
3. ODDÍL - Poznámky

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”)
podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 

k datové zprávě
Ověřovací doložka

Zajišťovací prvek:

Počet listů:

Výstup odpovídá vstupu:

Datum:

Jméno a příjmení:

Název organizace:

Pořadové číslo konverze:

Elektronický podpis

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Datum vyhotovení

NEANO



Číslo smlouvy IVIF

3302/ 019 /2014
Toto číslo uvádějte při fakturaci

S/mlou/va
o Poskytování služby pronájmu optického vlákna pro p řipojení

lokality Politických vězňů k MAN MF
uzavřená na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu č .j. MF-11679/2014/33

uveřejněné na elektronickém tržišti www.gemin.cz ,
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník") a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, ve znění pozdějších p ředpisů (dále jen „ZoEK")

mezi smluvními stranami:

A.

	

Objednatel

Obchodní název:
Se sídlem:
IČO:
DIČ :
Bankovní spojení:
Č íslo účtu:
tel.:
fax:
Za niž jedná:

Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15, P.O. Box 77, 118 10 Praha 1
00006947
CZ00006947
Česká národní banka, pobo čka Praha 1
3328001/0710
+420257042978
+420257002499
Ing. Jaroslav Ulrich, ředitel odboru 33

(dále jen »Objednatel" nebo „MF")

a

B.

	

Poskytovatel

Obchoaní název:

	

T-Mobile Czech Republic a.s.
Se sídlem:

	

Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Za niž jedná:

	

Ing. Libor Komárek a Ing. Miroslav Klásek, na základ ě pověření
IČO:

	

64949681
DIČ :

	

CZ64949681
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4
Účet číslo

	

994404-242097001 Kód banky 0800

tel.:

	

603 601 111
fax:

	

603 606 667

(dále jen „Poskytovatel")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění

Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a
existující podle českého právního řádu a že splňuje veškeré podmínky a
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a
řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2 Objednatel prohlašuje, že spl ňuje veškeré podmínky a požadavky v této
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzav řít a řádně plnit
závazky v ní obsažené.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo v ůči němu
zahájeno insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení s
kteroukoliv ze smluvních stran nebyl zamítnut pro nedostatek jejího
majetku.

2. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je

2.1 Závazek Poskytovatele zajistit řádné a včasné poskytování služeb blíže
touto Smlouvou definovaných tak, aby tyto mohly být využívány
Objednatelem.

2.2 Závazek Objednatele za poskytnuté služby zaplatit dohodnutou cenu.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Smluvní strany se dohodly, že na základ ě této Smlouvy bude Poskytovatel
poskytovat Objednateli služby elektronických komunikací (dále jen
„Služba"), Objednatel bude za Službu platit Poskytovateli dohodnutou cenu.

3.2 Specifikace Služby, lokalit, parametrizace, kvalitativních ukazatel ů ,
identifikace, ceny a seznamu zkratek a výkladu pojm ů je uvedena v Příloze
6.2 této Smlouvy.

3.3 Poskytovatel zahájí poskytování Služby od 1. července 2014 od 00,01
hodin. Poskytovatel se zavazuje, že p řed zahájením poskytování Služby
bude o připravenosti k zahájení informovat oprávněné zástupce
Objednatele uvedené v Příloze č.4 této Smlouvy a nejpozději následující
pracovní den po zahájení poskytování Služby p ředloží Objednateli
k podpisu P ředávací protokol o zprovozn ění a zahájení poskytování Služby.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v rámci Služby oprávněn
požadovat její kvalitativní a kvantitativní změny, a to způsobem a postupem
uvedeným v této Smlouvě

3.5 Poskytovatel se zavazuje, že Služba bude vyhovovat bezpe čnostním
standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných služeb.
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4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Doba plnění p ředmětu této Smlouvy je stanovena na období od podpisu
P ředávacího protokolu na dobu neurčitou.

4.2 Místem plnění je Praha 1, Politických vězňů 1419/11 a Praha 1, Lazarská
15/7.

5. PRÁVA DUŠEVNÍHO A JINÉHO VLASTNICTVÍ

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že p ředmět plnění dle této Smlouvy je bez
právních vad, zejména že není a nebude zatížen žádnými právy t řetích
osob, z nichž by pro Objednatele vyplynul jakýkoliv finanční nebo jiný
závazek ve prospěch třetí strany. V p řípadě , že bude toto oznámení
nepravdivé, je Poskytovatel v plném rozsahu odpov ědný za p řípadné
následky takovéhoto jednání, přičemž právo Objednatele na p řípadnou
náhradu škody a smluvní pokutu z ůstává nedotčeno.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Celková cena Služby, tj. cena za pln ění p ředmětu Smlouvy za první rok
trvání Smlouvy resp. od zahájení poskytování Služby dle odst. 3.3, je dána
součtem instalačního poplatku a 12ti násobku měsíčního paušálu,
uvedených v P říloze č . 2 - Specifikace Služby, bod 2. „Rozsah poskytované
Služby" této Smlouvy.

6.2 Za první rok poskytování služby se tedy Objednatel zavazuje uhradit
Poskytovateli jednorázově instalační poplatek ve výši 85.000 Kč bez DPH,
tj. 102.850 Kč s DPH a dále uhradit pravidelně Měsíční cenu Služby
15.150,- Kč bez DPH (měsíční paušál) vždy za uplynulý kalendá řní měsíc.
Za první rok tedy objednatel uhradí instala ční poplatek a 12 x měsíční
paušál což celkem činí 266.800,- Kč bez DPH, tj. 322.828,- Kč s DPH.

6.3 Po prvním roce plnění smlouvy se Objednatel zavazuje hradit již jen
pravidelně Měsíční cenu Služby 15.150,- Kč bez DPH (měsíční paušál)
vždy za uplynulý kalendá řní měsíc.

6.4 Cena plnění bez DPH (instalační poplatek a měsíční paušál) je sjednána
dohodou smluvních stran podle zákona 6.526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších p ředpisů a je cenou maximální a nepřekročitelnou, která
zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací p ředmětu Smlouvy včetně
nákladů souvisejících s dopravou do místa pln ění apod.

6.5 Poskytovatel bude vystavovat da ňové doklady (faktury) zahrnující Měsíční
cenu Služby za dané zú čtovací období (uplynulý kalendářní měsíc) na vrub
Objednatele s tím, že faktura, vystavená za první kalendá řní měsíc uplynulý
od zahájení poskytování Služby, bude obsahovat M ěsíční cenu, zahrnující
kromě měsíčního paušálu i instalační poplatek uvedený v odst. 6.2 tohoto
článku.
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6.6 Poskytovatel je povinen vystavit a doru čit elektronicky Objednateli
nejpozději do sedmi (7) kalendá řních dnů po ukončení příslušného
zúčtovacího období Podklad pro vyúčtování ceny (dále jen „Podklad") za
dané zúčtovací období poskytnuté Objednateli. Sou částí Podkladu musí být
i uvedení skutečně dosažené dostupnosti Služby.

6.7 Objednatel je po doručení Podkladů povinen nejpozději do tří (3)
pracovních dnů odsouhlasit Podklad nebo doručit Poskytovateli p řipomínky
k danému Podkladu. Na základě těchto p řipomínek může Poskytovatel
upravit dané vyúčtování ceny za příslušné zúčtovací období, pokud uzná
tyto p řipomínky jako oprávněné. Tímto není dotčena povinnost
Poskytovatele vystavit da ňový doklad v řádném termínu v souladu s
p říslušnými právními předpisy. Doručením či nedoručením p řipomínek ze
strany Objednatele k příslušnému Podkladu nejsou dotčena práva
Objednatele na reklamaci vyú čtované ceny za danou Službu a dané
zúčtovací období, práva z vad plnění Poskytovatele, včetně případných
práv na poskytnutí slevy z ceny, uplatnění sankcí apod. P řípadné
reklamační řízení se řídí příslušnými ustanoveními ZoEK a reklama čním
řádem Poskytovatele.

6.8 Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat cenu p ředmětu plnění (tedy vystavit
fakturu - daňový doklad) po ukon čení p říslušného zúčtovacího období
(kalendá řní měsíc) na základě odsouhlaseného Podkladu a to nejdéle do
15ti dnů ode dne kdy vznikla povinnost p řiznat daň , nebo p řiznat
uskutečnění plnění.

6.9 Platby budou probíhat výhradn ě v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně .

6.10 Měsíční ceny (případně cena za instalační poplatek) jsou vždy splatné na
základě daňových dokladů - faktur (dále jen „Faktura") vystavených
Poskytovatelem na adresu Objednatele.

6.11 Splatnost všech plateb je stanovena na 30 dn ů ode dne doručení Faktury
Objednateli, p řičemž v posledním kalendářním měsíci roku, v němž je
uskutečňováno plnění, musí být Faktura doručena nejpozději do 15.12.
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. P řípadné porušení SLA v období od
16.12. do 31.12. bude vypo řádáno v následujícím fakturačnfm období.

6.12 Vystavená Faktura musí obsahovat:

6.12.1 rozepsané položky p ředmětu plnění p řesně dle Smlouvy (Měsíční
cena, a to v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH).

6.12.2 v první faktu ře bude jednorázově i cena za instalační poplatek a to
v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena v Kč včetně DPH).

6.12.3 p řípadné smluvní pokuty s uvedením skutečně dosažené dostupnosti
Služby,

6.12.4 zakázkové číslo Smlouvy,

6.12.5 č íslo účtu Poskytovatele,

6.12.6 veškeré náležitosti dle § 29 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané
hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů ,
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6.127 informace povinn ě uváděné na obchodních listinách na základ ě §
435 občanského zákoníku

6.12.8 ,nedílnou sou částí Faktury bude v p řípadech zavádění Služby (č i
jiném změnovém řízení) Předávací protokol, který musí obsahovat
jednoznačnou identifikaci Služby a datum jejího zprovoznění,
podepsaný oprávněnou osobou za Objednatele.

6.13 Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti (nap ř. nesprávné údaje,
chybějící Předávací protokol, apod.), je Objednatel oprávněn, nikoliv však
povinen, ji vrátit Poskytovateli ve lh ůtě splatnosti, aniž by došlo k prodlení
s její úhradou. Nová lh ůta splatnosti ceny plnění v délce 30 dn ů počne
plynout ode dne doručení opravené Faktury Objednateli.

6.14 Daň z přidané hodnoty bude ú čtována v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších p ředpisů , ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

inflační doložka

6.15 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu plnění s účinností od 1. dubna
každého kalendá řního roku následujícího po roce, v n ěmž uplynou t ři (3)
roky od uzavření smlouvy, o p řírůstek průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen (dále jen „míra inflace") vyhlášený Českým
statistickým ú řadem za p ředcházející kalendářní rok.

6.16 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu podle p ředchozího odstavce pouze v
případě , že míra inflace p řesáhne 2 % (slovy: dvě procenta). Poskytovatel
je v každém roce oprávněn zvýšit cenu podle p ředchozího odstavce
nejvýše o 5 % (slovy: pět procent); to platí i v případě , že míra inflace za
předcházející kalendá řní rok bude vyšší. Pro vylou čení pochybností se
sjednává, že v p řípadě záporné míry inflace se cena nesnižuje.

6.17 Zvýšení ceny podle p ředchozích odstavců je platné od okamžiku doručení
písemného oznámení Poskytovatele o zvýšení ceny Objednateli. Oznámení
musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu a podrobnosti výpo čtu
zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny doru čeno Objednateli do 31.
března kalendá řního roku, právo na uplatn ění zvýšení ceny v daném
kalendá řním roce zanikne.

7. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY
7.1 V p řípadě nedodržení termínu zahájení poskytování Služby se stanoví

smluvní pokuta ve výši 0,2 % Měsíční ceny s DPH (měsíčního paušálu a
instalačního poplatku viz Příloha č.2) za každý den prodlení s jejím
zahájením. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na p řípad, kdy prodlení
Poskytovatele bylo zp ůsobeno Objednatelem.

7.2 V případě prodlení Poskytovatele s plněním jakékoliv lh ůty uvedené v této
Smlouvě a dále v p řípadě neplnění Poskytovatele má Objednatel právo
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05% z M ěsíční ceny s DPH
(měsíčního paušálu), které se prodlení Poskytovatele týká, a to za každý i
započatý den následující po marném uplynutí doby pln ění, nebo (nejsou-li
lhůty ve Smlouvě uvedeny) za každý i započatý den neplnění. Ustanovení
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tohoto odstavce se neuplatní v p řípadě , že za porušení povinností
Poskytovatele je stanovena jiná speciální sankce, nap ř. za nedodržení
kvality Služby dle Přílohy č. 3 této Smlouvy nebo smluvní pokuta za
nedodržení termínu zahájení poskytování Služby dle bodu 7.1 Smlouvy.

7.3 Smluvní pokuta je splatná ve lh ůtě sedmi (7) dn ů od doručení písemné
výzvy Objednatele k úhradě .

7.4 Započtení smluvní pokuty do fakturované částky se nep řipouští.

7.5 Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke
kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

7.6 Při nedodržení termínu splatnosti da ňového dokladu - faktury Objednatelem
je Poskytovatel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti,
oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené právními
předpisy. (Výše úroku z prodlení se řídí na řízením vlády č. 351/2013 Sb.,
kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v
platném znění.).

7.7 Jakékoliv omezování výše p řípadných sankcí se nep řipouští.

7.8 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené
prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v p řípadě
neposkytnutí požadované sou činnosti, vymezené ve Smlouvě . Každá ze
smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných
právních p ředpisů a Smlouvy.

7.9 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Poskytovatele povinnosti splnit
závazek stanovený touto Smlouvou.

7.10 Zaplacením smluvním pokuty není dot čeno právo smluvních stran na
úhradu způsobené skutečné škody v plné výši.

7.11 Poskytovatel odpovídá za veškeré škody zp ůsobené Objednateli porušením
svých povinností, porušením ustanovení této Smlouvy nebo jiným
protiprávním jednáním a to v plné výši. Toto neplatí v p řípadě škody vzniklé
v důsledku p řerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby dle
příslušných ustanovení ZoEK. O náhradě škody platí obecná ustanovení
Občanského zákoníku a ve vztahu ke službám elektronických komunikací
ustanovení ZoEK.

7.12 Jakékoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se
nepřepouští.

7.13 Započtení náhrady škody do fakturované částky se nep řipouští.

7.14 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez
zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylu čující odpovědnost bránící
řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k odvracení a p řekonání okolností vylu čujících
odpovědnost.

6



7.15 Poskytovatel odpovídá za škody zp ůsobené Objednateli v d ůsledku
neodborné či nesprávné montáže technologií a za řízení v Lokalitě
Objednatele.

8. PRÁVA A POVINNOSTI

8.1 Poskytovatel má povinnost vykonávat průběžný monitoring a dohled Služby
a o p řípadných plánovaných odstávkách či neplánovaných výpadcích
Služby informovat oprávněnou osobu Objednatele (viz Příloha č. 4). Lhůty
vyplývající z tohoto ustanovení jsou stanoveny následn ě :

• pro povinnost informovat Objednatele o plánovaných
odstávkách je stanovena jako nejzazší možná lh ůta 10 kalendá řních
dnů před konáním plánované odstávky

• o neplánovaném výpadku je Poskytovatel povinen informovat
Objednatele neprodleně po zjištění výpadku.

8.2 Objednatel má povinnost informaci o plánované odstávce Služby potvrdit a
odsouhlasit resp. domluvit s Poskytovatelem náhradní termín, nejpozději do
dvou pracovních dnů od obdržení informace.

8.3 Poskytovatel je povinen do 30 dní po ukon čení poskytování Služby
bezplatně odstranit veškerá jím instalovaná technická za řízení v místě
plnění této Služby. Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou souč innost.

8.4 Veškeré technologie a za řízení instalované v objektech Objednatele budou
sloužit výhradně pro potřeby Objednatele a s ohledem na charakter
poskytované Služby. Jakékoli využívaní těchto technologií t řetími stranami
nebo pro pot řeby třetích stran bez výslovného souhlasu Objednatele se
nep řipouští. Využití technologií, za řízení a jejich částí pro pot řeby třetích
stran může být uskutečněno jen na základě písemné smlouvy mezi
Objednatelem a Poskytovatelem.

9. POŽADAVKY NA SOUČ INNOST

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se požadavky na sou činnost
Všeobecnými podmínkami Poskytovatele pro poskytování služeb elektronických
komunikací, které tvo ř í Přílohu č. 1 této Smlouvy.

10. SERVISNÍ PODMÍNKY, KVALITA SLUŽEB

10.1 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se servisní podmínky a kvalita
služeb SLA podmínkami, které tvo ří Přílohu č. 3 a Přílohu č. 5 této
Smlouvy.

10.2 Poskytovatel se zavazuje bezodkladn ě po zjištění výpadku/závady u Služby
s proaktivním dohledem zahájit práce na jejím odstran ění a informovat
pověřené osoby objednatele.
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11. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

11.1 Objednatel má právo požadovat kvalitativní a kvantitativní změny Služby, a
to způsobem a postupem uvedeným v tomto článku.

11.2 Změnovým řízením se rozumí zavádění nebo rušení stávající Služby a nebo
změna parametrů Služby. Objednatel je oprávněn využít institutu
změnového řízení pro uzav ření dodatku této Smlouvy v návaznosti na
změny legislativy, organiza ční změny a změny dané požadavkem na změnu
parametrů Služby (nap ř. rozšíření ší řky pásma, změna SLA a další).

11.3 Hlavním koordinátorem pro zm ěnové řízení je Objednatel.

11.4 Změnové řízení bude probíhat vždy pouze v souladu se zákonem č .
137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších p ředpisů , a
následujícími pravidly:

11.4.1 Rušení stávající Služby bude probíhat formou písemné výpov ědi, a to
prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele. T říměsíční výpovědní
lhůta, nebo lhůta kratší, pokud se na tom obě smluvní strany
dohodnou, počíná běžet dnem doru čení. Smluvní strany v takovémto
p řípadě uzavřou dodatek ke Smlouvě , který bude obsahovat
minimálně jednoznačný identifikátor Služby a datum ukon čení
příslušného plnění.

11.4.2 V p řípadě změny parametrů Služby s dopadem na snížení ceny nebo
s žádným dopadem na cenu Služby bude o této zm ěně uzavřen
dodatek ke stávající Smlouvě .

12. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

12.1 Pro vzájemná jednání ve věcech smluvních, technických, provozních a pro
schvalování Podklad ů pro fakturaci mezi Poskytovatelem a Objednatelem
se stanovuje seznam Oprávněných osob (Příloha č. 4).

13. OCHRANA INFORMACÍ

13.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude
v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva
financí a dle zákona o ve řejných zakázkách na profilu Zadavatele, a to bez
časového omezení.

13.2 Obě smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezp řístupnit třetím
osobám d ůvěrné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k
informacím, ve znění pozdějších p ředpisů není tímto ustanovením dotčena.

13.3 Za d ůvěrné informace se považují veškeré následující informace:

13.3.1 veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli v
souvislosti s touto smlouvou;
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13.3.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost
mlčenlivosti Objednatele;

13.3.3 veškeré další informace, které budou Objednatelem či
Poskytovatelem označeny jako d ůvěrné ve smyslu ustanovení § 152
zákona č . 137/2006 Sb., o ve řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů .

13.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedena v tomto článku se nevztahuje na
informace:

13.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecn ě a ve řejně přístupnými jinak,
než porušením právních povinností ze strany Poskytovatele,

13.4.2 u nichž je Poskytovatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly
mu volně k dispozici ještě před p řijetím těchto informací od
Objednatele,

13.4.3 které budou Poskytovateli po uzavření této smlouvy sdě leny bez
závazku mlčenlivosti t řetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim
nijak vázána,

13.4.4 jejichž sdě lení se vyžaduje ze zákona,

13.4.5 které je Objednatel povinen poskytnout t řetím osobám podle zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění
pozdějších p ředpisů .

13.5 Jako s d ůvěrnými musí být nakládáno také s informacemi, které spl ňují
podmínky odst. 13.3 výše, i když byly získané náhodn ě nebo bez vědomí
Objednatele a dále veškeré informace získané od jakékoliv t řetí strany
pokud se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy.

13.6 Smluvní strany se zavazují, že nezp řístupní jakékoliv třetí osobě důvě rné
informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv form ě , a že
podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpe čení těchto informací.
Poskytovatel je povinen zabezpečit veškeré d ůvěrné informace Objednatele
proti odcizení nebo jinému zneužití.

13.7 Poskytovatel se zavazuje, že d ůvěrné informace užije pouze za účelem
plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez p ředchozího písemného
svolení Objednatele p řípustná.

13.8 Poskytovatel je povinen svého p řípadného subdodavatele zavázat
povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve
stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.

13.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto článku je stanoveno v p řípadě
Smluv, jejichž p ředmětem je opakované plnění, po dobu 5 let od ukončení
Smlouvy.

13.10 Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana
právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.

13.11 V p řípadě porušeni povinností uložených smluvním stranám tímto článkem
má druhá smluvní strana, vedle náhrady škody, právo účtovat smluvní
pokutu ve výši 100.000 Kč za každý p řípad porušení.
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13.12 Smluvní strany tímto souhlasn ě prohlašují, že nepovažují za porušení
ochrany d ůvěrných informací ve smyslu tohotc článku Smlouvy situace, kdy
jsou informace jakkoli vyplývající či související se smluvním vztahem
založeným touto Smlouvou, sd ě leny mezi jednotlivými členy koncernu
jakožto podnikatelského seskupení dle zákona č. 90/2012 o obchodních
korporacích, kterého je Poskytovatel sou částí a rovněž vůči auditorům či
právním zástupcům Poskytovatele, zavázaných k ochraně informací
alespoň v rozsahu dle této Smlouvy.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1 Tato smlouva se řídí právním řádem české republiky.

14.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran ění
případných vzájemných sporů vzniklých v případě porušení této Smlouvy
nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat se
o smírné vy řešení těchto sporů .

14.3 Nebude-li vzniklá sporná záležitost vyřešena smírně dohodly se smluvní
strany, že spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou
rozhodovány p říslušnými správními ú řady (Český telekomunikační ú řad),
resp. byla-li by pro řešení takového sporu dána pravomoc soudu obecnými
soudy české republiky.

15. PLATNOST A ÚČ INNOST SMLOUVY

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

15.2 Tato Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

15.3 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z p řípadného poskytnutí licencí
na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti a
další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku
smluvního vztahu.

15.4 Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy m ůže být ukončen
písemnou výpovědí, s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet
prvním dnem následujícího m ěsíce po doručení výpovědi druhé smluvní
straně .

15.5 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy z d ůvod ů uvedených
v zákoně , z důvodů uvedených ve Smlouvě a dále z důvodu podstatného
porušení Smlouvy.

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávn ěn od této Smlouvy odstoupit zejména v
následujících případech podstatného porušení povinností Poskytovatelem:

15.6.1 v p řípadě , že bude rozhodnuto o likvidaci Poskytovatele,
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15.6.2 Poskytovatel podá insolven ční návrh jako dlužník, bude rozhodnuto o
úpadku Poskytovatele nebo bude ve vztahu k Poskytovateli vydáno
jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

15.6.3 Poskytovatel bude odsouzen za úmyslný trestný č in.

15.6.4 v p řípadě prodlení Poskytovatele s dodáním p ředmětu plnění o více
jak 10 kalendá řních dní po termínu plněni;

15.6.5 v případě , že Poskytovatel neodstraní vady předmětu plnění ani ve
lhůtě 10 kalendá řních dní od jejich oznámení Objednatelem;

15.6.6 v případě realizace p ředmětu Smlouvy v rozporu s ustanoveními
Smlouvy, v rozporu s obecně závaznými právními p ředpisy nebo v
p řípadě nedodržování jiných závazných dokument ů či p ředpisů
(zejména p ředpisů pro bezpečnost práce, požární bezpečnost
apod.);

15.6.7 v p řípadě jiného porušení povinností Poskytovatele, které nebude
odstraněno ani do 10 kalendá řních dní od doručení výzvy
Objednatele.

15.7 V případě odstoupení podle odst. 15.6 Smlouvy je po marném uplynutí
10denní lhůty Objednatel oprávněn od Smlouvy jednostrann ě odstoupit, a
to bez jakýchkoliv sankcí ze strany Poskytovatele. Objednatel má v p řípadě
odstoupení od Smlouvy v každém p řípadě nárok na náhradu prokázaných
nákladů , které mu vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména
nákladů , které mohou vzniknout v souvislosti se zajišt ěním náhradního
plnění.

15.8 Objednatel je v p řípadě odstoupení od této Smlouvy oprávn ěn podle své
volby buď odstoupit od Smlouvy jako celku nebo odstoupit pouze od části
Smlouvy, která bude v době odstoupení nesplněna. V p řípadě úplného
odstoupení v p řípadech, kdy nedošlo ke splnění pouze části, která m ůže být
plněna samostatně , vzniká nárok dle poslední věty odst. 15.7 pouze
v souvislosti s takto nesplněnou částí. V případě částečného odstoupení je
Poskytovatel povinen vrátit Objednateli cenu plnění (byla-li již uhrazena)
sníženou o hodnotu plnění, která nejsou dotčena odstoupením.

15.9 Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících
p řípadech podstatného porušení Objednatelem:

15.9.1 bude-li Objednatel v prodlení s pln ěním lhůty splatnosti daňového
dckladu - faktury o více jak 30 kalendá řních dní, přičemž nárok na
úrok z prodleni, není tímto ustanovením dotčen,

15.9.2 v p řípadě prodlení Objednatele s poskytnutím sou činnosti o vice než
10 kalendá řních dní od prokazatelného doru čení písemné výzvy
Poskytovatele.

15.10 Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a musí v n ěm být uveden
odkaz na ustanovení této Smlouvy či právních předpisů , které zakládá
oprávnění od Smlouvy odstoupit.

15.11 Práva smluvních stran vzniklá p řed platným odstoupením od Smlouvy
nejsou odstoupením dotčena.

11



AO.

15.12 V případě částečného odstoupení od této Smlouvy z ůstává tato Smlouva
v platnosti ohledně těch částí plnění, které nejsou dotčeny odstoupením.

15.13 Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně , nebo dnem uvedeným v oznámení, je-li v oznámení
uvedeno datum pozdější.

15.14 Odstoupení od této Smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného
touto Smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku
z prodlení, pokud již dospě l, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti, ujednání o ml čenlivosti a ochraně informací ani
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů .

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva p ředstavuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně
vzájemných vztahů , které upravuje, a nahrazuje veškerá p ředcházející
ujednání a dohody v této p ředmětné věci, aY už ústní či písemné.

16.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze způsobem uvedeným v této
Smlouvě a po dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky takto
označovanými a číslovanými vzestupnou řadou podepsanými oprávněnými
zástupci smluvních stran. ,Jiná ujednání jsou neplatná.

16.3 Poskytovatel není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti
vyplývající z této Smlouvy na t řetí osobu bez p ředchozího písemného
souhlasu Objednatele.

16.4 V p řípadě , že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv
důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani
neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po
vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

16.5 Smluvní strany souhlasí s používáním reference vycházející z p ředmětu
této Smlouvy. Jedná se zejména o vzájemné uvád ění jména obchodní
firmy, obecné charakteristiky a technicko-ekonomický popis poskytovaného
či odebíraného plnění a formu spolupráce. Referenci mohou obě smluvní
strany používat ve všech marketingových a komunika čních aktivitách.

16.6 Text Přílohy č. 1 této Smlouvy tvo ří Všeobecné podmínky pro poskytování
služeb elektronických komunikací (dále jen „VOP"), které jsou závazné pro
poskytování Služby. Smluvní strany se dohodly, že v p řípadě , že dojde
k rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy v četně jejích příloh (bez VOP)
na straně jedné a textem VOP na straně druhé, mají p řednost ustanovení
této Smlouvy včetně jejích p říloh (bez VOP).

16.7 V p řípadě rozporu mezi ustanoveními p říloh této Smlouvy a textem v tě le
této Smlouvy mají p řednost ustanovení v tě le této Smlouvy. V p řípadě
rozporu mezi ustanoveními Přílohy č.3 a P řílohami č .1 a č.5 této Smlouvy
mají p řednost ustanovení P říloh č .3 této Smlouvy.
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16.8 Nedílnou součást Smlouvy tvo ří tyto p řílohy:

Příloha 6.1:Všeobecné podmínky Poskytovatele pro poskytování služeb

elektronických komunikací

P říloha č .2:Specifikace Služby

P říloha č .3:Stanovení dostupnosti Služby

Příloha č .4:Seznam oprávněných osob

P říloha č .5: Servisní podmínky

P říloha č .6: Katalogový list Služby

P říloha č . 7: Pověření 2x

16.9 Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu
v jazyce českém, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a
Poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

16.10 Podpisy smlouvy mohou být u č iněny elektronickými prost ředky u obou
smluvních stran s náležitostmi stanovenými pro elektronický podpis podle
jiného právního p ředpisu. Pro vylou čení pochybností se sjednává, že
smlouva m ůže být podepsána oboustrann ě v listinné podobě nebo
oboustranně v elektronické podobě .

16.11 Veškerá plnění poskytnutá die p ředmětu této Smlouvy od 1.7.2014
Poskytovatelem a z toho vyplývající závazky Objednatele, jsou považovány
za plnění a závazky dle této Smlouvy a v jejím režimu s nimi bude rovněž
nakládáno.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu p řečetly, že s jejím obsahem
souhlasí a na d ůkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

	

Poskytovatel
3 0 -07- 2014

	

3 0 -07- 2014
VPrazedne	 V Praze dne	 t,l	

1/(t,6,„A

T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Libor Komarek

T-Mobile Czech Republic a.s.

Ing. Miro*v Kla .sek
;;1 14 ,2 3!

	

î ^I,1•y
řř '.^

T7l:ri±blle^?rx.h s'anuL4;cus.
Tomlčkri a 2 i 4áj 1
1.'9 00 Prnlx 4
4349 49 GE7. O1t; rz£4949GA1

"

.................................................................

Česká republika - Ministerstvo financí

Ing. Jaroslav Ulrich

Ředitel odboru 33

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15

-185-

IC:00006947 DIC:CZ00006947
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Příloha č . 1: Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických
komunikací

Všeobecnými podmínkami se řídí pouze ustanovení, které nejsou „ošet řena" a uvedena ve
smlouvě a VOP nesmí být se Smlouvou v rozporu a nemají p řed ní přednost viz č I. 16 bod 7
Smlouvy.
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Všeobecné
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T-Mobile Czech Republic a°̂^^°

1. Úvodní ustanoveni

^^^^^^^^minky tvo řf součást smlouvy oposkytovdn i

služeb elektronických komunikací(dálo jen ,,Smlouva"), kterou jste
Vy (dale též jen „Ú častník") uzavřeí(a) se mpuéúnoxV T-Wob|le Czech
Republic o.u,Tbm f6kova2144/1.14Q0U Praha 4, IC 64949681 (dale
jen ,,Operátor").
Všeobecné podmínky upravuji \fate práva a povinnosti /péxm

u povinnosti Operátora p ři OWN a poskytování služeb
elektronických komunikaci a souvisejících služeb (dále vše jen
,Slulby")p rosti'edoimtv[mmohi!n( 0& (ale jen ..mnbUm S|utby)
6 pevně 10<dMe )on,pevoú0ukby" >.Wo r6 jsou poskytovany pod
otohodnisne dknv T- Wohi|w.

osNw

	

9M QúnioSmlouvě oemUim Vyj Operátor nechat ,ustoupit
zástupcem. Vámi ud ě lená plné moc musí být vždy opatřena Vaším
ú ředně ověřeným podpisem,

2.Ú~X SmIVuwo

2.1, Uzav řeni Smlouvy
pi§te

jej Operátorovi spole čně odokumunty potřebnými k ověření Vaši
totožnosti ' isou-li splněny podmínky nutné pro uzavfenf Smlouvy
(nap ř. souhlasí-li Vaše totožnost aúdaji na fonnu|ú58|o|utiKa)
jste zálohu, je-ii potaduvána).Operátor Vámi předložený ndvrh

Arne aSmlouvu nVám|uomfe.S ohledem na počet okhuz (k0
Vás Operátor výslovně upozorňuje, že jakékoliv Vámi provedeně
(byť nepodstatné) změny ve Smlouvě (s výjimkou ůdajŮ , jejichž
vyp(n&n(z Vag( strany aapredpok|údá)títmto prohlášením Operátor
automaticky odmítá,
Smlouva iowzavfenmpfipojmnimpodpisu Operátora na Smlouvu
nebo jiným právním jednáním Operátora, ze kterého jednozna čně
vyplývá p řijetí Vámi p ředloženého návrhu (napMk|adaktivací 8|M
karty 6i slutby),

^W), Toto potvrzení nemá charakter potvrzujícího obchodního
dopisu wsteině tak Vas Operátor upozorňuje, ^e owhudmpÓhlFzw
k žádnému Vašemu potvrzení, které byste muoasial(-a) muzavPen/

Smlouvy, q. takové potvrzeni nemá vliv na obsah Smlouvy,
i

	

"k

žedoklddktezměnutěohto(Ida.

2.2. Obsah Smlouvy
Obsah Smlouvy tvo ří ustanovení uvedená v: 0) formuláři ,,Účastnioka

smlouva' nebo obsah hovoru p ři telefonickém uzavřen/Smlouvy, (ii)
podmínkách zvláštních nabídek ' (iii) podmínkách Vámi zvolených
konkrétních Služeb, (iv) platném ceníku služeb (dále jen ,Ceník'),
(v) Podmínkách zpracovávání osobních, idantifika8nbh.pmvozo(ch

a lokalizačních údajů Účastníků , (vi) platných Všeobecných
podmínkách u(Úi)daffiíchdokumentech, na kmré budete
opuzom0nkÚ'

sTs mN .Mobile s

pNpadě rozporu mezi jednotlivými dokumenty ma p řednost ten
duk mont .který je uvedeny p ředchozím odstavci drive vpofad net
ten, se kterým je dokument v rozporu,

2^Aktivare Služby
Operátor Vám aktivuje Službu v co nejkrat0lh0té, ve které je to
opffilédnwUmk$mhninkgm.obchodním a procesním podmínkám
možné, ato, pokud se oVámi nedohodne Operátor jinak, vpOpmÍě
mobilní Služby maximálně do 7 dn ů a v p řípadě pevné Slutby

maximalně do 30 doll

2.4. ..')oba trvání Smlouvy
Smlouva se umírá na dobu, kterou si s Operátorem sjednáte,
Tato doba je zpravidla uvedena ve formulá ři ,,Ůěastnická smlouva"

ve zn^ní uzawi-enýchdodatků .

#R
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2.5, Změna Smlouvy
Návrh na změnu Smlouvy jste oprávněn(a)pW1ofit prostřednictvím
kteréhokoliv kontaktního místa Operátora.
Budou-li splněny všechny podmínky pro provedení změny,
Operátor změnu provede, bude-li to technicky a procesně moin6,

nejpozději od počátku zúčtovacího období nejblíže následujícího
po okamžiku, kdy obdržel Váš návrh na zm ěnu. Nebudou-li spln ěny
všechny podmínky pro provedeni zm ěny, informuje Vás Operátor
opodmínkách, za WarVmhnávrh na změnu může p řijmout, nebo
Věš návrh no pnovwdmu/oniny pdmAnw(napi`kad z důvodu Vašeho
dluhu vúč Operátoroví, při ouwpendami,vm ůbihwv ědQ doby
apod.),
O amine svých údajů uvedených ve Smlouvě musíte Informovat
Operátora vidy do 7 dn ů ode dne, kdy taková zm ěna nastala,
awnuCesnó li doložit ookladam, který změnu osvěděuje,

vpMpwdě.2o o změnu požádáte prostředky komunikace na dálku 81
mimo prostory obvyklé k podnikánibude Vás Operator informovat
ot^uzntné do oohdnkyT@ox,

2.8. Ukon6eni Smlouvy
Smlouva zaniká dohodou anm základh vypovědí, odstoupení, smrti
nebo zániku některé ze stran Smlouvy bez právního nástupce,

2.0. Ukontenf mstrany 0peiAtom

Opeokto i může ukončit kteroukoliv Wgi Smlouvu pisemnou
výpovědí a výpovědní dobou 30 dnů ode dne jejího doručení
na vaši adresu nebo doručení do schránky T-Box (podle toho
co nastane později) v následujících pNpadech: (i) pokud jste
ve lhůtě splatnosti nuzaplafiKa) tři Po sobě jdoucí Vyúčtování,
(ii) pokud jste vpmdon<aÚhomdouiakdh*ke iv svého
peněžitého dluhu vů6i

	

dobu deli( ne l 90 dnů .



(jjij,1101=4 orá skutečnost uvodnná v6.1, 14,bod.Lj1.
bulnlže,l.ivl noks.' yriči Yámíevedeno insolvenř r

	

,eni r>ft
(vtjelf vůč i Vaší osohě nařízena exekucn,Operátor múze
od Smlouvy odstoupit v p řípadě , že dojde k pravomocnému
prohlášení konkursu na Váš majetek, či porušíte-li podstatným
zp ůsobem Smlouvu.

2.6.2. Výpověď z Vaší strany
Smlouvu uzav řenou na dobu urč itou neurcitou můžete
ukonč it písemnou výpovědi s výpovědní dobou 30 dnů ode
dne doručen( výpovědi Operátorovi, V p řípadě výpovědi
Smlouvy na dobu urč itou jste povinen(na) zaplatit úhradu
dle č l. 8.3 níže. Bez ohledu na výše uvedené jste rovněž
oprávněn(a) písemně vypovědět Smlouvu bez sankce,
vyplývá-li takové právo ze zákona, y takovém p řípadě musíte ,
doruč it výoověd' Ooerátorovi nejoozději 10 dnů p;`ede dnem

2.6.3. P řenesení čísla
Smlouva končí p řenesením telefonního č ísla v p řípadě ,
že v souladu s Obchodními podmínkami P řenesení č ísla
požádáte Operátora o p řeneseni svého č ísla do jiné
odpovídající sítě. V případě ukončení Smlouvy na dobu
urč itou z důvodu přenesení čísla jste povinen(na) zaplatit
úhradu die č l. 8.3 níže,

2,6.4. Společné ustanovení
I po ukončení Smlouvy nadále přetrvávají práva a povinnosti,
u nichž je zřejmé, že nemají ukon čením Smlouvy zaniknout
například povinnost zaplatit dlužné částky, smluvní pokuty
a úhrady či ujednání o volbě práva a rozhodování sporů .
Ukončením Smlouvy zaniká i smlouva o poskytování
platebních služeb,
Y ž er , ukončení Smlouvy t2 os váním ijnjch Služeb
převede Ooe tn-S M kartu do režimu pfedplacených Sj,p ř eb,
pokrad sa Q Oper tonem nedohodnete o řiukončeníSmlouvy.
jlfllšá.
Při ukončení Smlouvy jste povinen(-na) vrátit bez zbyte čného
prodleni Operátorovi váe, co je jeho vlastnictvím.

3. Služby

3.1. Úvodní ustanoveni
Operátor se zavazuje poskytovat Vám Služby v souladu s platnými
právními p ředpisy a Smlouvou a Vyseje takto (v souladu s platnými
právními pfedpisy a Smlouvou) zavazujete uživat, Jste povinen(-
na) se vždy seznámit s aktuálními podmínkami Služeb, Ceníkem
Všeobecnými podmínkami. Podmínkami zpracovávání osobních,
identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníků , která
Vám v souvislostí s nimi Operátor doru čuje.
Operátor Služby poskytuje zejména ve formě tarifů s měsíčním
Vyúčtováním nebo v režimu předplacených Služeb.
Služby jste oprávněn(a) užívat pouze prostřednictvím zařízení, která
jsou schválena pro užití v Ceske republice, a k účelu, který je v souladu
s platnými právními předpisy a Smlouvou (bližší informace víz
např. http://www.ctu.cz/cttrinformuje/posuzovani-shody/informace-
pro-uzivatele-zarizeni.html). Vlastnrkem práv k software na SIM kartě
je Operátor. Bez předchozího souhlasu Operátora nijak nezasahujte
do softwaru SIM karty či jiných zařízení Operátora. Bez speciální

písemné dohody uzavrene s Operátorem nejste opravn ěn(a) umožnit
ržívánf jakékoliv Služby za úplatu t řetím osobám ani poskytovat své

služby t řetím osobám s využitím sítě č i Služeb Operátora.

3.2. Některé typy Služeb

3.2.1. Základní Služby
Operátor poskytuje na územ( České republiky násiedujfcí
základní Služby: (f) telefonní hovory - b ěžné odchozf
hovory a p řijímán( telefonních hovorů , (ii) bezplatná tísňová
volání (tísňová volání lze uskutečnit f bez SIM karty, včetně
lokalizace), (iii) služba p řenosu dat, (iv) služba krátkých
textových zpráv (též jen „SMS"), (v) služba multimediálních
zpráv.

3.2.2. Další Služby a dopl ňkové Služby
Doplňkovými Službami se rozumí další Služby die aktuální
nabídky Operátora, které jsou uvedeny v Ceníku.

3.2.3. Služby třetích stran a Platební služby
Některé ajl,&, ,které e ívat orostředdn tv(m sítě
Qoprátore.Vám neopskSuje Ooarátor, ale linesubjektu. a to

í
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0 tom, že jde
o službu třetí strany, vás má t řetí strana povinnost informovat
nejpozdě ji v okamžiku užití služby, Seznam poskytovatel ů
Služeb třetích stran je uveden na http;//www.platmobilem.cz/
proverejnos/seznam.obchodnich-partneru.
Operátor Vás tímto sonle črté s poskytovateli služeb třetích
Vanir ormuje. že veškerá pahledávkv, které vzniknou t řetí
straně za Vámi v o říoadě . že využete Službu třetí strany,
přísluánátřetí strana posti ipuie vždy Ooerátoroví, který Vám je
mr'lře ea'iňtovat a v .pň'oadň.Žejeneuhradíte, může je oo Vás

.
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Sjednátedf sis Operátorem poskytování platebních služeb,
uzavíráte okamžikem prvního využití platebních Služeb
s Operátorem smlouvu o platebních Službách. Vedle Smlouvy
se platební služby řídl zákonem Č. 284/2009 Sb„ o platebním
styku, v platném znění, a Obchodními podmínkami Platebních
služeb T-Mobile.
Platební službou je rovn ěž Služba DMS, prostřednictvím
které můžete poskytnout peněžitý dar odesláním p říslušné
SMS na stanovené p řístupová číslo (dále jen „darovací
SMS"), Odesláním darovací SMS je mezi Vámi a subjektem
identifikovaným p řístupovým č íslem a kódem daně Služby
uzavřena darovací smlouva a Vám vzniká povinnost uhradit
částku rovnající se ceně příslušné odeslané SMS, reap,
stanované měsiční částky podpory,

3.3. Předplacená Služba
Smlouvu na předplacenou Službu uzavřete okamžikem prvního
úspěšně uskutečněného hovoru, a to na dobu neurč itou.
Pro předplacenou Službu se neuplatni ustanovení Všeobecných
podmínek, která nelze s ohledem na povahu p ředplacených Služeb
použít, a ustanovení, která jsou v rozporu s podmínkami uvedenými
v tomto článku.
Anonymní předplacenou Službu m ůžete p řevést na jinou
osobu. Tuto osobu musíte seznámit se Smlouvou a předat jí
SIM kartu s bezpečnostními kódy nebo SIM kartu a originál
dopisu obsahujícího bezpečnostní kódy, příp. nosič obsahující
bezpečnostníkódy (dale jen průvodní dopis, příp. nosič`). Třetí
osoba se stane Účastníkem okamžikem převzati předplacené SIM
karty. Operátor je oprávněn považovat za Účastníka osobu, která
se prokáže průvodním dopisem, Příp. nosičem či obalem SIM karty
s bezpečnostními kódy.

,Smlouvu'
Výpovědi adresujte v listinné podobě zákaznickemu centru
Operátora na adresu T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova
2144/1, 149 00 Praha 4, v elektronické podob ě na adresu
info@t-mobHe,cz či se dostavte do jakékoliv značkové
prodejny T-Mobile.

+r

T • •Mobile•

	

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY



Chcete-li vyuzft p ředplacená Služby, musíte n€ajp; ve složit finan ční
úástku určěnou k čerpání Služeb (dále jen „Dobití SIM karty"),
Základní Ypúaoby Dobiti SIM karty jsou uvedeny na www,t-mobile.cz
(navigace v menu: voláni _ p ředplacené služby-dobijte si kredit),
Operátor následná prove do navýšeni kreditu vaší p ředplacené
Služby o vami složenou finan ční částku. K,

	

. musíte využit ve I. a ůto
12 měaícú od pgsledniho Dobití, Vykáže-li vámi užívaná předplacená
Služba záporný kredit, jste povinen(-na) bezodkladn ě provost Dobiti
SIM karty a dluh vyrovnat.
O proplaceni nevyčerpaného kreditu m ůžete požádat do 1 měsíce
ode dne ukon čení Smlouvy, jinak toto právo zaniká. Proplaceni je
zpoplatn ěno die Ceníku. Operátor m ůže odmítnout kredit proplatit
v případě podezření na zneužití tohoto procesu,
poskytne-li Vám Operátor kredit p řevyšující vámi uhrazenou finan ční
částku (bonusový kredit), m ůžete jej využít pouze k běžnému čerpání
základních Služeb a nemáte nárok na jeho proplaceni. Stejně se
postupuje, pokud Vám Operátor umožnil p řevedeni nevyčerpaného
tarifního kreditu z tarifu s Vyú čtováním na předplacenou Službu,

ouvalta
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3.4. Omezeni a přerušení poskytování Služeb
Operátor jo Vám oprávněn okamžitě omezit (a v p řípadě mobilní
Služby současně p řevést na p ředplacenou Službu) č i p řerušit
poskytování Služeb v následujících p řípadech;
(j) neuhradíte-li řádně a včas Vyúčtování, a to ani v náhradní lhůta,
kterou Operátor stanoví:
(ii)vznikne-ii podez ření, že jste uzavřel(a) Smlouvu na základě
nepravdivých údaj ů nebo že zneužíváte Služby;
(iii)porušujete-li podstatně podmínky Smlouvy (zejména užíváte-li
neschválená za řízen( č i jinak ohrožujete provoz síta, uskutečňujete4i
zlomyslná č i obtěžujicr volán(, rozesíláte-li nevyžádané č i reklamní
zprávy atp);
(iv)nejsou-li solnónypodmínk	
Ooerátor,ooskutoyat Služby:
fv) dojde-li k neobvykle vysokému orovozu, který o řesáhne vprůběhu

účtovaclflo období dvojnásobek or ůměrnévýšeVyúčtování.
nebo k non.vyklémn typu orovoau (nap ř. hovory do exotických

c_s.c.
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(vi)nastanouali závažná technická nebo provozní důvody, zejměna
hrozí-li nebo dojde-li k narušen( bezpe čnosti a integrity sítě nebo
dojde-li k narušeni bezpe čnostl Služeb;
(vii)nastane-li krizový stav, zejména branná pohotovost státu, živelní
pohroma nebo ohrožení bezpečností státu;
(viii)na základě zákona nebo rozhodnutí soudního čí správního
orgánu.

Pokud složíte mimo řádnou zálohu (viz důvody dle č1.4.4 (iv)), bude
vám poskytováni přerušených č i omezených Služeb bez zbytečného
odkladu obnoveno.

4. Cena, zálohy a platební podmínky

4.1, Ceny, účtování Služeb
Ceny za poskytnuté Služby Vám Operátor ú čtuje die platného Ceníku
a Vy jste je povinen(-na) řádně a včas hradit.
Ceny za Služby Vám Operátor začne účtovat dnem aktivace zvolené
Služby. Ceny za Služby třetích stran Vám Operátor ú čtuje dle

podtnfnek stanovených pro p říslušnou Službu t řetí atrany,

4.2. Vyúčtování Sluzeb a jeho úhrada
Vždy po skončení zúčtovacího období Vám Operátor vystaví
Vyúčtování s náležitostmi daňového dokladu (v textu také jen
„Vyúčtování" č i „Faktura"), které obsahuje cenu poskytnutých Služeb
a jiné částky, na které má Operátor nárok (nap ř, zálohy či smluvní
pokuty).
Pokud ses Operátorem nedohodnete iinak, vystaví Vám Vyú čtování
v elektronické podobě . Vystavení tištěného Vyúčtování může být
zpoplatněno die Ceníku.
Vyúčtování Vám Operátor doru č í do 15 dn ů ode dne ukončení
p ředmětného zúčtovacího období, V p řípadě , že bude z data
odeslání Vyú čtování zřejmá, že Vám bude Vyú čtováni doručeno
během posledních 3 dn ů uvedené lh ůty, prodlouží Vám Operátor
p řiměřeně lhůtu splatnosti Vyúčtování,
Vyúčtované částky musíte uhradit na bankovní ú čet Operátora
uvedený na Vyúčtování, a to (není-li na Vyú čtování jiná lh ůta) do 18
dnů od vystaveni Vyúčtování, Vyúčtovaná částka je uhrazena
okamžikem p ř ipsáni platby označené variabilním symbolem
uvedeným ve Vyú čtování na bankovní účet Operátora, Neoznač íte-li
platbu řádně variabilním symbolem uvedeným ve Vyú čtováni, pak
m ůže-li Operátor platbu identifikovat jiným způsobem, použijí se
pravidla pro po řadí úhrady pohledávek die č l, 4,3 níže, Operator Vás
upozorniv p řípadě, to neuhradíte Vyúčtování řádná a včas, a stanoví
Vám náhradní lh ůtu k úhradě Vyúčtování, p řičemž za prokazateln ě
upozornění o nezaplacení ceny je považována také SMS nebo
e-mail,
Za dobu přerušení poskytování Služeb a omezení poskytováni
Služeb a p řevedením na předplacené Služby Vám nebudou
Vyúčtování za služby elektronických komunikací vystavována, Pokud
některou z poskytnutých Služeb není možno vyú čtovat ve Vyúčtováni
za zúčtovací období, v němž byla Služba poskytnuta, vyúčtuje Vám ji
Operátor v nejbližším možném následujícím Vyúčtování.
Pokud iste nedpatal(a) Vyúčtováni ani vice než po 40 dnech
oti dodání opsledniho Vyúčtováni nebo oda dne aktivace SIM karty
č i SI t b . m sít . ito i

	

n řo ně, jj it kontaktnímu
místy Operátora. Nedorp čanf Vyúčtování nemá vliv na Vaši povinngt
?dně a vča,s uhraslitccny za poskytnuté Služby.
Podrobný výpis skute čně vyčerpaných Služeb Várn na základě Vaší
žádosti vyhotoví Operátor za úplatu, pokud jej mámit die zákona
k dispozicí,

4.3, Započtení a po řadí úhrady pohledávek
Operátor použije uhrazenou částku nejprve na úhradu nejstaršího
splatného dluhu, a to nejprve na úhradu náklad ů spojených
s vymáháním pohledávky, poté na úhradu Služeb třetích stran, dále
na úhradu sjednaných splátek za zařízení, následná smluvních pokut
a poté na úhradu zbytku Vašeho nejstaršího splatného dluhu v ůč i
Operátorovi, a to vždy nejprve na úhradu jistiny, pokud neurč íte jinak.
Stejným způsobem je Operátor oprávni#n použít Vámi složenou
zálohu, Váš přeplatek nebo jakoukoliv jinou finanční částku. Nora-1i
třeba tuto částku takto použít, vrátí Vám Operátor takovou finanční
částku snížením částky k úhradě v následujícím Vyúčtováni.
Operátor je oprávněn požadovat po Vás náhradu náklad ů spojených
s vymáháním pohledávky a zmocnit t řetí osoby k vymáhání
pohledávek po splatnosti.

4.4. Zálohy
Operátor je oprávněn žádat složeni zálohy pouze v případech
hrozícího finančního nzika nebo z jiného vážného důvodu. V případě
neuhrazení požadované zálohy je Operátor oprávn ěn odmítnout
uzavření Smlouvy, odstoupit od Smlouvy, neprovést navrženou
změnu Smlouvy či Vám omezit nebo přerušit poskytování Služeb.
Operátor může vybírat následující zálohy: (i) na Služby; (ii) p ř i
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splátkovém prodeji; (iii) na roaming, (iv) mimo řádnou zálohu,
nastane-ii n ěkterá ze skutečnost( uvedených v M. 3,4, bodech (i)
až (v), p ř ičemž maximální výše mimo řádné zálohy č iní zpravidla
čtyřnásobek výše Vašeho obvyklého Vyúčtování a (v) zálohu
na minimální měsíční plnění/částku (MMP),
Pokud řádně a včas platíte Vyúčtován( a nehrozí žádné finanční
riziko, Operátor Vám zálohy vrátí snížením částky k úhradě :
• do v po řad( čtvrtého Vyú čtování od data vybráni zálohy v p řípadě

zálohy ad (i) nebo (iii)
• do sedmého vystaveného Vyú čtování od data vybrání zálohy

v p řípadě zálohy ad (ii) nebo (v),
• do bezprostředně následujícího Vyúčtování Služeb bez zbytečného

odkladu po zaplacení všech Vyú čtováni, ve kterých se projevily
událosá, jež byly důvodem mimo řádné zálohyv p řípadě zálohy ad (iv).

5. Sít' a pokrytí
Operátor se zavazuje provádět opravy a úpravy site a její údržbu
tak, aby byly provedeny rychle a efektivní;, v co nejkratším čase
s ohledem na technická a procesní možnosti a druh závady, úpravy
č i ůdržby, Provádění těchto č innost( se může výjimečně projevit
dočasným snížením dostupnosti Služeb, o čemž bude Operátor
přiměřeným způsobem a bez zbytečného odkladu informovat své
zákazníky.
Oblasti pokryté signálem pro poskytováni mobilních Služeb jsou
graficky znázorn ěny v orientační aktualizovaně mapě na www,t-
mobfle,cz. Vzhledem k charakteru šířen( rádiových vln a k omezeným
možnostem grafického zobrazení mapy Operátor nezaru čuje, že
v oblastech die mapy pokrytých signálem budete mít vždy p řipojení
k síti. Nennkryti některýchčástí územíčeská republiky sjonžlem
pění vesfoupinění na straně Ooerátora a nezakládá vašeprávo
naodstouoenf nd Smlouvy,

6. Odpovědnost a opatření proti zneužití Služeb

6.1. Opat ření proti zneužití Služeb
Operátor je oprávněn provést zm ěnu Vašeho nastaven( SIM
karty, bezpečnostních prvků (zejména hesel č i bezpečnostních
kódů ), e-mailové adresy č i jiných nastaven( Služeb i bez Vašeho
souhlasu v případě, že je toto opatření ve Váš prospěch nebo je
nutné k řádnému poskytování Služeb (nap ř. je-li to nutné k zajišteni
funkčnosti Služeb č i v p řípadě důvodného podezření na zneužití
Služby).
Přijměte prosím veškerá potřebná opatřeni k ochraně svých
bezpečnostních prvků (zejména hesla č i bezpečnostní kódy),
V případě důvodného podezření na jejich prozrazeni je neprodlen ě
změňte,
V p řípadě , že zjistíte ztrátu, odcizení čí zneužití své BIM karty
nebo kterékoliv své Služby nebo svých bezpečnostních prvk ů ,
neprodleně o této skutečnosti informujte Operátora prostřednictvím
zákaznického centra, které nejpozději do dvou hodin po p řijetí
Vašeho oznámeni uč iní opatřeni k zamezení oznámeného zneužití
SIM karty, bezpečnostních prvků nebo Služby.
Pokud Operátor neuč iní v dvouhodinové lhůtě opatření dle
předchozí věty, odpovídá za újmu, která Vám v d ůsledku nesplnění
této povinností vznikla Za ostatní újmy vzniklé v d ůsledku ztráty,
odcizení č i zneužití Vaší SIM karty nebo kterékoliv Vaší Služby nebo
Vašich bezpečnostních prvků však odpovídáte Vy.
Bez smlouvy o propojení nesmíte směrovat provoz do sítě Operátora
(nap ř. směrování hovorů přes GSM brány).

6.2. Odpovědnost za újmu
Mějte prosím na paměti, že odpovídáte za jednání jakýchkoliv t řetích
osob, kterým jste umožnil(a) užívat Služby. Odpovídáte rovn ěž
za nedostatečnou ochranu svých bezpečnostních prvků 61 zneužit(
Služeb v p řípadě, že jste nevyužil(a) možnosti jejich zabezpe čení,

Operátor nondpccvfdá za kvalitu hovor ů uskutečněných
prost řednictvím počítačové sítě Internet, za plněn( třetích stran
pni za Vaše data uložená na SIM kartě č i v jiných zařízeních, která
u živáte pif poskytování Služeb.
Pokud jste mohl(a) Službu využít jen částečně nebo ji nebylo možno
využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru
na straně Operátora nebo z d ůvodu nedodrženi kvality Služeb, je
Operátor povinen přiměřeně snížit cenu Služby nebo po dohod ě
s Vámi zajistit poskytnutí Služby náhradním zp ůsobem. V p řípadě
zévad zajistí Operátor rovn ěž odstran ěni závady. V těchto případech
nemáte právo na náhradu újmy.
Úhrnná o ředyídatelna 'jma. která bv Vám mohla vzniknout iako
následek ooruknf povinrtgstf Ooerátorem, m ůžeč init maximálně
částku 120 OOQ K č , Právo na náhradu újmy Operátor uspokojí
snížením částky k úhradě v následujících Vyúčtováních, Jiným
způsobem Operátor právo na náhradu újmy uspokojí pouze
na základě Vaší písemná výzvy. Nedohodneme-#i ses Vámi jinak,
nahrazuje se veškerá újma zp ůsobená v souvislosti s plněním die
Smlouvy v penězích. Vylučuje se povinnost Operátora nahradit
Vám újmrT, kterou nebylo možno v době uzavření Smlouvy rozumně
p ředvídat.
Operátor má vůč i Vám právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním
peněžitého dluhu i v p řípadě , že je újma kryta úroky z prodlení.

7. Reklamace
Reklamaci vystaveného Vyúčtování můžete uplatnit do 2 m ěsíců
od doručen( Vyúčtováni a reklamaci poskytnuté Služby do 2 m ěsíců
od poskytnutí Služby, a to písemně zákaznickému centru, e-mailem
na adrese info@t-mobíie,cz nebo osobně v kterékoliv značkové
prodejně T Mobile. I v p řípadě, že podáte reklamaci, však musíte
řádné uhradit vystavené (reklamované) Vyú čtování,
Operátor podanou reklamaci vy řídí bez zbytečného odkladu,
nejpozdě ji Vás však informuje do 1 měsíce ode dne jejího doručení.
V p řípadě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním
provozovatelem, obdržíte vy řízení reklamace do 2 měsíců ,
Pokud s řešením reklamace nebudete souhlasit, m ůžete do jednoho
měsíce od vy řízení reklamace uplatnit námitky proti vy řízen(
reklamace u Českého telekomunikačního ú řadu.

8. Smluvní pokuty a jiné úhrady
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itJ^1SÉ^ okotiv svého oeněžlt kg.
dluhy vůčjQTzTtcatn[py	 ále než 90 dn ů ,jsteoovinení-natzap latit

e
do kono'sjednanj ol2y;ryánj,Smjs7flyy, Tento součetse soočftá
za 9bdo.bi od začátku't;spendace. během niŽ vznikl nárok
pa smluvnípokutu. do konce sjednané doby trvání vaši Smlouvy.
Rozhodl Tlící je základpí uníková cepa s DPH m ěsíčního.pQušálu.
který dle Smlo vy užíváte. Nárok na tuto smluvní ookutu nevzniká
v p řípadě Smluv T..vřených na dobu neurčitou. ,

8.3. Pokud Smlouva skonči p řed uplynutím sjednané doby určité
z jiných důvodů než z důvodu prodlení s úhradou peněžitých
dluhů , jste povinen(-na) Operátorovi zaplatit úhradu ve výši úhrady
nákladů spojených s telekomunikačním koncovým za řízením, které
Vám bylo poskytnuto za zvýhodn ěných podmínek a sou časně
úhradu ve výši 20% součtu měsíčních paušálů zbývajících
do konce sjednané doby jejího trvání (rozhodující je p řitom
základní cena měsíčního paušálu s DPH naposledy vyúčtovaného
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elektron líc t pa Q L M M S, dodánímdoechrá	 y - tz .

da,_ t °yo„u._xn vc t; do 	 Vaň i datpvé sch é,pky. Z, VoJ	 pfsemné úkony
c,,e,pQy„ >jí 	 Vámi vlast rio	 učně ppdsp aně listirtvr i vaše *.álron ické
dokarnnnty ooat ř ri	 zaručeným elektronickým taodpjsem,
Písemn ě Vás primárně Operátor kontaktuje na koresponden ční
adrese uvedena ve Smlouvě , V p řípadě potřeby však Operátor může
písemnost zaslati na Vaši jinou adresu, kterou and, a to včetně Vaší
e-mailové adresy,
Písemnost zastlaná Operátorem prostí`ednictvim pošty se považuje
za doručenou jejím dodáním na Vaši adresu, p řípadně marným
uplynutím lh ůty určené k vyzvednutí poštovní zásilky, i když jste se
o jejím uložení nedozvěděl(a), případně dnem, kdy se písemnost
vrátila Operátorovi, podle toho, která ztěchto skutečností nastala
d říve. Doručen( na adresu uvedenou ve Smlouvě je úč inná i tehdy.
když se na této adrese nezdržujete,
• I.i'! 11
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pravidelně sezpamovat,
Zpráva zasílaná Operátorem prostřednictvím faxu, elektronická
pošty, SMS 61 MMS se považuje za doručenou nejpozději dnem
následujícím po odeslání zprávy na vaše telefonní číslo nebo Vaši
e•mailovou adresu. Pokud hodláte používat SIM kartu v za ř ízení,
která neumožňuje p řijímání SMS 61 MMS, musíte tuto skute čnost
předem oznámit Operátorovi a dohodnout si s ním náhradní zp ůsob
komunikace, jinak Operátor neodpovídá za p řípadné vzniklou újmu.

9,3. Změny Služeb aVŠeobecných podmínek
Operátor se zavazuje zve řejňovat obecné informace o změnách č i
ukončení Služeb zejména prostřednictvím ínternetových stránek,
oznámení, tiskových zpráv a informačních materiál ů , Operátor je
oprávněn měnit Všeobecné podmínky v celám rozsahu. Zm ěnu
Vám oznámí Operátor také zp ůsobem, který ukládá zákon, Operátor
je oprávněn měnit Služby a jejich podmínky, p řípadně ukonč it
poskytování Služeb z důvodu inflace, zavedeni nových Služeb,
změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitn ění sítě
či vývoje nových technologií.

10, Závěrečná ustanovení
Prava a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídf českým právním
řádem a vyloučením kolizních norem, Smlouva je uzav řena podia

občanského zákoníku v platném zn ění.
O sporech mezi Vámi a Operátorem rozhoduje soud,
přičemž v některých případech je dána i pravomoc Českému
telekomunikačnímu úřadu, Spory týkající se Smlouvy nelze řešit
mimo soudní nebo správní řízení,
Tyto Všeobecně podmínky nabývají platnosti a ú č inností dne 26,
ledna 2014 a v plném rozsahu nahrazují p ředchozí Všeobecně
podmínky.

ve Vyú čtován!, která je uvedena v Ceníku), nebo 20% souč tu
minimálního sjednaného m ěsíčního plněn! zbyvajieích do konce
ujednané doby ti vání smlouvy, p řičemz v této častí úhrady se
má za to, že tato p ředstavuje paušáini odškodné za p ředčasné
ukončení Smlouvy, která byla mezi smluvními stranami p ůvodna
sjednána na dobu urč itou,. V p řípadě , ře Wim Operátnr hude
účtovat úhradu náklad ů spojených s telekomunikačním
koncovým za řízením, je Vám oprávněn tuto část úhrady vyú č tovat
samostatně .

8.4. Pokud porušíte zákaz smě rovat provoz do sítě Operátora, bude
to Operátor považovat za podstatné porušení Smlouvy a Vy jste
povinen(-na) zaplatit Operátoroví smluvní pokutu ve výši 10 000 K č
za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu (v pevné síti) č i
za každou SIM kartu, kterou máte aktivní v den, kdy je takové
smě rování poprvé prokázáno (v mobilní síti),

8.5. Smluvní pokuty jsou účtovány bez DPH, Smluvní pokuty
mohou být uplatn ěny souběžně , Zaplacení smluvních pokut
Vás nezproš ťuje povinnosti uhradit jiné dlužné částky. Právo
Operátora domáhat se náhrady újmy není zaplacením smluvních
pokut dotčeno.

9. informace a komunikace stran

9,1, Kontaktní místa
Pro komunikaci a Operátorem využívejte prosím kontaktní formulá ř
umístěný na www,t-mobile.cz/kontakt, kteroukoliv prodejnu T-Mobile
a nebo v p řípadě , že jste Smlouvu uzav řel v postavení spot řebitele,
infolinku na telefonním čísle +420 603 603 603 (4603 ze sít ě
T-Mobile), e-mailovou adresu info@t-mobile.cz a nebo v p řípadě ,
že jste Smlouvu uzavřel v postavení podnikatele, využijte infolinku
na telefonním čísle +420 603 604 644 (4644 ze sít ě T-Mobile),
e•mailovou adresu business@t-mobile.cz nebo jiné zp ůsoby die

aktuálních podmínek, Písemnou komunikaci sm ěřujte prosím
na zákaznické centrum Praha, Tomíčkova 2144/1,149 00 Praha 4,
Není-li stanoveno jinak, jste prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního
místa oprávněn(a) p ředkládat návrhy, připomínky a žádosti,
požadovat změnu telefonního čísla (za úhradu), oznamovat závady
v rámci sítě, získávat informace o cenách a Službách a využívat
možnosti servisních Služeb (nap ř, základní nastaveni telefonu č i
jiného zařízení pro využívání Služeb, p řenesení kontaktů , výměny
SIM karty) a zákaznick ě podpory č i č init jakékoliv jině úkony
související se Smlouvou a Službami,

9.2, Komunikace
Pro komunikaci a Operátorem si můžete zvolit heslo, která Vám
umožní získávat informace o Vašich Službách, výši částek k úhradě ,
jednotlivých spojeních apod, a na jehož základě je rovněž možno
měnit nastaveni některých Služeb, Nezvolíte-li si heslo, nastaví
Vám jej Operátor sám a jeho znění Vám oznámí. V případě ztráty
č i zapomenutí hesla může Operátor využít alternativní zp ůsob Vaší
autorizace (např, dotazem na Vaše osobní údaje),
K provedení některých úkonů po Vás může Operátor požadovat
autorizaci prostřednictvím hesla čí prokázáni totožnosti a je
oprávněn v případě, že nebude autorizace řádně provedena,
odmítnout provedeni úkonu. Operátor je rovněž oprávněn odmítnout
provést požadovaný úkon v případě důvodného podezření, že došlo
ke zneužiti identifikačních prostředků .
Operátor Vás m ůže kontaktovat orostřednictvím orovozovatele
poštovrtchči přepravních služpb (dále jen ,. pošta'),faxem.
elektronjkkpu poštou, telefopicky,	 íáním zpráv do schránky T-Bmx, ,
SM$či MMS. Zapísemné setaroúčely ddrženf formy vyžadované_
Smlouvou p•važpje i Drávní iednánní Operátora uč iněné faxem,
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Příloha č . 2 - Specifikace Služby

1. Seznam zkratek a výklad pojmů
MF Ministerstvo financí
ZVZ Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , v platném zn ěni
ZoEK Zákon č. 127/2005 Sb., o elekt ronických komunikacích, v platném zn ění
VOP Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací
SLA Garantovaná úroveri poskytovaných služeb (Service Level Agreement)
QoS Quality of Services (kvalita poskytovaných služeb)

Služba - služby elektronických komunikací, jako p ředmět této Smlouvy, charakterizovaný
jednoznačným identifikátorem, kódem koncového uživatele, lokalitou, parametrikou, SLA, cenou
KIMFIDD - jednoznačný identifikátor Služby
Parametrika - technické parametry Službý (např. šířka pásma, typ ukončení, interface ...)
Kvalitativní ukazatele - dostupnost (SLA), bezpe čnost, QoS i Služby,
Cena Služby - cena za poskytovanou Službu za celé období platnosti Smlouvy
Cena za instalační poplatky - cena za instalační poplatky Služby (hrazena jednorázově).
Instalační poplatek - cena za zavedení či přeložení dané Služby, nebo za jinou změnu Služby
Měsíční cena - měsíční paušál Služby (hrazena měsíčně).
Měsíční paušál - cena dané Služby za její poskytování a provozováni.
Podklad pro vyúčtování ceny - elektronický výpis poskytované Služby za uplynulé časové období
(kalendařní měsíc), zasílaný Poskytovatelem ke kontrole Objednateli před vystavením konečné
faktury.
Předávací protokol - zápis o zavedeni, přemístění nebo jiné změně Služby, podepsaný oprávn ěnou
osobou (nebo jí jmenovaným zástupcem) Objednatele. Musí obsahovat jednoznačnou identifikaci
Služby, datum jejího zprovozn ění, výsledek testování řunkčností a podpisy oprávněných osob.
Katalogový list Služby - podrobná specifikace uvedená v P říloze č . 6.
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2. Rozsah poskytované Služby
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Příloha č . 3 - Stanovení dostupnosti Služby
Touto přílohou se řídí kvalita poskytované Služby a smluvní sankce v p řípadě nedodržení úrovně
kvality ze strany Poskytovatele.

Definice

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo více parametrů Služby jsou v rozporu s
parametry sjednanými ve specifikaci Služby dle Přílohy č. 2 Smlouvy. Výjimky z tohoto pravidla
stanoví roviiěž Smlouva a Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikaci.

Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahlášení nedostupnosti Objednatelem na servisní
centrum Poskytovatele nebo od zjištěni nedostupnosti na základě proaktivního dohledu Poskytovatele
do odstraněni nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapo čítává porucha způsobená výpadkem
napájeni či nevyhovujícími klimatickými podmínkami v míst ě ukončeni Služby, které zajišťuje
Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapočítává doba poruchy způsobená vyšší moci, tedy
události, jež nastaly nezávisle na v ů li Poskytovatele a brán( mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže
nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto p řekážku nebo její následky odvrátil nebo
překonal a dáte, že by v době vzniku závazku tuto překážku p ředvídal. Do doby nedostupnosti se
nezapočítává doba potřebná k provedeni plánovaných údržbových prací Poskytovatele, které byly
s Objednatelem předjednány a písemně odsouhlaseny Objednatelem. Poskytovatele se zavazuje
přednostně navrhovat termín plánovaných výpadk ů v době mimo úřední hodiny a běžnou pracovní
dobu Objednatele, tj. v pracovní dny od 7:00 - 17:00. Stejně tak se do tohoto času nezapočítává doba,
po kterou je zaměstnancům Poskytovatele znemožněn přistup za účelem opravy poruchy. Do doby
nedostupnosti se započítávají veškeré neplánované a mimo řádné výpadky a výluky, které nebyly
písemně odsouhlaseny Objednatelem.
Sledovaným obdobím se rozimf kalendářní měsíc, ve kterém byla Služba nedostupná.

Měsíčním paušálem se rozumí cena za poskytováni a provozováni Služby dle Přílohy Č. 2 Smlouvy.

Výpočet měsíční dostupnosti

Měsíční dostupnost Služby v procentech se vypočítá dle následujícího vzorce:

je měsíční dostupnost Služby v %

je celková doba nedostupnosti
za sledované období

T	 je celková doba provozován( Služby za sledované období
Doby Ter, a T se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjád ří v procentech zaokrouhlen ě na tři
desetinná místa.
Hodnota TeR bude uvedena na základě proaktivního dohledu zajišťovaného Poskytovatelem.

Kvalita Služby
Poskytovatel garantuje Objednateli a Koncovému uživateli minimální m ěsíční dostupnost dotčené
Služby na úrovni definovanou v Příloze 6.2 této Smlouvy. Výše smluvních pokut v p řípadě nižší
dostupnosti Služby je sjednána takto:

Parametr Definovaná minimální
hodnota dostupnosti

Výše smluvní pokuty

Dostupnost 99,000% 0,05*R* Měsíční paušál poskytované Služby
99,300% 0,06*R* Měsíční paušál poskytované Služby
99,500% 0,07*R* Měsíční paušál poskytované Služby
99,900% 0,08*R* Měsíční paušál poskytované Služby

Hodnota „R" se vypočte odečtením hodnoty skutečně dosažené dostupnosti D, r, (v % zaokrouhleno
nahoru na tři desetinná místa) od definované minimální hodnoty dostupnosti.

Dm = (T -	 Terr ) ^` 100
T

Dm

Terr
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Příloha č . 4: Seznam oprávn ěných osob

Oprávněné osoby pro smluvní a obchodní Íednání

Za Poskytovatele
jméno e-mail telefon
Ivana Tesková ivana.teskova@t-mobile.cz 604 296 976
Libor Komarek libor.komarek@t-mobile.cz 603 606 664
Pavel Diblfk pavel.diblik@t-mobile.cz 604 296 966
Miroslav Klásek miroslav.klasek@t-mobile.cz 603 606 505

Za Objednatele
jméno e-mail telefon

MF Jaroslav Ulrich, Ing. Jaroslav.Ulrich@mfcr.cz

	

. _257 042 978

Oprávněné osoby pro kontrolu Podklad ů pro vyúčtování

Za Poskytovatele
jméno e-mail telefon
Pavel Diblfk pavel.diblik@t-mobile.cz 6042960966
Ivana Rubešová ivana.rubesova@t-mobile.cz 603 604 155

Oprávněné osoby pro technické a provozní záležitosti

Za Objednatele
jméno e-mail telefon

MF Petr Novák Petr.novak@mfcr.cz 257 044 095
Daniel Hetzer Daniel.Hetzer@mfcr.cz 257 044 027

Za Objednatele
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Příloha č . 5 Servisní podmínky

1 Proces odstranění poruchy

Procesy zde popsané slouží k rychlému určení př íčin poruchy a k rychlému obnovení funkcionality
dotčených služeb. Popisují zejména komunikaci mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v p řípadě
výskytu poruchy.

V případě výskytu poruchy poskytovaných služeb komunikuje Zákazník s dohledovým centrem
Poskytovatele (dále jen NCC) níže popsaným zp ůsobem. Komunikace je možná v českém nebo
anglickém jazyce.

Vzájemná komunikace probíhá vždy telefonicky, dopl ňkově též pomocí faxových zpráv nebo e-
mailem. Jako průkazná jsou akceptována hlášení podaná na telefonní čísla uvedená v čl. 2. této
přílohy, případně zaslaná faxem.

1.1 Hlášení o poruše od Zákazníka - provádí Zákazník

Zákazník v p řípadě zjištění poruchy služby sdě lí Poskytovateli: identifikační údaje o Zákazníkovi;
jméno odpovědného zaměstnance Zákazníka, který hlášení zadal; telefonní číslo; číslo faxu; volitelně
číslo poruchy (identifikace poruchy) dle evidence Zákazníka; čas zjištění poruchy; kódy služeb
(dle předávacího protokolu) v poruše a popis poruchy.

1.2 Potvrzení obdržení hlášení o poruše - provádí Poskytovatel

Poskytovatel potvrzuje, že obdržel a porozumě l hlášení o poruše.

1.3 Hlášení o poruše - provádí Poskytovatel

Poskytovatel, po vymezení poruchy ve své síti informuje Zákazníka o p ředpokládané příčině poruchy
a předpokládané době odstranění poruchy.

1.4 Odstranění poruchy - provádí Poskytovatel

Poskytovatel provede odstranění poruchy.

1.5 Opětovné hlášení o poruše - provádí Poskytovatel

V případě , že dojde k p řekročeni předpokládané doby odstran ění poruchy nebo bylo na základ ě
nových skutečností zjištěno, že doba potřebná pro odstranění poruchy bude delší, než bylo p ůvodně
předpokládáno, Poskytovatel informuje o nových skute čnostech Zákazníka. Obsah zprávy
koresponduje s původním hlášením o poruše, navíc jsou uvedeny následující údaje: vysv ětlení
důvodu prodloužení doby odstranění poruchy; p ředpokládané trvání prodlouženi doby odstran ění
poruchy a případě potřeby i žádost o součinnost Zákazníka p ři odstraněni poruchy.

1.6 Potvrzení opětovného hlášení o poruše - provádí Zákazník

V případě písemné komunikace Zákazník potvrdí p říjem opětovného hlášení o poruše.

1.7 Hlášení o odstran ění poruchy - provádí Poskytovatel

Po odstranění poruchy informuje Poskytovatel Zákazníka o: času odstraněni poruchy; době trváni
poruchy a př íčině poruchy.

1.8 Potvrzení hlášení o odstran ěni poruchy - provádí Zákazník

V případě písemné komunikace Zákazník potvrzuje přijetí hlášení o odstranění poruchy.

2 Kontaktní informace

NCC slouží pro ohlašování poruch a p ředávání požadavků na servisní podporu či součinnost
Poskytovatele. Je dostupné nepřetržitě 24 hodin denně všechny dny v roce.
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Veškeré hovory uskutečněné prostřednictvím níže uvedených telefonních linek jsou nahrávány. V
případě nesrovnalostí týkajících se nahlášení poruchy Zákazníkem je rozhodující nahlášení poruchy
zaznamenané na dispečerském záznamovém za řízení Poskytovatele.

Telefon: 236 099 777, p řípadně 272 732 080
Fax: 236 099 888
E-mail: dohled@t-systems.cz
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Příloha č . 6 Katalogový list Služby

ID listu: DATA_DF 006 _
Označení
služby

DARK FIBRE

Stručný
popis služby

propojení lokalit koncového uživatele prostřednictvím nenasvícených optických vláken.

Popis
vlastností
služby

Trvalé propojení dvou lokalit koncového uživatele s využitím nenasvícených optických vláken
splňující globální parametry KIVS služby. Jednotlivé individuální parametry služby jsou
defmovány tímto KL.

•

	

Předávacím rozhraním je optický konektor na patch panelu.
•

	

Jednotkou služby je jeden pár optických vláken.
•

	

Součástí služby je provedení poledové kontroly dostupných částí optické trasy s
intervalem minimálně lx za rok.

•

	

V případě požadavku koncového uživatele je poskytovatel povinen provést m ěřeni
optické trasy pro doložení jejích parametr ů .

o

	

Měření je poskytovatel povinen bezplatně provést Ix za 12 měsíců .
o

	

Při měření dojde k odpojení optické trasy od koncových zařízení koncového
uživatele po nezbytně nutnou dobu.

Použitelné
technologie Pro realizaci služeb Dark Fibre je požadováno použití výhradně těchto přenosových technologií:

optická vedení

Lokalizace
služby

Adresa budovy, místnost, případně identifikátor adresního místa

Podmíněno
službami

N/A

Maximální
doba zřízení
služby

20 pracovních dní (pro vlastní realizaci) pokud není uvedeno v podmínkách smlouvy přesné
datum zřízení

Název
skupiny
parametrů

Kód
parametru

Pararnetru

popis

Zóna ZONl
ZGN l

Optické vlákno v rámci hlavního nebo krajského města

ZON2
ZON2

Optické vlákno s jedním koncem v hlavním nebo krajském městě

ZON3
ZON3

Optické vlákno mezi hlavním a krajským městem nebo mezi krajskými městy

ZON4
^.(??`4

Optické vlákno mezi městy neuvedenými v ZON1-ZON3 nebo v rámci m ěst
neuvedených v ZON1-ZON3

Typ vlákna MM
VLA

Single mod (jednovidové optické vlákno)

SM
A2

Multi mod (vícevidové optické vlákno)

Garantovaná
dostupnost

SLA-0
SL Aa

Služba nemá garantovanou dostupnost

SLA-98,0
S! 4`

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 98%

SLA-99,0
s LA.2

Služba má garantovanou dostupnost minimáln ě 99%

SLA-99,5
SLA3

Služba má garantovanou dostupnost minimálně 99,5%
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Doplňkové služby

Název
skupiny
parametrů

Kód
parametru

Paralnetru

popis

Předávací
rozhraní A

T-ST
I . RA9

Rozhraním služby je konektor T-ST

T-SC
PRAK

Rozhraním služby je konektor T-SC

FC/PC
PRA'. i.

Rozhraním služby je konektor FC/PC

E-
2000/APC
PR.%L2

Rozhraním služby je konektor E-2000/APC

Předávací
rozhraní B

T-ST
F'RB9

Rozhraním služby e konektor T-ST^

T-SC
PRBIO

Rozhraním služby je konektor T-SC

FC/PC
PRB I 1

Rozhraním služby je konektor FC/PC

E-
2000/APC
PQ!-1I2

Rozhraním služby je konektor E-2000/APC
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POV ĚŘ ENÍ

Spole čnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomí čkova 2144/1, PSč 149 00, IČ 64949681, (dále jen
„Spole čnost") jednající prost řednictvím p ředstavenstva Společnosti tímto pov ěř uje níže uvedeného zaměstnance:

Ing. Libora K O M Á R K A
nar. 25. 08. 1967

aby za Společnost jednal a vykonával:

• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronických komunikací služeb a o prodeji
komunikačního zařízení a jejich p říslušenství firemním zaKazník ům a se smlouvami o zprost ředkování anebo
spolupráci p ři uzavírání uvedených smluv: zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a ukončování takových smluv,

• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešeni ProfiNet, prodej jakýchkoli nehlasových
služeb a služeb s p řidanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a ukončování takových smluv,

+ veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování ICT řešení, jež upravuji podmínky pronájmu komunika čních
za řízení a souvisejícího vybavení vč . požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a
ukončování takových smluv,

• veškeré úkony podle zákona o ve řejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a provád ě l veškeré právni
úkony ve ve řejných zakázkách a výběrových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval základní i dalši
kvalifikační p ředpoklady pro pln ění veřejné zakázky.

Pové řený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního pomě ru ve Společnosti jedná jménem
Společnosti samostatně a je oprávněn v uvedeném rozsahu podepisovat p říslušné písemnosti. Zmocněnec není oprávn ěn
zmocnit ani jinak pov ěřit jinou osobu, aby místo n ě j jednala za Spole čnost. Pověřený zaměstnanec dále není oprávn ěn
jakýkoli majetek Spole čnosti převádět č i zatěžovat právy t řetích osob.

Podepisováni pověřeného zam ěstnance se d ě je tak, že k napsané nebo vytišt ěné obchodní firmě společnosti č i otisku
razitka společnosti p řipojí pověřený zaměstnanec svůj podpis.

V Praze dne 25. b řezna 2011

Dipl. Ing. Roland Mahler
p ředseda p ředstavenstva

Albert Nott
člen p ředstavenstva

Toto pověření p řijímám:

Ing. Libor Komárek

T-Mobile Czech Republic a.s.
o o spoie čnosti

	

Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, Czech Republic
IC: 649 49 681, DIČ: CZ64949681
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, 8.3787
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POV ĚŘ ENI

Společnost T.-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 149 00, IČ 64949681,'(dále jen
„Společnost") jednající prostřédnictvím p ředstavenstva Spole čnosti tímto p o v ě ř u j e níže uvedeného zam ěstnance!

Ing; Miroslava K L Á S K A
nar. 23. 6. 1975

aby za Společnost jednal a vykonával:

• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování služeb elektronickych kornúnikačí služeb á ó prodeji
komunikačního zařízení a jejich p říslušenství firemním zákazník ům a se smlouvami o žpróstředkování anebo
spolupráci při uzavírání uvedených smluv; zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a úkončovani tákovýčh smiúv,

. veškeré úkony, které souvisí se smlouvami, které upravují komplexní řešení ProfiNet nebo Firemní řešení, prodej
jakýchkoli nehlasových služeb a služeb s p ř idanou hodnotou; zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a ukon čování
takových smluv, pop ř. smlouvy budoucí,

• veškeré úkony, které souvisejí se smlouvami o bezpe čnostním auditu, zacnování d ůvěrnosti informací a

prodeji a servisu hardware, zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a ukončovánf takových smluV.

• veškeré úkony, které souvisí se smlouvami o poskytování ICT řešení, jež upravují podmínky pronájmu komunika čních
za řízení a souvisejícího vybavení vč. požadované softwarové podpory; zejména se jedná o uzavírání, zm ěny a
ukončování takových smluv,

• veškeré úkony podle zákona o ve řejných zakázkách, to znamená, aby podával nabídky a provád ěl veškeré právní
úkony ve ve řejných zakázkách a výbě rových řízeních, zejména svým čestným prohlášením prokazoval . zákláánt 'i další
kvalifikační p ředpoklady pro plnění ve řejné zakázky.

Pověřený zaměstnanec v takto vymezeném rozsahu a po dobu pracovního pom ěru ve Společností jedná jménem
Spole čnosti samostatně a je oprávn ěn v uvedeném rozsahu podepisovat p říslušné písemnosti. , Zmocněnec není oprávněn
zmocnit ani jinak pov ěřit jinou osobu, aby místo n ě j jednala za Spole čnost. Pověřený zaměstnanec dále není oprávn ěn
jakýkoli majetek Společnosti p řevádět čí zatěžovat právy třetích osob.

,Podepisování pověřeného zaměstnance se d ěje tak, že k napsané nebo vytišt ěné obchodní firmě společnosti či otisku
razítka spole čnosti p řipojí pověřený zam ěstnanec svůj podpis.

/ /
V Praze dne 14. června 013

.,

,

Myl Klein

p ředseda p ředstavenstva

Toto pověřeni p řijímám:

T-Mobile Czech Republic a.s.
Sídlo spole čnosti

	

Tomičkova 2144/1, 14900 Praha 4, Czech Republic
IC 649 49 681. DI Č : CZ64949681
Zapsana do OR u Městského soudu v Praze. 8,3787

LC.., ' 'S

.......................................................................

Ing. Miroslav Klásek
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