TMCZ nebo jeho subdodavatelé, se
považuje za provoz záměrně generovaný Smluvním partnerem.

zákoníku (např. vzpoura, stávka nebo civilní nepokoje, válečná operace, případ nouze

na celostátní nebo místní úrovni, požár, záplava, povodeň, extrémně nepříznivé počasí
a jeho následky, exploze či sesuv půdy). O dobu, po kterou překážky dle předchozí
věty trvají, a o dobu nutnou k obnovení poskytování Síužeb se též prodlužují veškeré
smluvně sjednané lhůty a doby. TMCZ není v prodlení se zřízením ani poskytováním
Služeb rovněž v případě, že prodlení nebylo ze strany TMCZ zaviněno.

9. oopovĚesosr sstLuvatcrr sterea, ednet'aree
acaušeal Povmsosrt, umučení sMLouvv
9.1.

znemožnění pracovníkům TMCZ v přístupu za účelem opravy Poruchy, zřízení,
změny či ukončení Služby; nebo

9.9.
Za podstatné porušení povinnosti se výslovně, nikoliv však výlučně, považuje
každá z následujících skutečností:

Není-Ii stanoveno jinak, pak žádná ze Smluvních stran není odpovědná a není
a)

t4i

prodlení se zaplacením ceny Služby po dobu delší než 30 dni;

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O FIREMN

ÍM ŘEŠENÍ

(dále jen „Podmínky Firemního řešení“) T-Mob
ile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkov
a 2144/1 , 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zaps
obchodního rejstříku vedeného Městským
ána do
soudem v Praze, spisová značka 3.3787
b)
c)

neoprávněnýza'sah doZařízeníTMCZ;
neumožnění přístupu TMCZ k jeho Zařízení“

d)

užití neschváleného Zařízení ze strany Smluvn
ího partnera;
užívání Službyv rozporu s právními předpi
sy;
užívání Služby Smluvním partnerem způso
bem ohrožujícím bezpečnost dat
nebo informačních systémů jiných subjek
tů;

e)
í)

9)
hj

10.3. Oznamování Poruchy — Servisní
požadavek provádí Smluvní partner
prostřednictvím Kontaktních osob a jejich přísluš
ných kontaktních údajů.
10.4. Služba je poskytovánav kvalitě sjednané
vrámci SLA, je—li SLA sjednáno.
10.5. Z kumulovaných provozních dob Služby,
kdy parametry Služby v průběhu
kalendářního měsíce nebyly v povolených mezích
hodnot parametrů provozu Služby, se
vypočte měsíční dostupnost služby jako podíl:

uvedení nepravdivých údajů při uzavírání
Smluvního dokumentu;
porušení licenčních podmínek ze strany
Smluvního partnera ve vztahu
k software,

TS-TN
»

který je provozován v rámci Služby;

i)
j)

porušení kterékoliv povinnosti v článku 3 těchto
Podmínek Firemního řešení:
porušení kterékoliv povinnosti v odst. 64
nebo 6.5 nebo 6.6 těchto Podmínek

ěné osoby.

TMCZ je dále oprávněn vypovědět
Smlouvu nebo zcela

Či
Smluvní dokumenty ve vztahu ke kterékoliv Službě
v případě, že:

částečně vypovědět

a)

je vůči Smluvnímu partnerovi veden
o insolvenční řízení; nebo

b)

na majetek Smluvního partneraje nařízena
exekuce; nebo
nastanou li závažné technicke nebo provoz
ní důvody, zejmena hrozírli nebo
dojde-li k narušení bezpečnosti a integri
ty sítě nebo dojde—Ii k narušení

c)

bezpecnostrSluzeb;

d)

nastane—li krizový stav, zejmena branná pohoto
vost státu, živelní pohroma nebo

ohroženibezpečnostístátu;
vtakovém případě je výpověď účinná jejím
doručením Smluvnímu partnerovi, případně
dnem pozdějším, v takové výpovědi uvedeném.
9.12. TMCZ je oprávněn rovněž přerušit
či omezit poskytování Služby vpřípadech
stanovených v příslušných právních předpisech (např.
§ 99 odst. 3 zákona č, 127/2005
Sb. _ krizový stav nebo § 98 odst. 3 Zákona
č. 127/2005 Sb. _ závažné porušení

bezpečnosti a integrity komunikační sítě TMCZ z důvod
ů poškození nebo zničení
elektronického komunikačního zařízení, zejména
vlivem velkých provozních havárií
nebo živelných pohrom

j; Po dobu přerušení dle tohoto odstavce
není Smluvní partner
povinen hradit cenu za Služby, k jejichž přeruš
ení došlo.
9.13. TMCZ je oprávněn rovněž přeruši
t či omezit poskytování Služby vpřípadě
písemn

ého oznámení Smluvního partnera o zneužití Služby
dle odst. 7.6 těchto
podmínek.
9.14. Smluvní strany se dohodly. že jiné
než v této Smlouvě výslovně uvedene
nároky Smluvního partnera na odškodnění,
bez ohledu na to,zjakého právního důvodu
vznikly. obzvláště nároky související s přeruš
ením provozu, ušlým ziskem, zásahem do
software čise ztrátou informací a dat. jsou vylouče
ny.
9.15. Zaplacením smluvních pokut ani
úroků zprodlení se Smluvní partner
nezprošt'uje povinnosti uhradit TMCZ újmu
vzniklou týmž porušením.

! 0- SLŘ: OZĚÁMOVANÍ FORUGH
|0_1_ NenHi stanoveno ve Smluvních dokumentec
h jinak, mohou si Smluvni strany
sjednat ke Službě doplňkovou službu SLA, která stanovu
je zejména podminky pro kvalitu
Služby, odstranění Poruch Služby a případně
sankce při nesplnění termínů pro
odstranění POFUChY Čl ”EdUSRUPWSti 51112va Další
podmínky poskytnutí doplňkové
SÍUŽbY SLA 15W stanoveny zejména V Popisu SIUŽbY
SLA102. Neníli SLA sjednáno, zavazuje se TMCZ
odstraňovat Poruchy Služby vco
nejkratél'm čase pojejím nahla‘éeniSmluvnl’m partne
rem.

o

TS
TS = dobatrvánl službyvměsíci;

k)

9.11.

)

kde:

Firemního řešení;

porušení kterékoliv povinnosti v odst, 8.3 těchto
Podmínek Firemního řešení;
|)
porušeníkterékoliv povinnostivodst. 12.9těchto
Podmínek Firemního řešení,
m) porušení kterékoliv povinnosti v čl. 16
těchto Podmínek Firemního řešení.
Další případy porušení povinnosti Smluv
ním partnerem, které jsou považovány
ve
smyslu Smlouvy za podstatné porušení, mohou
být výslovně stanoveny ve Smluvních
dokumentechzejména však ve Smlouvě.
9.10. Vpřípadě podstatného porušení
povinností je TMCZ oprávněn omezit
či
přerušit poskytování Služeb, aniž by to zname
nalo prodlení na jeho straně, a/nebo
odstoupit od Smlouvy, Specifikace služby,
Dohody o cenových podmínkách nebo
Učastnické smlouvy či od jejich části ve vztahu
k některé Službě. Tímto odstoupením
nejsou dotčena práva TMCZ na zaplacení smluvn
ích sankcí, uroku zprodlení, tinančího
vypořádání, ani práva na náhradu újmy, pepř.
zajištění dluhu Smluvního partnera či
Oprávn

(

dostupnost sluzby= ______ x 100 /°

TN = doba nedostupnosti služby.
10.6. Doby se počítají na celé minuty, dostupnost
služby se vyjádří v procentech
zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

10.7.

Doba trvání služby v měsíci — TS — je období
, po které má být Služba podle

Smluvního dokumentu v daném měsíci
poskytována.

10.8. Doba nedostupnosti služby — TN —
je období v rámci doby trvání Služby v
měsíci, ve kterém Smluvní partner nemohl
Službu řádně užívat z důvodů Poruchy,
která měla příčiny na straně TMCZ a která byla
Smluvním partnerem řádně ohlášena

prostřednictvím Servisního požadavku.

10.9. Do doby nedostupnosti Služby se
nezapočítává doba od ohlášení Poruchy
Služby do zahájení opravy Poruchy v případě
, že Smluvní partner neumožnil TMCZ
bezodkladně po požádání provést servisní
zásah na Zařízení umístěném v lokalitě

Smluvního partnera. Za nedostupnost
ani Poruchu Služby se nepovažují případy
, kdy
TMCZ není dle smluvních ujednání či
právních předpisů v prodlení s plnění
_
.
m svých

povrnnosti.
10.10. Do doby nedostupnosti Služby ani celkov
ého počtu Poruch se nezapočítáva

jí
Poruchy, které jsou mimo veřejnou komuni
kační sít' TMCZ a Poruchy, o nichž TMCZ
objektivně zjistil, že nemají příčinu na straně
TMCZ nebo, že je zavinil Smluvní partner
,

U Službys nepřímým přístupem neodpovídá
TMCZ za Poruchy vzniklé me7i koncovým
bodem službyakoncovým zařízením smluvn
ího partnera.
10.11. Smluvní partner je

povinen uhradit TMCZ náklady spojen
é se servisním
zásahem nebo cenu za servisní zásah,
pokud servisní zásah byl uskutečněn na

základě požadavku Smluvního partnera a pokud se
zjistí, že Porucha Služby nebo
Porucha zařízen

í nebo sítě není na straně TMCZ nebo, že závada
byla způsobena
Smluvním partnerem nebo třetí osobou
v případech, kdy za ní Smluvní partner
odpovídá, nebo že Porucha vůbec nenastala.

10.12. Smluvní strany se dohodly, že u Poruch, či
vad Zařízení, software či Systemu,
jejichž řešení závisí na výrobci či dodavat
eli, jakožto třetí strany, není možné

garantovat dObU finálního Vyřešení Poruchy/vady. Pro vady
tohoto typu zapojí TMCZ
středisko technické POdPOW výrobce Čl dodava
tele, aby byla Porucha/vada
odstra

něna V nejkratším možném termínu,
y/vady, “ nichi dojde k překro
garantované doby finálního řešení z tohoto Poruch
důvodu, nepodléhají sankčním ujednáčení
ním
a nezapočítávají se do doby nedostupnosti
Služby,

11. OPRAVNEHE OSOBY
1 1.1. Oprávněné osoby se určí dohodou Smluvních
stran a budou uvedeny v seznamu
Oprávněných

osob, který tvoří nedílnou přílohu Smlouv
y (dále také „Seznam
Oprávněných osob"). Trvání statusu Oprávn
ěné osoby je vždy podmíněno jejím
vedením v Seznamu Oprávněných osob a
ručením Smluvního partnera uvedeným ve
Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že souhla
s sručením Smluvního partnera bez
dalšího platí i pro právní nástupce Opráv
něné osoby uvedené v Seznamu
Oprávněných osob. Případná ztráta statusu
Oprávněné osoby nemá vliv na platnost a
Účinnost Účastnických smluv uzavřených Oprávn
ěnými osobami & smluvních vztahů z

nich vyplývajících (jejich režim se poté bude řídit
ustanoveními VPST a podmínkami
aktivovaných Účastnických služeb). Ztrátou statusu
Oprávněné osoby zanikají Služby
sjednané výhradně pro lUlO Oprávněnou OSObU na základ
ě Specifikace sluieb. pokud 56
Smluvnístrany Čl Oprávněná osobasTMCZ nedohodlijin
ak.
11.2. Pokud si Smluvní strany ve Smlouvě nedoho
dly jinak, může po uzavření Smlouvy
Smluvnl partner požádat o doplnění další Oprávn
ěné osoby nebo vyloučení Oprávněné
osoby prostřednictvím formuláře TMCZ: Žádost
o doplnění/vyloučení Oprávněných
osob. který zašle doporučenou poštou na adresu
sídla TMCZ. Pokud TMCZ do 7 dní
od doručení žádost
i Smluvnímu partnerovi písemně nepotv
rdí doplnění/vyloučení

“

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY o FIREMNÍM ŘEŠENÍ
49 681 zapsána do
(dále jen „Podmínky Firemního řešení“) T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1 , 148 00 Praha 4, IČ 649
3.3787
značka
spisová
Praze,
v
soudem
Městským
vedeného
rejstříku
obchodního
Oprávněných osob dle dotčené žádosti, má se za to, že žádost zamítl. TMCZ je
oprávněn takovou žádost zamítnout zejména v případě, kdy má TMCZ za Oprávněnou
osobou jakoukoliv neuhrazenou splatnou peněžitou pohledávku Změna přílohy
Smlouvy obsahující Seznam Oprávněných osob provedená dle tohoto odstavce
nevyžaduje uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.
11.3. Oprávněná osoba může s TMCZ uzavírat či měnit Účastnické smlouvy či
Specifikace služeb, které obsahují odkaz na Smlouvu, za podmínek stanovených
Smlouvou (vč. Dohody o cenových podmínkách). Uzavření nebo změna Specifikace
služeb je platná až okamžikem, kdy k podpisu Specifikace služeb za TMCZ a
Oprávněnou osobu připojí svůj podpis rovněž Smluvní partner, čímž vyjadřuje svůj
souhlas s uzavřením (resp. změnou) dotčené Specifikace služeb mezi Oprávněnou
osobou aTMCZ. Při ukončení Specifikace služeb jedná Oprávněná osoba samostatně a
není vyžadováno připodepsání Smluvního partnera. Účastnické smlouvy uzavírá
Oprávněná osoba samostatně a není vyžadováno připodepsání Smluvního partnera.
11.4. Bude-li ve Smluvním dokumentu uvedena jako adresát Služeb výslovně určitá
Oprávněná osoba, pak platí, že takovou Stužbu může využívat vždy jen tato Oprávněná
osoba. Povinnosti Smluvního partnera z takové Služby však zůstávají nedotčeny, jejich
plnění však může namísto Smluvního partnera zajistit Oprávněná osoba.
11.5. Smluvní partner odpovídá za veškerou újmu způsobenou Oprávněnou osobou
při poskytování plnění dle Smluvních dokumentů, a to i vpřípadě, že se taková
Oprávněná osoba zaváže při plnění Smluvního partnera provest určitou činnost
samostatně.

12.9. Smluvní partnerje oprávněn vrámci Služby užívat pouze legálně nabytý software.
Smluvní partner je povinen užívat software v souladu s licenčními podmínkami (užívacími
právy) vztahujícími se kdanému softwaru. Smluvní partner nese odpovědnost za veškeré
apinkace - software běžící v rámci Služby včetně datových přenosů. Smluvní partner se
zavazuje uhradit TMCZ veškerou újmu, a to i nemajetkovou, vzniklou TMCZ v důsledku
porušení podmínek licence ze strany Smluvního partnera, a to v plné výši.
12.10. TMCZ je oprávněn kdykoli opravit, odstranit, změnit či modernizovat software
instalovaný na komponentech Služby, pokud se má za to, že je to vyžadováno pro účely
údržby či zvýšení kvality Služby.
12.11. TMCZ je oprávněn kdykoliv jednostranně zvýšit cenu software poskytnutého
Smluvnímu partnerovi v rámci Služby v případě, že dodavatel tohoto software zvýší cenu
příslušného software vůči TMCZ.

13. NÁKUP ZAŘÍZENÍ
13.1. Neníli výslovně vjiném Smluvním dokumentu sjednáno jinak, tak pro případ
sjednané koupě Zařízení Smluvním partnerem platí následující:
a)

cenaje stanovena v příslušném Ceníku;
místo dodání je místo, ve kterém má být zřízena, změněna a poskytována

b)

Služba, ke které je Zařízení dodáváno,

lhůta pro dodání Zařízeníje totožná se lhůtou pro zřízení nebo změnu Služby, ke
které je Zařízení dodáváno,
Zařízení bude Smluvnímu partnerovi předáno na základě předávacího
protokolu, dodacího listu nebo na základě jiného dokumentu, na kterém je
Smluvní partner povinen TMCZ (popř. dodavateli nebo dopravci) potvrdit

c)

d)

rz. užívání SOFTWARE
12.1. Není-li výslovně sjednáno jinak, pak veškeré licenční, servisní. reklamační, záruční
a jiné podmínky ve vztahu ksoftware, který je součástí Služby, se řídí podmínkami
výrobce software (nositele autorských práv).

12.2.

převzetí Zařízení,
o)

vlastnictví Zařízení přechází na Smluvního partnera až úplným uhrazením
sjednané ccny za příslušné Zařízení ve prospěch TMCZ.

f)

nebezpečí škody na Zařízení přechází na Smluvního partnera okamžikem jeho

Není-li výslovně sjednáno jinak, je software produktem třetí strany odlišné od

TMC7 a licence k užití software je Smluvnímu partnerovi poskytována přímo výrobcem
software (nositelem autorských práv). Licenci k software získává Smluvní partner

nejdříve okamžikem úplného uhrazení ceny za Služby, v jejichž rámci byl software dodán,
123. Pokud soltware instalovaný Smluvním partnerem ovlivňuje funkci Služby, popř. je
předpoklad, že takový software může ovlivnit funkci Služby, je Smluvní partner povrnen
na 7ákladě výzvy TMCZ takový software odstranit (deinstalovat), popř. software upravit
(např. změnou konfigurace) tak, aby dále takový software neovlivňoval řádné poskytování

Služby. TMCZ nenese žádnou odpovědnost za poskytování Služby v případě, že Služba
je ovlivněna software instalovaným (užívaným) Smluvním partnerem, popř. instalovaným
(užívaným) třetí osobou, které Smluvní partner umožnil takový software nainstalovat nebo
užívat. V případě, že Smluvní partner neodstraní problém software nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení požadavku TMCZ na odstranění či změnu software
užívaného (instalovaného) v rámci Služby Smluvním partnerem či třetí osobou, je TMCZ
oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování Služby bez dalšího upozorněni.

převzetí Smluvním pannerem,
13.2.

Kromě případů, kdy se jedná o výslovně sjednanou koupi Zařízení, může být

Zařízení Smluvnímu partnerovi dodáno jako součást Služby, nebo mu může být
pronajato nebo zapůjčeno ke Službě, přičemž konkrétní podmínky týkající se nájmu či
zapůjčení Zařízení jsou vždy výslovně sjednány mezi Smluvním partnerem a TMCZ ve
Smlouvě/Specifikaci služby nebo jiném Smluvním dokumentu.

13.3. TMCZ poskytuje Smluvnímu partnerovi záruku vsouladu se záručními
podmínkami výrobce Zařízení, s nimižje Smluvní partner povinen se seznámit před koupí
Zařizení. Jeti součástí Zařízení software, nabývá Smluvní partner nejdříve dnem uhrazení
ceny Zařízení právo kužití takoveho software, a to vrozsahu stanoveném licenčními
podmínkami, které jsou součástí daného software. Právo užití nabývá Smluvní partner
přímo od nositele autorských práv k software aje povinen řídit se příslušnými licenčními
podmínkami.

12.5. Pokud software vyžaduje administrátorská práva, lze jej instalovat v rámci Služby
prostřednictvím profesionálního servisu TMCZ (správa služby) až poté, co TMCZ ověří
dopad softwaru na poskytování Služby a souhlasí s instalací takového software v rámci
Služby. TMCZ je oprávněn požadovat po Smluvním partnerovi úhradu ceny za
dodatečnou instalaci software dle počtu hodin skutečně provedené práce vsouladu
s příslušným Ceníkem či cenovým ujednáním.
12.6. TMCZ nenese vůči Smluvnímu partnerovi odpovědnost za dodávku softwaru,
který Smluvní partner potřebuje k využívání Služby a za jehož instalaci odpovídá Smiuvní
partner. Rovněž tak TMCZ nenese odpovědnost za samotný software, resp. jeho
funkčnost.
12.7. Software vložený do šablony je poskytován „tak jak byl poskytnut dodavateiem
software - jak stojí a leží“, bez jakýchkoli výslovných či předpokládaných záruk, mimo jiné
záruk vhodnosti pro konkrétní účel. TMCZ nezaručuje a nepřejímá odpovědnost za
přesnost či úplnost informací, textu, grafiky, odkazů či jiných položek obsažených v
softwaru, TMCZ neodpovídá za dodaný software ani za jeho funkčnost a vhodnost pro
potřeby Smluvního partnera, zejména také neodpovídá za to, že dodaný software bude
plně funkční ve spojení s jiným software Smluvního partnera.
12.8. TMCZ ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost vůči
Smluvnímu partnerovi nebo uživatelům za jakoukoli újmu (mimo jiné ušlý zisk, přerušení

13.4. Objednávky nákupu Zařízení bude Smluvní partner zasílat na faxové číslo:
(+420) 603 604 846. Originály objednávek je Smluvní partner povinen zastat TMCZ
do deseti (1 0) dnů od jejich zaslánífaxem na adresu:
T-Mobile Czech Republic a.s.

Zákaznické centrum - Business
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha4
tel,: 800 737 333
13.5. Vpřípadě potřeby informací knákupu koncových Zařízení se bude Smluvní
partner obracet na Zákaznické centrum — Business.
13.6.
ŠD

12.4. V případě Služby zahrnující profesionální servis (správa služby) plati výše uvedené
rovněž na software, jehož instalace nevyžaduje administrátorská práva.

)

b)

takového Zařízení,
c)

d)

podnikatelské činnosti, poškozené či ztracené informace či data) vzniklou následkem

e)
využívání softwaru či nemožnosti software využívat.

Záruka se nevztahuje na:
vady způsobené instalací, změnou nebo opravou neprovedenou TMCZ;
vady, které vznikly v důsledku používání Zařízení v rozporu s poskyny k užívání
vady, jež byly způsobeny v souvislosti s realizací pokynů Smluvního partnera,
pokud TMCZ nemohl nevhodnost takových pokynů zjistit a/nebo v případě, že
TMCZ Smluvního partnera na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Smluvní
partner najejich dodržení přesto trval;
vady, které vznikly v důsledku používání Zařízení s výrobky či programy, jejichž
kompatibilitu TMCZ Smluvnímu partnerovi výslovně a písemně nepřislíbil;
vady, které vznikly v důsledku toho, že na Systém byia vyvinuta neobvykíá
fyzická či elektrická síla;

OBCHODN1 PODMÍNKY SMLO uvvo FIREMN1M ŘEŠENÍ

(dále jen „Podmínky Firemního řešení“) T-Mobile Czech
obchodního rejstříku vedeného Městským soude

Republic a.s. se sídlem Tomičkova 2144/1 , 148 00
Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do

m v Praze, spisová značka 3.3787

i)

vady vzniklé běžným opotřebením.

14. zveáš'r'ul

E!EBNÁNÍ

950

účasmrcxé

SMLOUVY
14.1. Služby poskytované k individuálně určeném
u účastnickému číslu či účastnické
stanici jednotlivého účastníka v jím zvoleném tarifním program
u a rovněž Služby, o nichž to
stanoví Smluvní dokument (dále jen „Účastnické služby")
jsou bez ohledu na ostatní
ustanovení Smluvních dokumentů poskytovány na
základě Účastníckých smluv. Tato
ujednání čl. 14 o Účastnických službách mají přednos
t před ostatními ujednánimi týkajícími
se Služeb ve Smlouvě či těchto Podmínkách Firemného
řešení,
14.2. Pokud si to Smluvní strany výslovně sjednaly
ve Smlouvě, Smluvní partner
může TMCZ předložit návrh na uzavření Účastni
cké smlouvy i prostřednictvím emailové komunikace bez využití zaručeného
elektronického podpisu. Vtakovém
případě musí být návrh předložen ve formě vyplněn
ého návrhu Účastnické smlouvy,
jehož aktuální znění je umístěné na webových
stránkách nat—mořbikacg. Návrh
Účastnické smlouvy nebo e—mail se specifikací požado
vané změny spolu s určením
Účastnických smluv, jichž se má změna dotknou
t, odešle Smluvní partner na emailovou adresu TMCZ uvedenou v návrhu Účastni
cké smlouvy. Po doručení TMCZ
ověří prostřednictvím hesla. že návrh Účastnické
smlouvy podal Smluvní partner. a
případně ověří i další skutečnosti potřebné pro akcepta
ci návrhu Smluvního partnera.
Za okamžik akceptace návrhu Smluvního partner
a na uzavření Účastnické smlouvy ze
strany TMCZ se považuje provedení požadované
aktivace či změny Účastnické služby
zvlášť

pro každou Účastnickou smlouvu, neni-li v návrhu Účastni
cké smlouvy, případn

ě
ve VPST stanoveno jinak. Smluvní strany si sjednaly
, že Účastnické smlouvy nebo jejich
změny
sjednané elektronickou formou dle tohoto odstavc
e jsou písemným jednáním.

14.3. Ve vztahu k Účastnickým smlouvám se
smluvní strany dohodly, že poruší-li
Smluvní partner smluvní povinnosti, na jejímž
základě dojde k ukončení Účastnické
smlouvy před uplynutím sjednané doby určité, uhradí
Smluvní partner TMCZ smluvní

zacházet pouze jako s celkem, není možné z něho vybírat
a přenášet jen některá čísla a

je rezervován po celou dobu trvání Smlouvy, zatímco
číselná řada se rozpadá na
jednotlivá čísla, která lze samostatně přenášet i v průběhu trvání
Smlouvy.
15.2. V případě, že Smluvní partner využívá v rámci
své vnitřní telefonní sítě více
pevných číselných řad, je povinen přidělovat telefonní čísla
v rámci směrového znaku,
který dle národního číslovacího plánu odpovídá umístění
koncového zařízení v
příslušném kraji. V opačném případě dojde k nesprávnému
směrování tísňových volání
do jiného regionu,
15.3. Smluvní partner je povinen veškerá odchozí voláni
realizovat se správnou a
Smluvnímu partnerovi odpovídající identifikací volacího znaku,
pomocí kterého TMCZ
zajistí rozúčtování takového volánído příslušných fakturačních
skupin.
15.4. Pokud si Smluvní partner aktivoval službu zamezení
zobrazení volajícího pro
pevné hlasové volání, nelze u ní uskutečnit zpětné volání přímo
volajícímu, tj. zejména u
volání na tísňové linky není možné zpětně ověřit původní odchozí
hovor.
15.5. Využívá-li Smluvní partner pevné hlasové služby na bázi
VolPtechnologie, TMCZ
nemůže technicky garantovat funkčnost modemových spojení
— jedná se například o
elektronické zabezpečovací systémy, elektronické požární
systémy, odečty energií,
dálkové ovládání strojů či zařízení apod.
15.6. Smluvní partner se zavazuje užívat konkrétní Službu
výhradně v příslušné
lokalitě Smluvního partnera stanovené v příslušné Smlouvě/
Specifikaci služby pro
danou konkrétní Službu.

15.7. TMCZ je oprávněn změnit číslo účastnické stanice
z naléhavých technických
důvodů i bez souhlasu Smluvního partnera, pokud je to
nutné k řádnému poskytování
Služby, přičemž na tuto změnu bude Smluvní partner
předem upozorněn; technickým

pokutu ve výši zbývajících měsíční

ch paušálů (bez aplikace slev dle Smlouv
y tj. die
standardní ceny uvedené v Ceniku služeb) za období
do konce sjednané doby určité
trvání
příslušné Účastnické smlouvy.

posloupností po sobě jdoucích čísel o délce mocnin deseti
začínající odpovídajícím
počtem nul a končící odpovídajícím počtem devítek, zatímco
číselná řada je množina
po sobě jdoucích čísel, která není číselným rozsahem. S číselným
rozsahem je možné

důvodem je rozhodnutí příslušného správního orgánu o
změně čísla nebo číslovacího
plánu v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. nebo
pokud je to stanoveno v jiném
právním předpisu,

lMCZ a Smluvní partner si dále sjednáva

jí
smluvní pokuty za prodlení s úhradou vyúčtování
vsouladu sVPST nebo Ceníkem
služeb.

15. OBCHODNÍ
TAJEMSTVÍ,
OCHRANA DAT

14.4.

Podminky a rozsah poskytovaní Účastnických služeb
vč. zvoleného tarifu sr
Smluvní

strany dohodnou vždy v konkrétní Účastnické smlouvě
. Každá Účastnická

nimi přijdou do styku při jejím plnění, tvoří předmět obchodní
ho tajemství, azavazují
se je nesdělovat třetím stranám (s výjimkou Oprávněn
ých osob) bez předchozího
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní partner
je povinen zajistit ochranu
obchodního tajemství rovněž ze strany Oprávněné osoby.

aktivované Účastnické služby či tarifu a ve VPST,
vždy v platném znění. Zánik Smlouvy
nebo statusu Oprávněné osoby nemá vliv na platnost
a účinnost Účastnických smluv
uzavřených na základě Smlouvy. Účastnické služby
se po zániku Smlouvy budou řídil
ustanoveními Účastnické smlouvy, obchod
ními podmínkami aktivovaných
Účastnických služeb a VPST (v uvedeném pořadí
priority). Sjednaná doba trvání
Účastnické smlouvy je tedy nezávislá na trvání
Smlouvy, pokud se Smluvní strany
výslovně nedohodly jinak. Vpřípadě rozporu Účastni
cké smlouvy a Smlouvy mají

16.2. Pokud byla Smlouva uzavřena za pomoci zprostřed
kovatele, jehož provize je
závislá na objemu Služeb poskytovaných dle Smlouvy, je
Smluvní partner povinen
zprostředkovateli na jeho žádost (a to i opakovně) poskytno
ut údaje o souhrnných
částkách vyúčtování Služeb dle této Smlouvy, Smluvní strany
se dohodly, že k poskytnutí
takové iníorrnace je oprávněn rovněž TMCZ, k čemuž dává
Smluvní partner svým
pod pisem Smlouvy výslovný souhlas,
16.3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že nepovažu
jí za porušení ochrany
obchodního tajemství, pokud TMCZ poskytne v rozsahu nezbytně
nutném skutečnosti a
informace ve smyslu odst. 16.1 svým akcionářům a
společnostem, které jsou členy
koncernu společnosti Deutsche Telekom AG, jakožto podnikat
elského seskupení (dále
jen „koncérn") ve smyslu ustanovení § 79 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech. Smluvní strany tímto rovněž
souhlasně prohlašují, že
nepovažují za porušení ochrany obchodního tajemství, pokud
TMCZ poskytne Smluvní
dokumenty skutečnosti a informace ve smyslu odst. 16.1
Oprávněné osobě dle Smlouvy
pro účely vzniku smluvního vztahu mezi TMCZ a Oprávněnou
osobou dle Smlouvy.
16.4. Smluvní partner je povinen TMCZ písemně prokazat
elně sdělit, že v rámci

přednost ujednání v Účastnické smlouvě.

14.6. Pokud se v Účastnické smlouvě nebo v
jiném dokumentu. který je přílohou
Smlouvy nebo Účastnické smlouvy, hovořío Rámcov
é smlouvě, rozumí se tím Smlouva.
14.7. Instalace a provozování Zařízení vztahují
cí se k Účastnické službě a aktivace
Účastnických služeb se řídí obchodními podmín
kami dané Účastnické služby, které
mají přednost před ujednáními o zřízení Služeb
dle Smlouvy a těchto Podmínek
Firemního řešení.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud TMCZ
ukončí poskytování Účastnické
služby (tarifu), která bude dle obchodních podmín
ek nahrazena jinou Službou (tarifem), u
které TMCZ poskytne v podstatných ohledech stejné
či lepší podmínky a stejnou či nižší
cenu jednotlivých komponent dané Služby (jako
měl Smluvní partner u původni
Účastnické služby při zohlednění slev sjednan
ých ve Smlouvě), TMCZ je oprávněn
nahradi

poskytování Služeb bude na straně TMCZ docházet
ke zpracování osobních údajů ve

t původní Účastnickou službu takovou novou
Službou. Takto provedená změna

smyslu zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, které Smluvní partner
zpracovává jako správce ve smyslu uvedeného zákona. V takovém
případě spolu Smluvní
strany uzavřou smlouvu o zpracování osobních údajů
(resp. odpovídající smlouvu
vyžadovanou právními předpisy). Do okamžiku účinnosti
takové smlouvy o zpracování
osobních údajů nesmí Smluvní partner užívat Službu způsobe
m, který by měl charakter
zpracovávání osobních údajů na straně TMCZ. V případě
porušení tohoto odstavce se
bez ohledu na ostatní ustanovení Smlouvy zavazuje Smluvní
partner odškodnit TMCZ za
veškerou újmu, která by v takovém případě TMCZ vznikla.
16.5. TMCZ odpovídá v rámci Služby za ztrátu či poškozen
í dat Smluvního partnera,

nevyžaduje uzavření písemného dodatku, pokud
o ukončení Účastnické služby a jejím
nahrazení novou Službou bude TMCZ Smluvního
partnera informovat nejméně 30 dní
předem.

UIEQNÁNÍ

PRO

PEVNÉ

ÚDAJE,

16.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré skutečnos
ti. které nejsou běžně dostupné
v obchodních kruzích a které jsou obsaženy
ve Smlouvě, popř. smluvní strany s

smlouva, která se uzavírá v rámci Smlouvy,
obsahuje odkaz na Smlouvu a její čislo.
14.5. Práva a povinnosti Smluvních stran
vyplývající z Účastnických smluv, neupravené
Smlouvou. se řídí ustanoveními obsaženými
v příslušných obchodních podmínkách

15. ZVLÁŠTNÍ
SLUZBY

OSOBNÍ

HLASOVÉ

15.1. Pří přenesení čísel vázaných na pobočkovou
ústřednu lze přenášet jak ucelený
číselný rozsah, tak jednotlivá čísla/číselné řady.
Číselný rozsah tvoři jedna nebo více
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pouze dojde-li k takové ztrátě či poškození dat v důsledku zavinění ve formě úmyslu či
hrubé nedbalosti ze strany TMCZ. Smluvní partner je povinen si provádět pravidelnou
zálohu svých dat mimo Službu na vlastní odpovědnost.

19.3. Obsah závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů tvoří pouze práva a
povinností sjednané či stanovené ve Smluvních dokumentech bez ohledu na jednání
Smluvních stran před a při uzavírání Smluvních dokumentů.

16.6.

19.4. Započíst nelze proti nejisté pohledávce. Smluvní partner není oprávněn započíst
jednostranně své pohledávky proti pohledávkám TMCZ.

TMCZ neodpovídá za obsah přenášených zpráv či dat prostřednictvím Služby,

16.7. Smluvní partner souhlasí s uvedením své obchodní firmy jako reference v
marketingových materiálech TMCZ včetně tiskových zpráv. Smluvní partner zajistí
souhlas všech Oprávněných osob ke dni jejich vstupu do aktuálního Seznamu
Oprávněných osob s uvedením jejich obchodní firmy jako reference v marketingových
materiálech TMCZ včetně tiskových zpráv.

11. DORUČOVÁNÍ A “wines“ Wpovém nese
0214mm o oosroupeut eo sutouvv "seo
rem—tomu SLUŽBY
17.1. TMCZ doručí písemnosti na adresu Smluvního partnera naposledy oznámenou
TMCZ, a to poštou, kurýrem, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým
způsobem. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně
příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla Smluvním partnerem vyzvednuta
ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení.
17.2. Za písemné právní jednání TMCZ se považují rovněž úkony učiněné faxem,
elektronickou poštou, SMS, MMS či datovou schránkou.
17.3. Doručení je účinné i tehdy, když se Smluvní partner na zasílací adrese, kterou
oznámil TMCZ, nezdržuje.
17.4. Doručuje-li se prostřednictvím veřejné komunikační sítě (zejmena fax,
elektronická pošta, SMS či MMS), považuje se písemnost za doručenou okamžikem
potvrzení odeslání na elektronickou adresu Smluvního partnera (e-mail) nebo potvrzení o
bezporuchovém přenosu dat (fax) a nenHi takového potvrzení, tak nejpozději dnem

následujícím po odeslání písemností na telefonní číslo Smluvního partnera nebo na jeho
emailovou adresu.
17.5. Odepře-li Smluvní partner písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí
bylo odepřeno.
17.6.

Výpověď Smluvního dokumentu nebo jednotlive Služby ze strany Smluvního

partnera musí být učiněna písemnou formou, přičemž za písemnou formu není
považována elektronická forma, resp. doručení výpovědi prostřednictvím elektronické
pošty, musí být

podepsaná Smluvním partnerem nebo oprávněným zástupcem

Smluvního partnera a musí obsahovat takové údaje, aby z ní bylo zřejmé, kdo výpověď

podává a čeho se výpověď týká (takovými údaji mohou být zejména: obchodní firma nebo
jméno a příjmení Smluvního partnera, sídlo nebo trvalé bydliště (pobyt) Smluvního
partnera. IČ, rodné číslo nebo datum narození Smluvního partnera. číslo ukončované
Smlouvy nebo jednotlivě Služby). jinak je taková výpověd neplatná. Uvedené v
předchozí větě platí obdobně i pro oznámení o odstoupení od Smluvního dokumentu
nebo jednotlivé Služby ze strany Smluvního partnera.

18. ROZHODNĚ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORÚ
18.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí občanským zákoníkem a ostatními
příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných
sporů, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů
nejprve prostřednictvím jednání Kontaktních osob nebo pověřených zástupců.
18.3. Veškeré spory, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou,
budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. nestanoví-Ii zákon jinak.
Nestanoví—li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro
všechny spory dle Smlouvy bude místně příslušným obecný soud TMCZ.

19. usrasoveat SPOLEČNÉ A zmenšena
19.1. Smluvní strany sjednávají, že TMCZ je oprávněn měnit jednostraně tyto
Podmínky Firemního řešení, Popisy služeb, Ceníky, provozní řády, Kontaktní osoby.
Podmínky zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů
účastníků, případně i další dokumenty, v nichž je tak výslovně stanoveno. TMCZ se
zavazuje Smluvního partnera o takové změně informovat nejméně 30 dní předem. neni—
liv příslušném dokumentu stahnoveno jinak.
19.2. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem Smlouvyje individuální řešení vytvořené
mi. z neveřejných služeb elektronických komunikací a poskytované na míru specifickým
potřebám Smluvního partnera, Smluvní strany se dohodly, že na Smluvní dokumenty se
neaplikují ustanovení občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním
způsobem.

v
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19.5. Stanoví-li právní předpisy nebo Smluvní dokument, zejména Smlouva, Podmínky
Firemního řešení, Specifikace služeb či Dohoda o cenových podmínkách právo TMCZ
ukončit některý ze Smluvních dokumentů (např. odstoupením nebo výpovědí), pak je
TMCZ oprávněn takto ukončit jak celý Smluvní dokument, tak pouze jeho část, a to ve
vztahu k určité Službě, resp. pouze jednotlivou Službu (byt' zahrnutou společně svíce
Službami vjednom Smluvním dokumentu, zejména však ve Specifikaci služby). Pokud je
TMCZ oprávněn ukončit Smlouvu. rozumí se tím vždy rovněž právo TMCZ ukončit
Dohodu o cenových podmínkách nebo jednotlivou Specifikaci služby, nebo pouze
jednotlivou Službu.
19.6. TMCZ výslovně odmítá jakékoli Smluvním partnerem provedené (byť
nepodstatné) změny provedené ve formulářích používaných v souvislosti se Smlouvou,
s výjimkou údajů, jejichž doplnění se ze strany Smluvního partnera předpokládá.
19.7. \ po ukončení Smlouvy nadále přetrvávají práva a povinnosti, u nichžje zřejmé, že
nemají ukončením Smlouvy zaniknout, např. povinnost zaplatit dlužné částky či smluvní
pokuty.
19.8. Pro vyloučeni pochybností se stanoví, že tyto Podmínky Firemního řešení se
uplatní i na Smlouvu o zřízení a poskytování řešení TfMobiIe ProfiNet, která je pro účely
těchto Podmínek Firemního řešení rovněž označovánajako "Smlouva".
19.9. Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené Smluvními dokumenty se
podpůrně řídí Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
(„VPST"), snimiž se Smluvní partner před podpisem Smlouvy seznámil, což svým
podpisem Smlouvy potvrzuje.

Podmínky zpracování osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních
údajů účastníků
PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH, IDENTlFlKAČNÍC
H. PROVOZNÍCH A LOKALIZACNJCH UDAJU lflČAST
NíKÚ SPOLEČNOSTI T-MOBILE CZECH REPUBLIC AS.
SÍDLEM
SE
TOMÍČKOVA 2l44/l. 148 00 PRAHA 4, lČ 649 49
681 , ZAPSANE DO DBCHODNEHO Lililšlíilhli VEDEN
ÉHD lvíĚSTSKÝlx/l SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B. VLOŽKA
23757

*, Tyto Podmínky zpracování osobních. identifi
kačních, provozních a lokalizačnich udajů
(dále jen „Podniínky“_) upravují práva a povinnosti
smluvních stran (T-lviobile a úcastnikaj
při zpracovani osobních, identifikačních. provozn
ích a lokalizačních údaju účastníků
(dále jen ..Udaje'j Za účastníka se pro účely těchto
Podminek považuje každý kdo je
s Tivlobíle vjakemkoliv smluvním či obdobné-m vztahu.
Tt/tobile
databázi, která
obsahuje vašeré Údaje, které TfMobíle získal v
souvislosti s uzavřením ucastnickž—
smlouvy, poskytováním nabízených služeb či
jiným přímým nebo nepřímým kontaktem s

účastnikern či od třetích osob. T-lvlobite chrání Údaje
v maximální možné n-íre která
odpovídá stupni technického rozvoje a zavazuje se
s nimi nakládat pouze v souladu s
těmito Podmínkami a platnými právními předpisy.
2. Osobními a identifikačními údaji se rozurriízejmén
a titul, jméno, příjmení; adresy (zejm.
doručovací adresa, adresa místa instalacel rodné
číslo, popř. narodni identifikátor,
datum narození. věk, pohlaví. vzděláni, rodinný
stav, údaje o dokladech totožnosti.
telefonní čísla a emailová spojení, obchodní firma,
název, sídlo. místo podnikem
identifikační číslo údaje o platbách a platební morálce
. čísla SIM karet "“astnícke
telefonní číslo, aktivní tarif: heslo, provozní a lokaliza
ční údaje a jine údaje oprávněné
získané o účastníkovi. Provozními údaji se rozumí
zejména telefonní číslo volajícího
telefonní cízlu volaného. druh poskytnuté sluzby.
cenu za poskytnutou službu začátek
„spojení. koni—c Spejení. datum a frekvence
uskutečnění spojení. pocit poskytnutých
jednotek (např. minuty kB cí kusyl, typ přístupu
k internetu (např WAR L—PN |nternet
IKPN intranet. pevny internet — ADSL. SHDSL,
xDSL atp,), typ používaného koncového
zař'
ín IMEI. konfigurační údaje (např. IP adresy). údaje
o obsahu a zpusobu využívání
sluzeb a tvpirvúm chování úcastníka (behavio
rální údaje). Lokalirannírni údaji ; rozumí
jako Loli údaji; zpracovávane v síti elektronických
komunikací k
tirřuji zen pisnou
polohu kuncoveho zařizeníuť,
rika. zejmena (trial 0 Siti, k níí'je účastník připojen
jriapř.
při lOLllllil'lQO't/VL'I spojeních údaj () tranzitní
ústředně apod. T-Mobile provadi dva

základní typy zpracování Údajú it) zpracování Údajů na základě
zákona, které účastník
riei'níiží'
,—

odmítnout (viz čl. 3), a dala bj zpracování
Udajú na zaklad
'ona nebo na
základe souhlasu učastníka, které učastnik
můž; krlykoliv odmítnout {Viz či 4 a bit Tr
Mobile je oprávněn líldaj: zpracovat/nt po
ct,-lnu dobu trvání účastnická smlouvy

nestanoví ti tyto Podmínky či zákon pro konkrétní
Údaje jinak.
Zpracování Údajů na základě zákona. která
účastník nemuže odmítnout. zahrnuje
:pracovnní pro nasledující úc'ely' puskyiovérii
sluzeb. zajištění propojení a přístupu k síti,
zeziiélnni provoznich Činnosti nezbytných k
poskytování služeb vyúčtování, účetní a
daňové učily, identifikace zneužívání sítě
'ci služeb (kterým je mimo jiné | opakované

ní:-uhrazení ceny nabízených služeb). ochrany práv
a právem chránénych zájmů (TMobíle 3 účastníků. spocivající v posuzování schopno
sti a ochoty účastníků plnit sve
závazky (Viz ol. 5). vyniáhani pohledávek
: vyúčtovani. poskytování služeb prodej

produktů třetích osob prostřednictwm “i"-Mobil
e či umožnění přístupu k údajům o
lokalizaci. případně dalsim identifikačním údajům Účastní
ka volajíCiho na čísla ti'sňOvéhn
voláni (přesný rozsah předavanvch Údajů stanoví
vyhláška Č. 238/2007 Sb.) a to
subjektům provozujícim pracoviště pro příjem volání
na čísla tishoveho voiáiní.

;

Účastník souhlasí s tim. že TMobile je oprávn
ěn Údaje zpracovávat k nasledujícím
úóelůnt: veskere marketingová a obchodní účely
(včetně zasílaní obchodních sdělení
telemarketingu a provádění průzkumů trhu) společn
osti T—lvlobila a jakycnkoliv jiných
subjektů. včetně- zlepšováni kvality poskytovanýc
h služeb: poskytování služeb či služeb s
přidanou hodnotou účastníkům anebo
obchodním partnerům T-Mohíla, ov— ování

zpusobilosti účastníka využívat nabízen-: služby (zejme
na ověření identity a zletilosti
účastníkat zveřejnění kontaktních údajů účastní
ka v informační službě T-lvtobile
zveřejnění kontaktních udajů účastníkav informační
službě jiných subjektů poskytujícrcn
tento typ služeb. zveřejnění kontaktních údajů účastní
ka v tištěném telefonním seznamu
V rámci zpracování Údajů pro marketingové, propag
ační a obchodní účely
"( .n

opravnen zpracovávat Údaje jak pro vlastní marketin
gové. propagační a obchodní
aktivity, tak pro marketingové, propagační či obchodn
í aktivity jiných subjektů. Účastník
souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společno
stí T—Mobile a jiných subjektů,
přičerriž obchodní sdělení je T—Mobile oprávněn zasilat
elektronicky (zejména formou
SMS. M MS‘ emailu) a písemně nebo je zpřístupnit v souvislos
ti 5 poskytováním kterekolí
nabízené služby. Pro označení obchodních sdělení
(společnosti TMobile i jiných
subjektů) i-Mobile uživá hvězdičku (') nebo jiné
vhodne označení. které účastníka
informuje otom že uvedene sdělenije obchodním sdělení
m ve smyslu platných pravnich
předpisů a že jeho odesílatelem je T—Mobile. Účastník
souhlasí s tím, že po ukončení
učast ' " smlouvy je T>Mobile oprávněn po dobu
neurčitou zpracovávat jméno,
příjn'runíj adresu, obchodni tirmu, nazev. identifik
ační číslo a jiné kontaktní údaje
účastníka (včetně telefonního čísla a emailové adresy).
a to za účelem nabízení obchodu
a služeb.

T—Mobile zpracovává Údaje za účelem ověřování a hodnoce
ní jeho bonity a platební
morálky prostřednictvím registrů dlužníků či jiných podobný
ch registrů a dále za účelem
vzájemného informování oprávněných uživatelů těchto
registrů, a to jak při vzniku
smluvního vztahu, tak kdykoliv v průběhu trvání smlouvy,
je—lí to třeba. Zpracovaní Údajů
za iičzluni ověřovani bonity a platebni morálky a vzajernneho
informování oprávněných
uživatelů registru" dlužníků prostřednictvím těchto
registrů zahrnuje zpracovaní jména.
příjmení. adrr vx rodného čísla, nému, obchodn
í firmy sídla, rnista podnikání,
i(lentiíikačního číslaj data vzniku dluhu. výše dluhu,
typu služby či produktu, při jejichž
poskytování Či prodeji dluh vynikl, splatnosti,
výše dlužné castky po splatnosti. počtu

dlužných vyučtovani údajů u postoupení pohledávky,
data zaplacení. udajů () odpisu
pohledavky a ID záznamu. Tyto Údaj? je iii/labile oprávně
n předat reoislrii dluzníku v
případě opnkovanehn prodlení s úhradou nebo
existen :- jakékoliv peiiežní pol'ilndávky
déle než 30 dnů po splatnosti. Provozovatel registru
dlužníků je oprávněn drilu 1th Údaje
zpřístupnit za účelem hodnoceníbonity a platební
morálky váišrn uživatelům registru a to
včetnó rodného Čísla, kterej-a nezbytným identifik
átorem. K datu nabytí účinnosti tě hto
Podrnínek Tri/tobile předává (lata za iič 'l'im ověřován
í platební morálky prostřednictvím

registru dliizníku sdruženi SOLUS: zájmovemu sdruženi
pravnickych osob, IČ 69348925.
Aktuální seznam Členů sdruženi SOLUS je uveden
na www.soliiscz. [Mobile může
rozstřit zpracováníi na další registry dlužníků. v takovém
případě T Mobile pouze zveřejní
na internetovych strankách.

. Účastník souhlasí s tím. že FMobíle zpracovává -Údaje za
účelem ověřování a hodnocení
jeho bonity a platební morálky prostřednictvím pozitivní
ch registrů či jiných podobných
registrů a dále za účelem vzájemného informování oprávně
ných uživatelů těchto registrů,
a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak kdykolívv průběhu
trvání smlouvy, je—li to třeba..
Zpracování Údajů za účelem ověřování platebni morálky
a vzájemného informování
opravněnýrrh uživatelů pozitivních registrů prostřednictvím
těchto registrů zahrnuje
zpracovaní jrne'ne přijmení, adresy, rodného čísla,
data narození, pohlaví. názvu,
obchodní firmy, sídla. místa podnikani, identifikačního
čísla, údajů () dokladech
tctožnostk údajů o tom, že mezi účastnil—zem a TeMobila
došlo k uzavření smlouvy, údajů
o íinančních závazcích které, vznikly, vzniknou nebo
mohou vzniknout účastníkovi vůči
Tvlvlobíle v SDLiV'SíOSli se smlouvou. a o plnénítéchio
závazků (zejm. údajů 0 vystavených
vyúčtovánich slu
', údajů o zajištění závazků účastníka souvisejicich
se smlouvou:
dalš-ich udajů wpmídajícrch o bonitě a platební moralce
účastníka (zejm. údajů o rozsahu
a povaze příp. porušení smluvní povinností. jehož
následkem je existence dlužné
pohledavky/p ( atriostí,opříp.3měnachzavazku nebosml
ouvy.opředčasnémsplnění
dit, hu apod i Provozovatel pozitivního registruj
e oprávněn dale tyto Údaje zpřístupnit za

účelem hodnocení bonity a platebni morálky všem
uživatelům registru. a to včetně
rodne o cisla které je. nezbytným identifikátorem.
K (latu nabytí účinnosti těchto
Podrnínek 'ívívtohile p
. vá dala za účelem overování platební morálky prostřed
nictvím

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

nD

pozitivního registru sdruženi SOLUS zájmovému sdružení právnických osob, IČ
69346925, Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na www.solusc: . .
Souhlas ke zpracování Údajů za účelem ověřování bonity a platební morálky a zau
vzájemného informování oprávněných uživatelů výše uvedených pozitivních registru
prostřednictvím těchto registrů dává účastník na dobu platnosti smlouvy a dále po dobu
1 roku od úhrady posledního závazku účastníka vůči T-Mobile. resp. 3 let pokud byla
účastníkova pohledávka postoupena dle platných právních předpisů. V případě
pozitivního registru, pokud tato doba přesáhne dobu 10 let, budou údaje ?. platební
historie starší 10 let zlikvidovány. T-Mobile může rozšířit zpracování i na další pozitivni
registry, a to aniž by bylo nutné ziskat dodatečný souhlas účastníka. V takovém případě
T—Mobile pouze zveřejní na int-er etovycl'i stránkách wwwt-mobííacz a prostřednictvím
SMS zprávy informaci o přistoupení k. pozitivnímu registru

_ Zpracování Údajů dle čl. 4, 6 a 7je Mastník oprávněn kdykoliv odmítnout, resp. je
opravněn odvolat souhlas. ato buďpísemne dopisem zaslaným na adresu Úseku služeb
zákazníkům, telefonicky zavoláním do Zákaznio =ho centra (800 73 73 73) Ci jinym
způsobem stanoveným T—Mobile. V případě obchodních sdělení zasílanych formou SMS
či MMS je účastník oprávněn kontaktovat T—Mobile prostřednictvrm telefonního čísla. ze
kte'eho mu bylo obchodní sdělení doručeno. Jestliže účastník odvolá svůj souhlas s
t.rčitým zpracováním Údajů. Tvtvlobile zpracování ukončí v přiměřené lhůtě: která
odpowdátechnickym a administrativním možnostem 'lvlvlobile.

_ Účastník má právo na přistup k osobními údajům týkajícím se jeho osoby, právo na opravu
techto osobních údajů (zejmena jsou-li chybné nebo neuplnej. jakož i právo žádat (a to v

souladu s. § 21 zákona &. 101;'2000 Sb. o ochraně osobních údajů. v platném znění) u
společnosti T—Mobile vysvětlení a odstranění nežadouráho stavu, především má-li 7-3 to.

'

r:!

T—Mobile zveřejní kontaktní údaje Účastníka (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu
případné obchodní firmu/název. adresu sídla/místa podnikání; telefonní čísla a adresu

'sou jeho osobní údaje zpracovávány \; rozporu s ochranou jeho soukromeho a

osobního života nebo v rozporu se zákonem.

elektronické pošty, případně. dalgí dohodnuto udaje) ve vlastní informačni službě, v

informační službe jiných provozovatelů či v tištěnern telefonním sezr'iamu pouze v
případě že k tomu dá účastník souhlas při uzavírání í'íčastnické smlouvy či později se

Detailní informace o zpracovani tíldojů jsou zveřejněny na internetovych st '
www.tmohileu, Na těchto Strankách lze naleJ například seznam zprooovate “' osobních

jinak jednoznačné vyjádří: že k některé z uvedených aktivit dáva svůj souhlas. Ute-lam

udaju kteří mohou zpracovávat osobni údaj:> účastníků. a to na základě- smlouvy o

takového zpracování kontaktních údajů je. urnolnít vyhledavani podrobného kontaktu o

zpracování osobních údajů uzavřené mezi T—Mobile a zpracovatelem v souladu s § 6

účastníkovi na základě jeho jména nebo případně nezbytného minimálního množství

zákona č. 101,2'2000813., o ochraně osobních údajů, v platném znění

ích identifikačních prvků. Opravu tí.

eho telefonního seznamu lze provést pouze

při jeho nejbližší redakci. Učostrukje oprávněn pozadat. aby bylo u jeho Udaju v tisténem
telefonním seznamu uvedeno. Že si nepřeje být kontaktován za účelem nabízení obchodu
a služeb.

ti:. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinností dne 30. dubna 2016

Účastník souhlasí s tim, že jeho rozhovor se zaměstnanci T—lv'lobile při osobním
projednávání jeho stížnosti či podnětu v prostorách osobní péče T-Mobile může byt
zachycen íormou zvukového zaznamu. a to za učelem zajisteni důkazu o průběhu
komunikace mezi účastníkem a zaměstnanci T-lvlobile. Účastník dale souhlasí s tím, že
jeho telefonní hovor s informačními službami a Zákaznickým centrem l—lvlobile či
externími operátorskými centry T-Mobíle může být nahraván. a to za účelem vnitřní
kontroly služeb a zvyšování jejich kvality či za účelem zajištění důkazu o transakci
uskutečněno prostřednictvím informačních služeb, Za’kaznického centra Čí externího
operátorského centra T-Mobile.

eno SPOLEČNÉ zÁžthv

