
SMLOUVA O FIREMNíM ŘEŠENí 

Uzavřena v sou ladu s § 1746 odsl. 2 zakona č . 89/2012 Sb., občanského zakoniku (dale jen "obcanSký zákoník") 
v platném zněn í. 

(dá le jen "Smlouva") 

Čísl o 

mezi 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
Síd lo: Ul ice 

IČ 

DiČ 

Město 

Spisová značka 

Zastoupená 

(dále jen "TMeZ") 

a 

Město Holice 
Sídlo: Ulice 

Město 

I Č 

D i Č 

9571053 

Tomíčkova 2144/1 
Praha 4 
64949681 
CZ64949681 
B. 3787 vedená u rejstříkového soudu II Praze 
Tomášem Mejzlíkem, na základě pověření 

Holubova 1 
Holice 
00273571 
CZ00273571 

Zastoupenou Ing. Ladislavem Effenberkem, starostou 
Adresa pro zas ilání korespondence včelně Vyúčtován i 1): 

(dále jen "Smluvní partner") 
(TMeZ a Smluvní partner dohromady dále také jako "Smluvní stran y") . 

1) Vyplnit pouze, je-Ii od lišná od sidla 

o bez realizace o migrace 
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Úvodni ustanoveni 

Smluvní partner a TMel uzavfeli za účelem poskytovani služeb smlouvy, specifikace nebo objednávky specifikované zde 
v PrJloze č . 5 (dále také .původni smlouva"). Na základě Původní smlouvy jsou Smluvnímu partnerovi poskytovány služby 
speci fikovane v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále také ,.Původní služby"). Původní služby budou v souvislosti s uzavfenlm 
této Smlouvy vypořádá ny způsobem uvedeným v Pfíloze č .5 této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že každá Původn í 

smlouva zaniká vYPořádáním posledni Původni služby poskytované dle takové Původní smlouvy způsobem dle tabulky 
v Ptiloze č . 5 této Smlouvy. 

Smlouva o Firemním řešení 

1. ÚČEL A PŘEDMET SMLOUVY 
1.1 Učelem této Smlouvy je stanovení podmínek mezí TMCl a Smluvn ím partnerem, za nichž bude Smluvnímu partnerovi 

poskytováno plnén i v oblasti informačnich technologii , neveřejných služeb elektronickych komunikací a na zakladě 

Účastn ických smluv i veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci. 
1.2 TMCl se na zak ladě uzavfené Specifikace služeb nebo Účastn ické smlouvy zavazuje Smluvnímu partnerovi poskytovat tam 

sjednané p lněn i (dále jen .Slui:by"), a to za podmínek uvedených ve Specifikaci služby, Popísu služby, Dohodě o cenových 
podminkách, Účastnických smlouvách , Cenicích služby, Obchodních podminkach Smlouvy o Firemním řešeni (dále též jako 
,Podminky Firemního tešenl"), v této Smlouvě a přilohách této Smlouvy (dále spOlečně jako ,Smluvní dokumenty"). 

1.3 Smluvni partner se za zřizenl a poskytován i Služeb zavazuje hradit TMel ceny dle Smluvních dokumentů , pln it dalši 
povinnosti dle Smluvních dokumentů a poskytovat TMel součinnost potřebnou pro řádné zfizení, zménu , poskytování a 
ukončen í Služeb. 

2. ZAMĚRNĚ VYNECHÁNO 

3. CENA, PLATEBNi PODMINKY 
3.1 Smluvni partner se za Služby zavazuje hradit cenu dohodnutou Smluvními stranami ve Smluvních dokumentech, a to vždy 

na účet TMel uvedeny v přís lušném daňovém dokladu - vyúčtován í. Není-Ii výslovně uvedeno jinak, jsou ve~kerě ceny 
uvedeny bez DPH, přičemž na daňovém dokladu bude k ceně připočteno DPH ve vyši dle platnych právnich pfedpisů . 

Pokud nebylo vyslovně sjednáno jinak, TMel je oprávněn vyúčtovat cenu za Služby čerpané v jednom zúčtovacím období 
na vice samostatných daňových dokladech - vyúčtovanlch . 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že splatnost vyúčtován i činl 18 dni od jeho vystaveni. V pf!padě prodleni s úhradou ceny má 
TMCZ právo na úrok z prodlenl ve vyši 0,05 % z dlužné částky za každý započary den prodlení. 

4. ZÁVAZEK MINIMÁLNíHO ODBERU 
4.1 Vzhledem ke zvýhodněnym podminkám jednotlivých Služeb, se Smluvní partner zavazuje, že zajisti minimální odběr Služeb 

tak, že minimální částka vyúčtovaná za Služby v období od 01 .10.2017 do 30 .09.2019 (dále jen ,Doba mlnimalniho 
odběru '" ) a dále až do ukončeni účinnost i Smlouvy neklesne pod 34.500 Kč (bez DPH a po aplikaci dohodnutych Slev). a to 
vždy za každé ka lendářn l étvrtleti (dále jen .Minimální odběr" ) . Do plněni závazku Minimálnlho odběru se započitávajl 
pouze úhrady Smluvn iho partnera vztahující se k takové Službě. u niž je to v příslušném Smluvnim dokumentu (zejm. 
Specifikaci služby č i Účastnické smlouvě ) uvedeno. Nenl-li ve vztahu k určité Službě v pfislušném Smluvním dokumentu 
(zejm. Specifikaci slUŽby či Účas tnické smlouvě) uvedeno, že se Služba započitává do Minimálniho odběru, pak platl , že se 
úhrady Smluvniho partnera vztahujíci se k dané Službě nezapoéitávaji do plněn i závazku Minimálniho odběru . Ve vztahu ke 
Službám, které se započí távaj i do Minimálního odběru se nepoužije smluvni pokuta dle odst. 7.1.2 Smlouvy. 

4.2 Vždy, když Smluvní partner porušl svůj závazek Minímálniho odběru a sku tečná vyúčtovaná částka za kterékoliv kalendáfnl 
člvrtle tl za trvání této Smlouvy nedosáhne gg % dohodnuté výše Minimáln lho odběru, je TMel oprávněn vyúčtova l 
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Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvn i pokutu uhradit. Výše této 
smluvní pokuty se rovná rozd ílu mezí sjednanou výší Mínímá lního odběru a skutečně vyúčtovanou částkou za poskytnuté 
Služby za daně kalendářní čtvrtletí (bez DPH a po aplíkací dohodnutých slev). 

5. MINIMÁLNí CENA ZA PROVOZ 
5.1 Smluvní dokumenty mohou stanovit min imáln í cenu za provoz (dále jen ,Mínimálni cena za provoz"). Cenou za provoz se 

rozumí ve Smluvním dokumentu specifikovaná cena za plnění poskytovaná v rámci Služby v zúčtovacim období dané 
Služby. Cena za provoz je účtována zpravidla nad rámec paušálni ceny Služby. Je-Ii stanovena Minimální cena za provoz, 
zavazuje se Smluvní partner zajistit mínimální odběr plnění v rámci Služby tak, že nad ramec paušáln í ceny za tuto Službu 
bude vyúčtovaná cena za provoz ve vztahu k dotčené Službě v daném zúčtovacím období alespoň ve výši Minimá lni ceny 
za provoz (bez DPH a po aplikaci dohodnutých slev) . 

5. 2 Vždy, když Smluvní partner poruší svůj závazek zajistit odběr plněn i v rámci Služby tak. aby v daném zúčtovacím období 
dosáh la vyúčtovaná cena za provoz alespoň Minímalni ceny za provoz, je TMCl oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi 
smluvn í pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta se vypočte 
jako rozdí l mezi výši stanovené Minimální ceny za provoz a skutečně vyúčtovanými cenami za provoz (bez paušáln í ceny 
Služby) ve vztahu k dané Službě v daném zúčtovacím obdobi. 

6. MINIMÁLNí DOBA UŽíVÁNi SLUŽBY 
6.1 Specifikace služby jsou uzavírány na dobu neurč itou se závazkem minímálni doby uživaní Služby (dále jen "Minimální 

doba užívani služby"). Pro vy loučení pochybností se uvádí, že Minimální doba užívání služby neznamená dobu určitou 

trván i Specífikace služby . Není-Ii v relevantn ím Smluvním dokumentu stanoveno jinak. činí Minimální doba užívání služby 24 
měsíců. Minimální doba užívání služby se počítá ode dne zřízen í Služby, popř. ode dne provedení změny Služby. 

7. SMLUVNí SANKCE, NÁHRADA ŮJMY 
7.1 la jakékoliv porušen í povinnosti Sm luvním partnerem, které je podle Smluvních dokumentů označeno jako podstatné, je 

TMeZ opravněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvn i 
pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta bude vyúčtována ve výši vypočtené postupem buď dle odst 7.1.1 níže , nebo dle odst 
7.1.2 níže, a to podle toho. který postup výpočtu bude mít za výsledek vyšš í částku . Výše smluvn i pokuty se vypočte jako: 
7.1.1 součin částky 11.500 Kč a počtu celých měsíců, které zbývaji do uplynutí Doby minimálního odběru ode dne, kdy 

k takovému porušení povinností došlo; nebo jako 
7.1.2 součet sjednaných měsíčnich paušálních cen a Minimálnich cen za provoz platných ke dni porušeni dané 

povinnosti u konkrétní Služby vynásobený počtem celých kale ndářn ích měsíců, které zbývaj í do uplynutí sjednané 
Minimální doby užívání Služby u Služby, které se takové porušení týká. a to ode dne, kdy k takovému porušení 
povinnosti došlo. Jsou-Ii sjednány paušálni ceny za obdobi delší než měsic, určí se pro účely předchozí věly 
měsíčni paušální cena jako poměrná část takové paušálni ceny připadajíc í na jeden měsíc. 

Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany potvrzují, že TMCl není oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu tvořenou jako součet 
částek vypočtených dle odst. 7.1.1 a 7.1.2 Smlouvy, ale je oprávněn vyúčtovat buď pouze smluvní pokutu vypočtenou 
postupem podle odst. 7.1.1 výše, nebo pouze smluvn i pokutu vypočtenou postupem podle odst. 7.1.2 výše, a to podle toho, 
který z uvedených postupů bude mit 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 partne rem v plné 
výši . 

7.2 Dojde-Ii ze strany Smluvního partnera k prokazatelnému porušení smluvní povinnosti uvedené v článku 3 Podmínek 
Firemního řešeni, Smluvní strany se dohodly , že se vždy bude jednat o podstatně porušeni smluvn i povinnosti ze strany 
Smluvního partnera , přičemž TMCl je oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi nad rámec jiných sankci za tolo porušeni 
smluvn i pOkutu a Smluvni partner je povinen takto vyúčtovanou smluvn í pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta č i ní 100.000,-
Kč za každé takové porušení , a to i opakovaně. 

Smlouva o Fi remním l ešení Strana 3/6 

V.a" 21 • OP V2 1 S"E 



7.3 Smluvní pokuty dohodnuté v této Smlouvě mohou bYt Smluvnimu partnerovi vyůčtovany v ramci kteréhokoliv vyůčtovanl 
služeb, které TMeZ Smluvnímu partnerovi vystavuje, pfípadně ve zvlaštnim vyůčlovani, a Smluvní partner se zavazuje je 
uhradit ve lhůtě uvedené ve vyůčtovánl . Smluvni strany se vyslovné dohodly, že TMCZ je oprávněna zapocíst svůj nárok na 
ůhradu smluvní sankce proti Smluvnímu partnerovi v rámci kteréhokoliv vyůčtování za Služby. Pro ůčely vYpočtu smluvní 
sankce z ceny Služeb se vždy použije cena Služeb včetně DPH a bez aplikace případných slev z Ceníku. 

7.4 Vyučtuje-l i TMeZ Smluvnlmu partnerovi smluvní pOkutu dle odst. 7.1.1 Smlouvy, pak bez ohledu na ostatní ustanoveni 
Smluvních dokumentů a bez ohledu na ujednani v čl. 4 Smlouvy, dochazi ke dni uhrazeni takové smluvní pokuty k ukončeni 
Doby minimálního odběru . Vyůčtuje- lí TMeZ Smluvnímu partneroví smluvní pokutu dle odst. 7.1.2 Smlouvy, pak bez ohledu 
na ostatní ustanovení Smluvnich dokumentů , dochází ke dní uhrazeni takové smluvní pokuty k ukončen i Minimální doby 
užíváni služby ve vztahu ke Službě, které se tYká podstatné porušeni povinnosti a následna ůhrada smluvní pokuty. 

7.5 Smluvní strany si ujednávají další práva a povinnosti tykající se pripadů , které jsou ve smyslu této Smlouvy považovany za 
podstatné porušeni povinnosti , smluvních sankci a náhrady ujmy a jejího omezení, a to v Podmínkách Firemniho rešenl, 
zejména v jejich článku 9. 

8. TRVÁNí A UKONCENí SMLOUVY A SPECIFIKACE SLUŽBY 
8.1 Smlouva nabývá platnosti a ůčinnost i podpisem oprávněnych zástupců obou Smluvních slran a je uzavrena na dobu 

neurčitou. Smlouva může bYt kdykoli ukončena na základě písemné vYpovědi kterékoli ze Smluvnich stran s vypovědnl 
dobou 3 (tři) měsiců , klerá začlna běžet posledním dnem kalendafniho měsíce , ve kterém byla výpověď druhé Smluvni 
straně doručena a uplyne poslednim dnem posledního měsice vypověďn! lhů ty. Smluvni strany se výslovně dohodly, že bez 
ohledu na uvedené v předchozi větě takto stanovena vypovědní doba neuplyne nikdy dřive, než posledni den Doby 
mínimalního odběru, je-Ii sjednána. 

8.2 SpeCifikace služby nabývá platnosti a ůč innos ti pOdpisem oprávněných zástupců obou Smluvnlch stran. Specifikace služby 
je uzavřena na dobu neurčitou . Specifikace služby může byt kdykoli ukončena na základě plsemné vypovědi kterékoli ze 
Smluvních stran s vypovědn l dobou 3 (tři) měsiců, která začlna běžel poSledním dnem kalendařn lho měsíce , ve kterěm byla 
vypověď druhé Smluvní straně doručena a uplyne poslednim dnem posledního měsíce výpověďnl lhůty. Smluvni strany se 
výslovné dohodly, že bez ohledu na uvedené v předchozi vě lě takto stanovená vypovědn! doba neuplyne nikdy dřive , než 
poslední den Minimalnl doby užívaní služby. 

8.3 Smlouva nebo Specifikace služby může bYt ukončena rovněž dohodou Smluvních slran nebo odstoupením kterékoliv 
Smluvní strany, a to v prlpadě podstatného porušení povinnosti druhou smluvni stranou. Další podmínky pro ukončen i 

Smlouvy, či Specifikaci služeb nad rámec tohoto článku Smlouvy , jakož i podmínky ukončeni Účastnickych smluv mohou byt 
stanoveny ve Smluvních dokumentech. 

8.4 Ukončením této Smlouvy dochází k ukončeni Dohod o cenovYch podmlnkách uzavřenych dle léto Smlouvy. 
8.5 Ukončeni télo Smlouvy nemá vliv na trvání Specifikaci služeb, přičemž v takovém případě se Specifikace služeb nadále i'ídl 

toulo Smlouvou, jakoby nedošlo k jejimu ukonceni. 

9. ZÁVERECNÁ USTANOVENI 
9.1 Pokud není stanoveno jinak, ve~keré změny a dodatky Smlouvy musí bYt učiněny písemně a podepsány oběma Smluvními 

stranami. 
9.2 Smluvní partner vyslovně prohlašuje, že se podrobně seznamll se zněnim Obchoďnich podmínek Smlouvy o Firemnim 

reŠení . se zněním Podmfnek zpracování osobních, i dentifikačních, provozn ích a l okal izačnlch ůdajů ůcastniků i se zněnlm 
Všeobecnych podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a,s. 

9,3 TMCZ upozorňuje Smluvního partnera, že v některjch Smluvnich dokumentech, zejména v télo Smlouvě a Obchodních 
podminkách Smlouvy o Firemnim řešen í jsou ustanoveni, která by mohla bYt považována za překvapiva. Jedná se zejména 
o ustanovení tYkající se smluvních pokut, nahrady ůjmy a jejlho omezeni, SLA a případů , které jsou považovany dle 
Smlouvy za podstatné poru~enl Smlouvy. Smluvní partner prohlašuje, že se s těmito uslanovenimi podrobně seznámil a bez 
výhrad s nimi souhlasí. Smluvni partner se zavazuje vždy pti uzavření Specifikace Služby nebo Účastnické smlouvy se 
podrobné seznámit se všemi Smluvnimi dokumenty, které se poskytování Služby týkají, a to i s ohledem na skutečnost, že 
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takové Smluvní dokumenty mohou obsahovat ustanovení , která by mohla bYt považována ve smyslu pravních předpisů za 
překvapivá . 

9.4 Je-Ii mezi Smluvnlmi stranami sjednáno právo TMCl jednostranně změnit smluvní podmínky. mUže je TMCl měnit 

jednostranně částečné i v celém jejich rozsahu. Není-Ii sjednáno jinak. Smluvní partner má prilVo do 30 dmi od oznámeni 
takově změny p ísemně ukončit Službu dotčenou takovou změnou s výpovědní dobou. klera uplyne posledním dnem měsíce 

následujícího po měslci , ve kterém byla výpověď doručena TMCZ. pfičemž do okamžiku uplynuti výpovědní doby platí 
původní smluvní podmínky. Pokud Smluvni partner výše uvedeným způsobem vypoví Službu, má TMel právo vzíl změnu 
smluvn ích podminek zpě t , pfičemž Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě se Smluvním partnerem podaná 
výpověď ruší a pro Službu nadále platí původní smluvni podminky. Právo ukončit Službu podle tohoto odstavce nevzniká, 
pokud dojde ke změně smluvních podmínek na zák ladě změny právni úpravy nebo v pří padě změn smluvních podmínek. 
které nejsou v neprospěch Smluvního partnera. Ustanoveni tohoto odstavce neprati pro Účastnické služby. 

9.5 Smluvn l strany sjednávaj i, že TMCl je oprávněn měnit jednostranně Podmlnky Firemního řešení , Popisy služeb, Cenlky 
služeb, Provoznl rády, Kontaktní osoby, Podmínky zpracováni osobních, iden ti fikačnlch, provozních a lokalizačn ích údaj ů 

účastn ík ů, pfípadně i dalši dokumenty, v nichž je tak výslovně stanoveno, TMCZ se zavazuje Smluvního partnera o takové 
změně informovat nejméně 30 dní předem , nen í-Ii v příslušném dokumentu stanoveno jinak , 

9.6 Smluvn l partner prOhlašuje , že vzh ledem ke skutečnosti , že předmětem této Smlouvy je poskytnuti Služeb Firemního řešeni 
dle jeho individuálniho požadavku pro jim provozovanou podnikatelskou činnos t, nemá postaveni slabší strany ve smyslu § 
433 občanského zákon íku. 

9.7 Smluvní partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přeb irá nebezpeči změny okolnosti. Smlouva je 
závazná pro právn i nástupce Smluvních stran. 

9.8 Smluvn! strany sl v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákonlku ujednávají. že na smluvn i vztah založený 
touto Smlouvou se vylučuje upla tněni obchodních zvyklostí. Smluvní strany si dále ujednávají, že na smluvni vztah založený 
touto Smlouvou se vy lučuje uplatněni ustanovení § 1793 občanského zákoníku. 

9.9 Pro vyloučeni pochybnosti se stanoví, že pokud se v Ůčastn ícké sm louvě a/nebo jiném dokumentu, ktery je přilohou této 
Smlouvy, hovori o Rámcové smlouvě , rozuml se lim tato Smlouva. 

9.10 Nedilnou součást Smlouvy tvo ř í následujíci při lohy: 

Příloha Č . 1: Kontaktn i osoby 
Pfi/oha t. 2: 

Př i loha Č . 3: 
Příloha č . 4: 
Pfjloha Č . 5: 

Zaměnll:~ vynecháno 
Obchodní podmínky Smlouvy o Firemnim řešení 
Podminky zpracování osobních , ídentifikačních, provoznlch a loka l izačních údajů účastníků 

VYPofádánl Původních služeb 
9.11 V p fipadě rozporu mezí Smluvními dokumenty má p řednost ten dokument. ktery je v následuj ícím vyčtu uveden dfíve: 1. 

Specifikace služby: 2. Dohoda o cenovych podmínkách ; 3. Provozn! rády (je-Ii pro danou Službu sjednáno jejich použiti); 4. 
tělo Smlouvy; 5. Ceníky služeb; 6. Popis služby; 7. Podminky zpracováni osobních, i dentifikačních, provozních a 
lokalizačnlch ú dajů účastníků, 8. Podmínky Firemniho řešen i; 9. Všeobecné podmínky spOlečnosti T-Mobile Czech Republic 
a.s. (dále také . VPSr ) 

9.12 Konkrétni Popís služby, Provozní řád (je-Ii pro danou Službu sjednána jeho použiti) a Ceník služby - pro konkrétnl lyp 
Služby - se stávají ned ílnou součástí této Smlouvy dnem, kdy dojde k podpisu pfislušné Specifikace služby nebo Dohody o 
cenových podmínkáCh - pro konkrétni typ Služby - oběma smluvnlmí stranami. s lim, že podpisem Smluvni partner 
potvrzuje, že se s pfislušnym Popisem služby, Provozním řadem a Ceníkem služby seznámil, zavazal se jimi ridil a 
dodržoval je, 

9.1 3 Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu , piičemž TMCl obdrži 2 vyhotovení Smlouvy a Smluvni 
partner obdrží 1 vyhotoveni Smlouvy. 
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9.14 Smluvní strany po řadném přečteni této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzajemném projednaní, na 
zakladě jejich pravé, vážně minéné a svobodné vů l e, při respektování principu poctivost, spravedlnosti a rovnosti Smluvnich 
stran . Na d ůkaz uvedených skutečností připojuji své podpisy. 

V Praze, dne ll . i .z .. ·n 
Jméno Tomáš Mejzlík, 
Funkce Senior manažer prodeje 
SMENSE zákazníkům 

Za TMeZ vy~izuje : Jiří Voženílek 

Smlouva o Firemním lešení 

V Holících, dne 23. i .0 1) 
Jméno Ing. Ladísl av Effenberk 
Funkce Starosta 
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PŘílOHA Č. 1: KONTAKTNí OSOBY 

ke Smlouvě o Firemním řešení Č. 9571053 
Pro společnost Město Holice, IČ 00273571 

ÚVODNí USTANOVENí 
Smluvní strany určuj i následující kontaktní osoby resp. kontaktn í údaje pro komunikaci za úče lem zaj i št ění 

bezproblémového poskytováni Služeb a jejich vyúčtován i. 

Jsou-Ii kontaktn í osoby d le této př í lohy pro Oprávněnou osobu, rozumí se v této přiloze Smluvním partnerem právě tato 

oprávněná osoba. 

Zákaznické centrum - Business 
Dotazy týkající se zejm . podmínek účtování, nastaveni Služeb 
Pro technickou podporu týkající se funkč nosti služby je kontakt umožněn stanovenym Adminislra lorům syslémovych 

řešen i 

Te l. : 800 737 333 
business@t-mobile.Cl 
fax : 603 604 646 

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

1. KONTAKTNí UDAJE SMLUVNíHO PARTNERA 
Smluvni partner: Obchodní firma: Město Holice 

Zákaznický portál 

t2l Stanovení DZměna 

Jméno a příjmení administrátora 
Kontaktní mobilní telefonni čislo 
E-mail 

o Zrušeni 

ZOdpovědná osoba je hlavním administrátorem Služeb a může byt statutárn ím orgánem společnost i Smluvního pa rtnera 
nebo osobou . která má jiné oprávnění jednat za Smluvního partnera (např. plná moc), Zodpovědná osoba je oprávněna čin it 

jménem Smluvního partnera veškeré úkony vu č i TMeZ (uzav íra t. převádět. prodlužovat. vypovídat Specifikace služeb, 
Účastn ické smlouvy . jmenovat. měnit či rušit adm inistrátory Služeb nižší úrovně apod.) . Provádí-I i Smluvní partner 
administraci služeb prost řednictvim administrátoru. musi mít vždy a lespoň jednu Zodpovědnou osobu . 
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[8J Stanoveni DZměna 

Jméno, přijmeni , titul ') 
Kontaktní telefonn í číslo') 
Druhé telefonní 6sl0 
E_mail') 
F., 
Heslo admin. (čtyřmístné č ís l o)' ) 

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

D Zrušeni 

Holubova 1, Holice, 534 01 

Administrátoři: Smluvní partner IImto zmOCňuje níže uvedené osoby jednat za něj vůči TMel, a to v rozsa hu zveřejněném 
na internetových str~mkách TMel a v jeho tiskových materiálech, zejména pak aktivovat měnit a deaktivoval Služby). 
získávat informace o nastavení Služeb apod. 
V př ípadě . že role Administrátora neni stanovena. může každý kancovY uživatel prováděl právě ty změny , kterou jsou 
v kompetenci Administrátora. 

Administrátor systémových řešení je kontaktní osoba pověřená Smluvním partnerem administrovat označené Služby, 
Komunikuje se zástupci TMel v záležitostech spojených s administraci těchto Služeb (řešeni poruch, změny nastavení, 
plánované i neplánované odstávky apod .). Jeho stanovením a vyplněn im povinných l.idajů garantuje TMCl Admin istrátorovi 
systémových řešeni p římou podporu na specializované lince. TMCZ se obrací na Administrátora systémových řešen i v 
př ipadě zasílaní informace o plánované odstávce, ověrenl funkčnosti apod. Administrátorem systémových řešen i může býl 
"helpdesk" Smluvního partnera. V případě více lokalit může mit každá svého administrátora syslémovYch řešen í (či 

administrátory). 

[8J Stanovení DZměna 

Jméno. příjmení , titul' ) 
Kontaktn í telefonn i čis l o1) 

Druhé lelefonní číslo 

E_mail') 

F., 
Heslo admin. (čtyřm ístné č ís l o)" 

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

Platné pro všechny specifikace ~ 
Platné pro specifikace čís lo : 

[8I Stanoveni DZměna 

Jméno, příjmen í , titul ') 
Kontaktn í telefonní číslo" 

Druhé lelefonní číslo 

E_mai l') 

Pfí\oha: Kontaktni osoby 

D Zrušení 

Holubova 1. Holice, 534 01 

o Zrušeni 
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Fe< 
Heslo admin. (čtyřmístné č í slo)1) 

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

Platné pro všechny specifikace 0 
Platné pro specifikace č í slo : 

Holubova 1, Holice , 534 01 

Administrátor financí je Smluvním partnerem pověřen nastavovat parametry týkající se Vyúčtovani Služeb 
a získávat informace o nich . Mezi jeho oprávněni patř i zejména získáváni informací o platbách, nahlížení 
na Vyúčtovaní prostředn ictvím aplikace Spravce firemních mi k ladů (SFN), admin istrovat Podrobný vypis služeb. měnil 

metodu a formu úhradu Služeb, měnil údaje k Vyúčtován i, žádalo opisy daňových dokladů, splátkových ka lendářů, 

platebn ích šetření apod. 

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

[8]Stanovení DZmima D Zrušení 
o Shodné se Zodpovědnou osobou 
Jméno, příjmení, titul' ) 
Konta ktn í telefonní číslo 1 ) 

Druhé telefonni čislo 
E_mail') 

Fe< 

Heslo admin. (čtyřmístné čis l o)') 

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

Pozn.: 

1) Povinné údaje k vyplněn i 
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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, 14800 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do 
obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka 8.3787 

1. pAEDMěT OBCHOD.lcH PODMINEK SMLOUVY O 
FIREMNIM AE~ENI 

1.1. T)1o ObChodni podmínky Smlouvy o Fi remním ~e1enj (dá le jen .POÓ'nlnky 
Flramnlho teOOn r'1 upravuji dal!;i práva a povinnosti SmlLNníCh stran Smlouvy Q 

firemnim řeš eni (dale jen .Smloova") J rovněž práva a povinoostl Oplá\ ... ,,~ných osob p ř i 

poskytováni a ul íváni SluJ:eh. Podmínky Firemniho řešeni tIIoř i rJedilnou součásl 

Smlowy. Podminkam, Firemniho řešení se řid í rovněž závazky Smluvních stran jiné 
smlouvy. 'leŽ Sm1ou"Y o F'f\'Imnim l ese ni, pokud je tak v takoyé jiné smlouvě 

stJooveno, p řiteml: v takovém pfipadé se Sml\wním partnerem rozumí p říj emce a 
TMCZ pos~ytovatel plnění dle takove jmé smlou;y a Službami se rozumí pravé plnéní 
poskyto.ané TMez. 

2. DEFINICE A ZKRATKY 
2.1. DefinICe a zkratky pou1ilé ve Smlouvě majl stejný vYznam i pro tyto Podminky 
F"emního řetení a pro dalt í Smluyni dokumenty. není·li II'j'slovné stanoveno jmak. Dá le 
se použijí následující definice : 

Ceofkem služeb se rozumí dokument obsahující ceny Služeb případné dal~ í podm ín~y, 

uve řej něny ve vztahu k urČIté Službě na stránkach www t·metule.cz, nebo jmde 
s pecl f l ~oyany y souladu se Smfuvními do~umenty. Ceníkem služeb je i cenovY program. 

Ceoou se rozumí cena za PO$~yt ování Služeb. Cena muže bYt u rčena buď nominální 
hodnotou. nebo procentuální slevou z Ceny uve dené v Ceníku služeb. 

Dohodou ° G!lrlC:WýcIl podmf~ se rozumí smluvní dokument u zavřený mez. 
Smluvními stranamI. v němž si Smluvni wany sjednavaji zejména cenové podmínky, ale 
i dal~í podminky pro poskytování Služeb, které budou náSledné poskytovány na zák l a d ě 

uzavřených Účastn i ckých smluv nebo SpeCIfikací služeb. Dohoda o cenovýCh 
podmínkach se uzavrenim sta_á nedílnou soutásti Smloul")'. 

Kontaktnf osoboIJ se rozum; osoba uvedená ve Smlouvě. jej íž o p rávněn í jsou definována 
tamtéž. Kontaktni osoby mohou bYt měněny jednoSlrannym oznámením prokazatelně 
do<utenym druhé Smluvni st raně. p r ičemž ta~ová změna je ú č i nn a doručenim 

oznámeni . Kontaktní osoby uvedené ve SpecIfikaCI Čl POpiSU služby jsou osoby u rčené 
pro za j Iš t ě n í fyzi('.kYch p ř ís ' u prj pro úče ly zřízení ci změny Služeb a rovnéž pro fyzické 
převzetí Slui eb, nen;'l, s!anoveno j inak. 

lokalitou Smluvniho partnera se rozumí misto sjednané ve SpeCIfi kacI služby Čl jIném 
Smluvním dokumentu, kde budou Služby poskytov~ny TMCZ a uzivány Smluvním 
parlnemm. 

Popisem služt7,t se ' OZlImí smluvní dOkument obsahuj icí popiS Služby poskytované 
Smluvnimu partneroví na zak l adě SpecIfikace sluiby nebo Účastnlckě smloul")'. 
Popisem slu1by se bez Oh ledu na oz načení rozumi I obchodní podmínky obsahujicí 
POPiS a podmínky poSkytování urči té Sluiby. POPIS Služby je umístěn na stránkách 
V.'IoW \·mQ!:t';f.Gl. Uzayfením Specifikace služby se př;5Iu~ný POpiS služby. kte rého se 
Spercikace služby týká. stává součásti dané Specifikace slui:by. 

Poruchou se rozumí srav, který neumožňuj e už lvání Služby obvyk lým způ sobem 

v důsledku nedodržení sjednaných pa,amet' ů Služby ze st rany TMCZ. 

Ptipojenm se rozumi přímé př' poj eni pHs lušného Za1izeni SmluvníhO partnera k sit' 
TMCZ. 

Sarvisnlm po1adavkem se rozumí potada\'ek na odstraně ní PorucMy Služby. Pokud 
neni sjednáno jinak, Serv isní požJdayek musí vždy obsahovat přesnou a jednoznatnou 
ident ifIkac I Smluvn iho pannera, typ J oznncení Služby, které so Porucha tý!l'á, pop is 
Poruchy, identIfikačn í a kontaktní údaje osoby, ktera Poruchu oznamuje J d al~i 

informace nezbytné k o d stranění POluchy. které ma Smluvní partner k dispol ici. 
Nenell výs lovně stanoveno jmak. p ředává se Serv isní požadavek mezi Kontaktními 
osobami definovaný'Tl i ve Smlouvě . 

StA se rowmí dopi li ková služba ke Službám, její1 poskytovaní si mohou Smluvní strany 
dohodnout ve Spec iflk ac, slu1by. p1ípadně v jiném dokumentu. SLA zahrnuje ujednaní 
o k yall\~, úrovni a dostupnosti poskytovaných Služeb a O následcíCh nedodrlení takové 
kvality. úrovně t l dostupnosti Služeb. 

SmkNni"n partnerem se rozumí Smluvní st r~ na Smloul")'. souladu s de finicíve Sm louvě . 

Smluvní partner můl:e být ve Smluvnich dokumentech rovněž označen jako ÚCasrník 
nebo b,jemce. 

Specifikaci služVt se rozumí smluvní dokument ulay ře ny mezI Smluvními stranami, na 
jehož základě docházi ke zřízení Služeb a který obsahuje konkrět ... i spec ifikac i Služby. 
kWá mil bYt poskytovana ze strany TMCZ vUti Smluvnímu partnerovi. Specifikace 
služby se uzavřením sHivá nedílnou SOUČástí Smlou;y. Specifikace služby lpravidla 
Obsahuje parametry Sluiby. cenu Služby. Minlmálni dobu užíváni služby, termín zřízen í 

[l[ 

Služby aj. Jedna Specifi kace služby může být uzayřena jak pro jednu Službu, 'ak pro 
.íce Služeb. př i čemž j e~ i Specifikace služby lllavřena pro vice Služeb, pak nelze 
takovou Specifibci služeb u konč i t částetnou vYpovědí pouze ve vztahu k jedné Službě. 

V rámc i jednoho dokumentu označeného jako . Speclflkace služby· mohou Smluvni 
st rany lllav řit i více samostatných Specifikaci Služby Idále také .Hromadná specifikace 
služeb·), přičemž v takcwém případě je v Hromadné spec ifikaci slui:eb definována 
každa Specifikace služby samostatným tíslem a ve rz í (a zpraVidla k jedné Lokali t ě 

poskylOváni Služby) a kai dá Specifib ce služby takto uzavl ená v ráme, Hromadné 
specifikace služeb se pova žuje za wmostatnou Specifikaci slulby jakoŽlo samostatný 
Smluvní dokument. JedrlOtI;vé Speclf,kace Služby definované v Hromadné specifikaCI 
služeb mohou být následné měněny t, ukonč ovany wmoswtně (např. písemnou 
vYpověd í konkrétní Speciiikace služby, písemnym oostoupením 00 konkrétní 
Spec ifikace služby, saroostatnou Změnovou Spec,flkací Služby tl písemnou dohodou 
smllNních stran). V p ripa d ě u ko nčen í celé Hromadné specl likace služeb dojde 
k ukončeni všech samoSlatnych Specif'kací služby definoyanych y příslušné Hromodné 
specifikaCI s lu ~e b . 

Systémem se rozuml fu nkčn í propojeni joonot li "Ých Zařízení; pOkud neni uvedeno jlilak. 
uplatní se ustanoveni těchto Podmínek F"emního re~e ni vztahuj icí se na Za f;2ení rovněž 
na ce lý Systém; 

TMeZ se rozumi T·Mobi le Czech Republ ic a.S .. ve Smluvn ích dokumentech rovněž 

označen jako Poskytovatel r'l€bo OrerátQr. 

ÚčastnickolJ smlolNoo se rozumí smluvní dokument uzavřený mezI Smlu.nim, st r~ rl<l ml . 
rl.] jehož za~ l adé jsou poskytoYány ÚCas!nické služby. 

Zaftzenlm se rOlumí jednotlr..<ý kus hardware (movité yě c i ) , jehož soocásti může být i 
software nezbytný k ui ívání Zař ízeni: 

Změnovou Specilikacf služt7,t se rozumí SpeCIfikace 5lulby. na jelím!: zák l adě dochá,zi 
ke změně Služby. 

Změnovým požadavkem se rozumí pOlada\,€k na změn u Služby. Pokud není sjednáno 
jinak. Změnový požadavek musí vždy obsahovat přesnou a jednoznaénou ldent ifll<.ac i 
Sml LN~íllO partne ra , typ a oz natení Služby, které se změna t0<á. popIS změny , 

identifikační a komaktni údaje osoby, která změnu poi:aduje a další Informace nezby!né 
k provedení změny, které má Smtuvní pallner k dispoz iCI. NenHi výsloyn~ stanoveno 
jinak. p ředá v;) se Změnový po.1 ad~yek mezi Kontaktními osoh;Jml definovanými ve 
Sm l ouvě. 

3. lÁKAZ PŘEPRODEIE 
3.1. Smlouva není smlouvou urravuj icí a uroožřlujíc í propojení ve smysfu § 80 a mis I. 
zákona č. t27/2005 Sb. o elektrOnických komumkaCich, v plJtném zflění. a proto 
Smluvní partner. ani Opravněna osooo, není oprávněn _e ř ej né nabízet nebo 
urool:řIOvat třetlm osobám prostřednlCtvim PřI poje n í nebo Sluleb propojen i dvOU 
velejných síti elektronických komunikací za účelem vzájemné komunikace, anI nabízet 
nebo umožliovat ! řmim osobám užívání Sružeb. Výjimku I uvedeného tvoří 

zaměst nanci Smluvn lho partnera Čt O p rávněně osoby nebo takové treti osoby. které dle 
dohod se Smlullr1ím partnerem zajlš(ují pl ls1ušné dop l ňkové slul.by v objektech 
(nemovitostech). ve kterých má Smluvní partner své sídlo Inapr. stravovaci služby, 
os trahu apod. ). nebo t)1o osoby vyui fvajl odpov~jajic l prostory v daném objektu 
(nemovitostI) a z uvedenéhO důvodu jsou Tedy při pojeny k Za řízení Smluvního 
partnera (dále tél: jen .Uživatelé"). Smluvnl pallner je opravnén umožn it odber SIu.ieb 
pouze t ěmto U.tivatelům. a to za stejných podmínek jako I11<l Smluvní partner dle 
SmIo\NY. tedy bez dalši př i d ané hodnoty. 

4 . UZAvfRÁNf A ZMĚNY SPECIFIKACE SLUŽBY A 
DOHODY O CENOVÝCH PODMfNKÁCH 

4.1. K u zavřen í t i změné Specifikace Služby I1ebo Dorody o cenových podmín~ách 
docházj v písemné formě podp'sem poslušného dokumentu oběma SmlLMlími stranam1. 

4.2. Uwvi enl č i změna Specifikace slutby nebo D::lhody o cenovYch podmín~ách 

může bYt pro\'€dena ,ovně-l: prostř edrnctvím lelefolllcké komunikace, Čl prost ředntCfVím 

webovéoo portálu TMCZ, vždy ale pouze v takovém rozsah u. v jakém to aktuálné TMCZ 
pomocí telefonICké komunikace č i webového po rtálu umob'luje a pouze prOS!ředn tCfV ím 

Kontal<:!ních QSob dle Srmowy. Na uzavirá~í Srnuvních do~u=nt u Čl jejich změnu 
prQSt iednicMm teleforncké komunikace Čl webcMiho p orta~u není ze strany Srnuvního 
partnera pnúní nárok. 

4.3. Změna Specifikace služby nebo změna j lného nastavení Služeb muže být provedena 
rovněž prostředmctvím změnového formulaře umístěného na webových strankách WM·i.l· 

~ Idale jen ~ fonrulM" ). a to postupem d:e tohoto odstavce Sm'<.N~ P<lrtnel 
je oprávněn požádat o p'oveden; změny Služeb pr05třednlctlOm řadně ""pl něného a 
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podepsanéoo ZměJlCr.lého tormlJilie. který ~ledně doruti TMel tuf ve lorrrlé 
podepsaného skenu ZměllO'lého lonnulilie eleklrOl"olCkou poSIllU, nebo v IISlIIYlém 
~{M!ni, a 10 pomoti Komakulch osob cRe SmlOllI/Y. O změnu Shleb dle tohoto 
00sta\a! rriUe SrN.Nni partrer poMcIaI: pouze v rozsahu. v jakém ji Změnový lormJlflř 
vaklutMlim .lI'Ién' ~. Na ptO\'eCIenI změny SIuteb prOSlredlllClvim ~ 
IOfln.dáie neni právni nérok, TMel neni poIIIllen ~ na ZI'Tlénu v,tIoYéI. Pald,le fe 
lI'TIěna Služeb p&~ Smluvnim partlle.em proslřednlC!VÍm Z~ IormLiá1e 
provedr.elna a TMeZ se roznodr1e. !e potadavku na tai<cM)J zménJ vyhovi, tak změnu 
SlUŽI!b potaoo...anou SmlUY1im pa~r.e«lm prostřed11lCMm Změnového Iormuláre prO'Jede, 
pličem1 oombk prO'>«leni la~M změny SIu!eb se ~e za okamžlk akcep!ace 
~ f\(I dotčenou změnu Služeb ze wany TM2. O provedené zmé<1é SftJieb neri 
TMel povmen mlom-wat Sml\.M'1lho PGrtnera, BuOe<1 mit lmtma Sluko požadoYaroá 
Sml\M\Ím pa~1ll'fem prosHedrHc!Wn Zmér'lCMiho IOlmuláie dopad M roa"<ýšeni cer!}' 
oo;čer.e Slu.!:by. nebo ~i prO'o'ederlll změna spojerm s úhradou jednorázmé ceny. je 
TMCl opr!\vflén I'jÚČtl),lat takovou cenu Smluvnlr11lJ part oorOl'i v rá'l'K:l l'j'ÚČtováni 

následL.\icíeh pe prOllOOOní změ!ly SWeb dle plalr'lého Ceniku, 

4.4. V pripadě uzavreni t l unélty Specifikace služby 0000 Oorody o cerlOVÍ'Ch 
podmínkoch prostrednichim webového (zákW1 lCkého) ponálu se pouh~ nás~j ici 

pril'lldla: 

a) TMCl posk)1oo Smll,Nnlmu par1J>erOVl phhlasovaci jméno a heslo k webovému 
penálu. 

bl Smlu_ni partner pine odpovldá za 10. Ze s plis.lupovýml údaji k webovému 
portálu budOJ d,sponovat pouze osoby opravnené k uzaviráni či k změnAm 
SpecMaci slult'b nebo Dohod o cer.ovYch podminkiich nebo jinYch 
podmir>ek 5Mby. 

c) V pNpadě podezřeni ze znEItJ.hu pl'!.luPOVVt;h ůdatů je SmllNni pal1lJer po"'nen 
neprodlené 11Ikové podezření omámil TMeZ. pfičemž po takovém oznámen; 
proVéda TMel změnu pl,stupovych ůdaflj II tyto ~e SmllNn;mu partnerovo 
rm I,m Spec,frkOVllroou KOlllaktnl osobu. 00 okamžrku oznámeni o podelreni ze 
llleutot' neodpovidá TMel za ptlpadné následky ZOOlŮlT; pristupovych údajů. 

dl Smluvili partner 0000 Chrám! své plislupové ůdaje. kleré obdrzel od TMCl. 
Cml1OSl1 p'OV&déné s vyubtlm pllSlupový(;h údaJů SmllMlího pal1l1era budou 
považovány za t,nnost, prováděné Smlwním pal1nerem nebo jeho povéřeným 
spráw:tm, za které je rovnět SmlUVIli partner plné odpovédný. 

DalS-' podminky uživ!ini welxwého porlálu mohou být stanoV(!ny rm dotteném 
we~m ool1á1u. př1čeml Smluvni pOl1roer St zavazuje se takovými podmínkami 
seznámit a dodrZovJt jo, 

5. lŘllENI CI lM~NA SLUŽEB 
5.1. Ke z1ileni Čl lméné SI\lžeb dochazl na záklndě a v lerminoch dle phs lLAné 
Spec tflkace služby č i lměnové SpeclÍtkncc služby, 

52. TMCZ oznaml Smlu~nimu pMr.erovl plipral'(!noSl Služby k testol"áni, zl ízení 
nebo změné, resp, k jeiímu prOlokolamifl'll) P'ty.ttl. p' ltem~ Smluvní partfler jú po~lne n 

posk)1nout TMCl Del prodlení ve~kerou pollebnOJ W\iČlnnost k řadnému testováni, 
ziizení 1">&00 změné Slu!Oy, resp. prOIOkolárnímu ple'o'leti Služby. V rame, svoji 
$OIJoČ,nnosh s, Smluvni pal1ner zaj'Sťujt rCMléž pie programováni PBx. N<lni-l i v'Vs1ovné 
• ramc, SllQby sjednéna pov,nnost TMel labezpe(:l\ P6X a sOlN,sejici komunlkatni 
,nlraslru~luru. odpovidá la líidné zabeUleteni P6X a sOlNisejíci komunikatnf 
,nlrast'uktury před rejim lenuDtím (rmpt. napadením) Smluvni partner. 

5.3. Po zprovoznénl Služby prové/i konlak!ni osoby Smlwního panroera. a TMCl 
funkčnost Služby a podt'pi~ akCtptocnl {pi9dá.vacQ prOlokol Služby {pokud ne<lí v 
plisl~ném POPISU služby $tanovtn vyslovne llll'f pO$!UpJ. Služba je znzena či změněna 
dnem uVédanym V podepsaném akceptačn,m (pledávacím) prOlokolu Sltdby nebo 
dnem písemnéhoozníimenl TMel o lflzenl Čl změné Slutby oobo dnem plIIIllho\lYlUtti 
SIu!by. podle lono. klerá skllletnost nastane dlive. 

5.4. Smluvni pal1ner lEl pov,nen uhradrt TMCZ ve~t«l(é náklaďy spo,ené se z"zením 
oobo změnou Služby. které mus&\ TMCZ "YrmIo1'!. protole Smluvní panner nesplnil 
podmínkySlaflOV\!OO pro zlr.zení nebo změnu Slulby, 

5.5. TMel le opfll.!'oén nez/,dit 5Mb\! r.ebo nereahzov~tllllé nu Služby zejména v 
připadech. kdy SmllNni partner úm)'Slné \M!d l n€"$Pfavné osobní neoo identifikační 

Udale nebo soust9v!lé opoMéně plali/pl~1I 1 nebo soostavné neplat il/neplatí 
....,..:,tlovanoo cenu ~a Slu-tby nebo v p lípa dě. že ~Iízeni tl plovedení změny Služby není 
tf)l;hnlcky možné nebo v plipadě . .te St Sml\IVni panner taxOIIoo změnoo ČI zřizQnlm 
snaí i OtJ.el it někt e l á ustanoveni Smlou"Y. napl. pokud by požadovaná změna obchiuela 
nasledky spojené s pledčasným ukončenlm Služby, 

~ .. 121 

5.6. V plipadé. !e zlizeni. Zmé<1u. OPfavu Služeb čr jinou obdObnou č,nnost lZe ze 
slrary TMCZ provést prosliedniC!l'im vzdtileného plislupu. Smluvní panner se zavazule 
Zllj,s'~ pro TMCl na vlaSlni néklady ve Sledna!'oém tase lakovY vzdálený plislup. 

6 . PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNlcH STRAN 
6.1. TMCl lEl povinen poskytovat Služby Y souladu se SmtiNnímr doJ..umemy. 
zelména s těm'to Podminkaml Flremniho Ie?;eni. SmlOlNOu. SpeCIfikací slUÚ!b, 
POp!Stm slu2tb. Dohodou o cenovYdl podmlnkOCh a piipadné lltas!mc:kou smlouvou 
ve vllahu k Utas.lnlCkým službám, 

6.2. Smluvní pal1n&r SO\.Ihlasí s tim. aby TMCl prováděl kOnlrolu teho plmet)t11 
schopnosti , rmpl. p'ost/edn,ctvím reg'stru dlul:nl1<ů sdruženi SOlUS. 

6.3. Smluvni Slrany se dohodly. Ze ~aždá ze Sml\IVních stran lEl op , ~vnérm 

jednowan!lé lměn l t své údaje ~ hla-lI':ce Smlouvy doporuteným dopISem l aslanym 
l<ontaktnl osobl! druhé Sml\IVni SIlany. přičemž taková zmlm3 n3bÝ'>'á (!éHl l"\Ostl pl'ltni 
pracovn i clen nástcduj ic l PO dorutt ni oznámeni druM Smluvnl slraně, Vyse lII'edenym 
postupem je l MCl op rávněn změnil l ovněž č is to Smlouvy. Takto provedené změny 

Smlouvy nevyžaduji uznvlenl' pisemnéhO dodatku ke Sm l ouvě. 

6.4. Smluvni pMncr jt poII ir.en utivat Služby pouze zpUsobem, klerý je v souladu s 
plls l~ným, prá~nlm i p ředp i S y a Smluvniml dokumenTy, zejmérm s plíslušnou 
SmIOlNOU. Spocol,kacl slu2by. těm,'o Podmínkami Firemnilio ře~en i. provozn,m. lády. 
Pop,sem služby, Ceníky a písemnými nilvocty a pokyny TMCl. Smlwní palTllIl'f 

odpovídá za vešktré t'MO!.ll. které prostledmcMm Služeb to v filme, uŽivani SluUIb 
usklllil'tn l. 

6.5. Smluvní partner se zavalule roeu2rvat Slulbu v rozporu se záv3Znyrm právním, 
pledp,sy nebo v rQ.!POlU s dobrým, mravy a nezneutWat připojeni ke ~mun,katní S~,. 
Smluvni pal1ner se lavaZIJ!t' zdržet se zetměna: 

a) podpory Č, umolMni jakékoli ootegátni t,nnosll, nebo zapojení se do lakoyYch 
Č,nnosl. včetné umo!něnll&lrch přenosu: 

b) komun,kact poru$ujicl práva na ochranu osobnOSI'. ~iieni pomluv. !ířen l 

počítačových Virů. POfU~ánívla$Tmckýr;h nebo autorských práv; 

cj naru$enl belpečnOSb Syslému nebo slté vt snaze lÍskat ooopt'á~nény pi,stup: 

dj neoprávněného u21vdnlm dat. Systémů II sné, nebo neoprávněného lk.ou~nl. 
zl(oumánl Č' testovárolzranlletf'lOs\ Systémů nebo s~í: 

ej poruOOvíinl bezpe(:noslni a ovělovaci procedury bez v'Vslovooho SOUhlasu 
...taslnlka S)'Stému nebo s/tě: 

f) za~ahovdnl do s l ut.~b poskytovaných jiným SmlUV11ím partnerů m. zasahováni 
do hostllo lskych Systémů flt!bo siti (napr. fo rmou p řehžen i nebo zah lceni daty · 
mDllbomblrtg . č i lormou svévolných jXl kusů p řetiŽll systém) a Ilného 
ZJSJhováni s nekalým umyslem; 

1/1 rOZeS llánl nevyžíidané elektronrcké pOŠly a ~/ispivání do dlsl\usmch sl\upln v 
rOlporu s pravld~ dlskusni skup<ny: porusováni zásad obtanského SO\.Ií'li 
flt!OO generováni umělého p'ovozu za použ,ti geneni:oru p,ovozu, 
automatockého \')1áteni nebo podobného zarizen i. jakož i jinélio fladme,ného 
lV'j'tovanl provozu to koncentrace provozu prosl ředmctvim Za1iJ.ení lypu 
pobočková lISttcdna nebo GSM brana: 

hl usku1 il't~ováni zlomystnych nebo obtě.!:ujitich voláni: 

j) umistnénl dal na ha'dware II soltware v ráme, Stužby. které by ohrožova~ 
bezpetnoSl !.látu či jinv velejnY zájem oobo by byly Y rozporu s dobr)ml mravy. 
l"\I'fkIO$tmr, zásadam, poctNého obchodního styku nebo by byly jInak Y rozporu 
s obecné závaznýmr právním, ptedpisy. IlOfJT\aml Evropskyt:h ~poleteflSt'" t, 
mezmarodnim, smtOlNoml. j.-n,l Jt Ceska repubhka vaziirta. resp. byty v 
rozporu s podmínkam, Smtouvy; 

iI ~řenf neleQátniho obsahu, zejměna tnlOlTl"lllCí obsahutití naSIli v lakekolt 
podobě a j,nych ,nformacíY rozporu s dobrýmr mravy; 

kl užíváni nezákonné potlzeného ČI hcencovanéhO soítware: 

I) zas,l ánl nevyžildanych ,nformaci(SPAM): 

m) uZivánl Služby způsobtm ohrolujicim, omezujícim Č, napada(icim tln1 
server/Službu. kterým by tleli Slrany jínak ob:~žoval a narušoval nebo moht 
naruŠil jt ji ch prava, na p ř, útokem rm jim~ serllcry/služby a dal~ i zaříze ni (DoSl: 

n) SIIanl virů. worm~, t rOjanů a provád~ní čonnost , ooecné známé jako spoollllg IP 
t, ARP adles: 

o) pro~ozovanl velejncho software pro sdileni dal Iypu P2P nebo sdíleni dal v 
rámci P2P slti. 
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6.6. Smluvni par1r\er je povinen vyu2fval Slu2tly jen zpusotJem dohodnutým VI! 
Smlouvě a pouze prosl redolctvim Zaříze ni schválenym a hOl1'lologo~aným pro provoz 
Y loka l itě posk)1o_ánl Služby a dbát na to. aby na Za/ lzen l TMel nevznikla škoda. 
Smluyni part liti. odpo.. ídá za újmu, klerá vZnikne TMCZ nebo tfetlm osobám v 
důsledku POUžil i Zařizen l. která SmllMli panner pl lpq,1 k Zallzelllm TMCZ. 

6.7. SmllMl( pal1r.er bude chránil své lIu!en(,zatnl kllče a bezpečnosti přístupové 
kody. ~re ré obdrrel od TMel. CinnOS11 prováděné s VYUžitím kódu SmluvmhO par1ne,a 
budou oova2ovány za čml'\OSll prováděné Smluvr1l'm partnerem nebo jeho pOYéienYm 
spr.iYcem. za ~Ieré Iť! IOVnéŽ Smluvn; pal1n8f plně odpovědný. 

6.B. Smll.Mli par1nef je povlI".en mnamoval s předs1ihem TMCl zmény 
IÓ!Inlllrkačnich e lakwr.K:ních údajů. 

6.9. Smluvnl pannar Itl povInen nQru~l! po dobu Irvánl Slu.l:by útaslmChri. dle 
klerého ie Smluvnimu par1nerQvl poskytována jiným poskytovalelemlelelonni služba. 
klera 10 nezbytnll pro poskytovimi konkréln ; Služby ze SUMyTMCI. Smluvní panner je 
dale povInen nernélllt po doOu tMlni Služby boz souhlasu TMCl podmínky 
učastnlctvi , za kteryc~ le Smluvnimu partnerOVI poskytoviina jinym poskytovate lem 
te"e1onni slutOa. kwrá le nezbytná pro posl<yrovllní Slutby ze w any TMCl. Souhlas 
TMel se změnou podmínek účastnictví můá! býI Smluvnlmu partnerovi IXlSkyrnut 
paule v olipadé. ~ bl..lde prokazatelné TMCl doloženo. tEl Služby poskyrovallé TMCl 
dle Smlouvy buclou i po takově zméné podmlnek Učastnrctvi mocí bYl nadále 
ooskytovány SmIUYll ímu partnerOVI ze strany TMCl za SIe,nych dohodnutých 
parameuu (Izn .. tEl nedojde ke zrušení Služby nebo zrněné parametrU Služby). 

6.1 0. Smluvnl oartner je povrnen pied zli<:enim Slulby ve Vllahu ke všem Zafizenim. 
kleré dostáv;! v rámCI Služby do utiváni od TMel (resp. jeho sutxlodavate Je). m~ 

lIlavlenu lakovou smtOl.MJ o pojO!.lěrli. která v pl;padé vzniku !koďy r.o lai~i bode 
lakové škody kryt ..,jb TMel a udržovat takovou smtoUVl1 V iJčmnOSl i po celou (lobu 
utlvanl laNzonlSmluvním partnerem. 

6.11. TMel Je o právně n v při p adli podez)enl tYka jiciho se poru~eni jakékol iv 
povmnOSll Smluvního partnera stanovené ve Sm l u~nlch dokumenlech. provozních 
ládech Mbo v prlivních píedp,sech. provésl ~()(Ilrolu dat na serwru. ~onlfo lu 

softwa re. resp. ~onlrolu ullváni Sluiby ze wany Smluvního pannera.. piičeml Smluvnl 
pa10E1r le J)OVIne1 takové konlroty strpěl a poskyrnout ~kerou IlI!.Zbylnou 
soutlnnosl. TMel Itl dá'e zejména oprávněn kdyllollv plel\lM Čl omez~ provoz 
serveru. resp. poskytovimi Služby. a 10 bez jakéhokotlV ptedchoziho uporor~ní 
SmlUYlliho par1l"lGfa. zj!St>li. že ~Io k por~nl právnich pledplsů nebo ponrleni 
povlnrlosli Slanovenych Smluvniml dokumenty ze Slrany Smluvniho partnera. O 
takovém omezení provozu serveru. resp. pozastaveni IXlSkyrOl'áni Služby. je TMel 
povInen Smluvního partnera ooz prodlení informoval. 

6. 12. TMCl je rovné!: opráv něn za utalem zajlillénl ochrany p rost ředk ů komunikatn i 
sltll nebo oehrany TMCZ. Hetích str an. ostatníCh Smluvních pannerú !)(lbo u ž i vat elů 

Sluteb provádět antlspamovou a antiwoV(lu kontrOlu na po~tovníc h. sms a mms 
serverech TMel. a to v IGT oblast. oovy.<.lým zpŮSObem pn dodrženi V(!~kerjtť:h 
OOOCIlÓ zaveznych Plávnich piedp'sů. zejména ph dodrženi důvěrnost! komunikací. 
Pokud TMCl "fhOdnotí konkrélní elektronr<:kou zprávu nebo skuplnu eleklronr<:kýth 
zpráv la~o spam nebo obsahujití Vir, lak je TMCl oprávněn lakovou elektronICkou 
zprávu nepi'lll"IOUI k ~imu zpracováni, resp. neodeslat dále nebo nedoručn k 
určenému plijernc, 

6.13. TMCl je oprávněn ukončil poskytOVáni SIu2by pls&mnou vYPovědí 

relevantn ich SmluvníCh dokumenlů . a to i jen čáStečně. z důvod(i Z3V(!deni IIOvYch 
sluleb. změny podminek na trhu ler, zkval it nění sité, vYvoie nových technologIi apod. 
Slulby. Jellchž poskytování m<l být ukončellO. se TIvlCI zavazuje nahradi t jinymi 
obdobnyml službami. je- II to lechnlcky a ekonomicky pllměle ~é. Výpovédnl Ihůla 
~ takovém p !(pJd~ č i ní 3 mésíce a poti~ běžel pos ledním dnem kalendálniho 
měsíce. V() klerém by1a ..yP<Jliéď druhé Smluvní straroé doručena a uplyne posledním 
d1em posledníl\o mésíce ..ypovédni IMty. 

7. PLATEBNI PODMíNKY 
7.1. Smluvni partner se zavBZllle za poskytováni Sluieb a 18 jmé (ikony v SOlMsloSII 
se Slulbaml 1wad~ ceny dohodnu:é ve Smlouvě. Dohodé o cenových podmínkách. 
Spt'Cdikacl slu~eb. plip. eeniku. Cena mme být urt ena jak noml~l n í hodnOlou, lak 
slevoo lcenikM ceny. Smluvni partner je povrnen Sll p/ed podptsem Smlouvy nebo 
Speerl,kace slu~b Čl Dohody o cenových podmlnkách prokazatelně seznám,t 
~ v~ke"im, re levantnlmi Cenfl<y, kte ré se tYkajl StuZby. Cena za Slulby je octová"a ode 
dne zří1.ení 11I1bo provedeni změnySt užby. 

7.2. Splatnost cen za Služby Člni t 8 dní od ~taveni dallového dOk ladu _ 
vyUttovánl. V phpadó prOdlení s úhradou ceny ma TMel pravo na úrOk Z prod lení ~ 
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~i 0,05 % z dlulné tástky za kažay zapOCa!ý den prod leni. lim nenl dotčeno prá~o 
TMCl dom<lhat se miroku na náhradu úimy. 

7.3. Cena za Služby S<! povatu je za uhrazenou okamžikem jejiha phpsání pod 
správným variab ilním symbolem na utet TMel lNIl-denyv přísl ušném o;yúI';tov;!nl. 

7.4. TMel běžně provádí 'I)\lttO'láni cen limto Zpusobem: 

a) ledllOrá<:ové ceny Jsou účtovány 00 plevzeti plislušného plněn i Smluvním 
partnerem v prvnim následném vyůtlován í : 

b) pravrdelné ceny za úplné zťrttovacl období jsou UčHl",ány zpělné k poslednimu 
dnI lÚČlovaco"llo obdobi: 

c) ceny za provoz a MlnJmálni ceny za provoz. jsou účtovány zpělně k p05lednlmu 
dnl lÚČto,aciho obdobi: 

d) pra, idelné ceny nebo Minimátni ceny za provoz za neúplné wttovacl období 
jsou vyp očt eny jako: cene za jeden den Z\'J tlov~ci ho obdobi flásobena délkou 
neúplného zúčtovac ího obdobl v celych dnech. ve kte rých by la služba 
Smluvnímu p~rtnerO~1 poskytnuta. Cena za jeden den LÚtlovacího období je 
táSI p1lslusné ~e dohodnuté praVide lné ceny. pop l . Mlnlm<ilnl ceny za 
provoz. k1efá se VYpOCle jnko ~e pravIdelné ceny resp. M'Illmálnl ceny za 
plovozl Skutečný počel dni v dallém zúčtovacím období. 

1.5. Smluvní pal1ner je opravnén reklamoval nesprávně vyUčlovanou cenu za 
poskytnutou SkJžbu, a to do 2 méslclI od doručení yYŮttováni. ~nak právo zarukne. 
Podání reklamace nemá odkladný ůč lne k na POVInnost zaplatIl za poskytnuté Slu~by 
ve lhúlě Splalnostl UYedené na vyU(:IOVáni. Reklamace se podává pfsemné 
pro~Hedniclvim pii$tu~nYch KOrllaklnlch osob. Reklamace musi obsahoval tméllO a 
plr,meni nebo obchodn! firmu. adr&wtl\'alého pobylu, resp. sídla nebo mista podnikáni 
Smluvnír.o partnera. oznateni ~užby 8 Specdlhce slutby. o~nateni sporného obdobi 
a ~onkrétnich položek vyúčtoviiní . klerých se podán! t0<á. 

7.6. Smluvní partner je povinen uhradIt vyúčtované čii.st ky i tehdy, jestl Iže došlO k 
u~váni Slu1by jinými UžIVatel I nel Smluvnim partnerem. V plipadó nooprévnénéno 
u.!lvéni Slutby jInými utivalell le Smluvni partn~ povinen uhradit vyúčtované částky. 
které jsou UčIOl'ány až do doby. nel TMCl ome~ aktivní uŽÍVaní Slutby na základé 
pisemného oznámeni Smtuvniho partnera o zneullli Služby. TMel omeZl akllvni 
ulIváni SIu1:by ooz zbytečného odkladu. netpozděll ~k do dvacell ttyl (24) hodrn od 
doby ořevzeti 10holO oznámeni. 

7.7. Pro ůtcly ~e vyúaováni a stejně lak pro ocely hodllOl stA J500J rOlhodnu,'ci 
paramelry a údaje Nlm{j'ené či zWéflé TMel. 

8 . SOUČINNOST 
8.1. V souv isloSli s p l něn ím Smlouvy budou Smlwm í strany spolupracovat v dobró 
~lle a budou si prúbéžné a v pot1ebllém r01Sahu vymél\ovat s dluhou SlIarrou 
oprávněné pol:adovaroé t&ChnlCl<e Informace. Pokl.ld je k lád llému plněni SmlOUvy 
nelbyt.ný piistup zaměstnanců nebo ZáSlUpcú TMCZ do budov. k ZařÍZenim nebo k Sl~ ' . 

te Smluvní partner povinen 1010 umožrutnebo zal"SIII. 

8..2.. Smluvni partner bere na vědomi a souhlasí s lim. že Služba můte být na slrané 
TMCl dodávána a plněna zcela Čl ztasll subdodavalelem TMel. Z loholO cIirvodu fil 
SmIU'Vll; partner povrnen k posl<ytnuti ~keré poliebné soutlnllOSlI nikoliv oouze 
TMCZ, ale lakté,t subdodavateh. 

8.3. Smluvní par1ner posk)llne TMel bel plodleni veskerou soutlnnosl pa/eboou 
pro ládné testován í. llizení. z měnu. piotokolám; přeyzeli él ukončení SllÚby. 
Ncposkytl\e"li Smlwmí partner SOUČ ln llOSt TMCl ani v plimě řeném náhradním terminu. 
je Smllll'ní part ne' pOVinen uhradI t TMCI veŠkeré ze Slrany TMCl vynaložené ~klady a 
nahradI t vzn iklou újmu. 

8.4. la účelem um ístění lMízení TMel je Smluvní pannCl pOVInen na. Své nákla.dy 
Zaj IStIl pol/etmé provozní prostory (mISIIIOSlI). vlastnosti iejlch proslledi a po2adovallé 
,echnrcké podminky. p/otemt !&jlch dodržování je I)OYInen zabezpečil po celou dobu 
poskytování Služby a ncrTlŮtEI fil méllr1 bez pisemného souhlasu TMel. Smll/llni partner 
Je povrnen UČIl\!! apalienl zabrar'.ujici plipadné krádeŽI nebo ~kození C. znlteni 
Zanzení TMCl. lako! , zabrann tletlm osobám v manIpulacI se lali.rením TMel. 
SmIUYll; partner je povonen na své náklactv zatl~rOVal na!etotY dohled nad Zařizenlm a 
odběr e~kTrické energre pro IllSlalacr a provoz lařizeni TMCZ určeného pro 
poskytování ~užby. Náklady Smluvoiho partnera n~ dohled a ~potiebu energoe ISOU 
lohledněny v ceně Slulby sjednané ve Smlouvě. 

8.5. SmltNní panner je povinen lajfsllt pro TIvlCZ SOuč In nost p~1 pHpravé stllVebních. 
i nSl alaČn ich. či 5e l\'i snich prac i plO pot1eby um is tění lařízen í TMCl souvisejicích se 
sjednanou SMOOu. Talo SOUČll1nost spotivá pledevším v zaj ištěn i písemroého souhlasu 
osob. zejm. l'1aslníka objektu a vlastnlka vnrt/nlch fOzvodů v objektu. ve kterém bude 
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umístěn o Zař ízeni TMel nebo kOrlCOl'ý bod Služby Iphpadné Y dalšich objektech 
uyedených ve SmloLNé), s p rovcde~im projektových, stavebních a mstalal:nich prací, 
popr. dalších nezbytných praci, a poskytrluti všech nezbytnych p od kladů a dokladů ke 
lpracování projektollé dOKumentace. 

8.6. Smluvní partr.e r dale odpo" íd a za to. že nej poZděj i 1~ (čt rnact) dnů piw 
urteným terminem z řízeni Služby bude jeho la/izení p/ipfB'Jeno tak, aby bylo matné 
zahaj'l vlastní prace na jeho pliJXlieni k Zařízením TMel. to znamena. že v lomto 
termínu zabezpeči veškeré D otřeb~é úkony, l ejméM správné M konfigufování svého 
lahlení, obs taránI. onstalace a zpro~oznéní ~~ec h pfedávacích rozh raní a po rtů . 

obstaraní k abe l ů , zajiŠ!lmí propojení syého Zafízení do koncového bodu Služby atd. 

8.7. Pokud le poskytování Služby ze strany TMel podm íněn o u d ě lením pot ře bných 

povolení přísllJŠn';':;h stitnich orgán ů ČR , p říp. i lI'ývozního po~olení Slátnich org ánů , 
jakož I 'Iyt_ořenim nezbym:(ch před po kladů ( pot ře b n';':;h podmínek) ze strany 
p rovozovate l ů ~e iej né I ne~eiej ně komuníkacní sítě, je Smlwni part ner dále po~i nen v 
ná lež itém predstihu p ied dodáním, sestavením a LNe dením Systémů do 
provolUs.chopného stavu, zejména pled jeho p řipoj enim k HS, obstarat pol řebná 

po_oleni ze strany p říslusných státních org :mů ČR J zajistit vytvoi eni pot řebných 
pro"'.lzních podmínek ze st rany provozovate lů ye řej ně i neve řej né komunikacni s ít ě. 

8.8. Na žadost TMeZ ~ebo na zak l adě dohody s ním Smluvn í partner p ř i praví pro 
I Mel vhodné uzamykatel~é místo k rozbalování. konuole a uk ladání zá silek Zalizení 
fMCZ. jakož i k Uk ladáni montáž nich pomůCe k . Smlwni panner se zavazuje umožn it 
TMel vykládku a úschovu Zahzení TMeZ y jeho prostorach urče n ýc h k insla laci v 
terminu, o ~terém by1 ze strJry TMel zpraven nejmér.é 3 {Hil pracovn i dny pledem. 
Smluvní partner prevezme lařízení TM.::l do lIschovy a zajisti jej,ch bezpečné 

us k lad nění do doby zahájení instalace. O predání a pie_zeli l atízeni TMCl do úschovy 
bude kontaktn ím i owbam obou SmllNních st ran podepsán dodací lisT. Najpozděj l do 5 
Ipět'l pracovních d nů po InSlaUlCl ie TMCl povinen provést po s o bě úklid v m ístě 

msta lace. Zalizení nebo Systémy Smtuvní partner po sestaveni od TMeZ p rot oko lárně 

ple~ezme lormou podpisu pře d ávac i ho protokolu. 

8.9. Smlwnl pJ rt~e r ~en í opravně n až do u končeni poskyt ování Služeb jakkoli 
zJsahmat do lařízení TMCZ nad rámec béž:ného užíváni. Smluvní partn er je povinen 
lalízeni TMel užíyat k účelu. kwrý je v souladu s právniml předpisy a Smlouvou. 
SmlLNni partner bez osobní Učasl i nebo písemného souh lasu TM.::l Ilesmi mémt 
Mstayení, zapojení, umistění a prostorové u spořádáni laií~en í oproti stJVU p ři ~řÍZení 

Služby. přléemž u programoyatelných ZMizeni platí toté!: pro změny sjednaných 
IIýkonol'ých parameaů Za řízeni a už ivalelských dal. Smluvn i partl1er není o p ni,yněn 
zasahoval do propojení Systému. 

a.l0. Smluvni pa~ne, le povinen zaj istit piislup TMel do budova praSlor, a to za 
Uče l em obs luhy a údriby ~de umistěnýc h laií~e n í TMel. Smluvníh o pa~nera č ltiet ích 

w an. které byly" ramCI Smlouvy p rev~alY ~e strany TMel do správy. nebo jejichž 
prostiednictvím jsou poSkytOvány Služby. Pokud nebude p fisrup pro TMel dle 
p ředchozí věty zaji štěn , neodpovidá po luto dObu TMCl za pripadné ome2enl č i 

p řeru!;e~í poskyt ovaní Služeb vzniklé v dŮSledku nezai i!;lění přislu p u. 

a.l1. TMCl je oprá~něn i bez souhlasu Smluvního partnera a bez jeho vyrozuměni 

zm ěnl ! konfiguraci lahzení určeného pro užíváni Služby Smlw ním partne rem. 

8.12. Je·11 Smlu~nímu partnerovi poskylnuto do užíváni Zaříze ni TMCZ. pak p ro~áděni 
opravy tako~ého lařizení nebo nej istota oh l ed ně ú ramě ochrany pře d u p l alněn im 

Pláva t řetí st rany vut l la řizeni TMCl nebo zánik la řizení TMCl (zcásti nebo zcela!, 
nezaklii.da Smlwnímu partnerovi pravo ukontn Smlowu nebo Služby, z nichž plyne 
oprávnění užívat Zařízen í TMeZ. 

8.1 3. Po ukoocení poskytmaní přísl lJŠ nB Služby je Smlwni partner povinen 
poskytnout TMel souč in nost k OO lnslalacl lahzení a vrálll TMel \'€ škerá posk)'lnutá 
Zařizeni a jmé věCI a rovněi p řestal "!Uzí_Jt prilva. která mu by1a od TMCl poskytnuta 
za ocelem poskytování Slu1eb. Neposkytnuli souč i n nost' má za následek zejm. 
přeneseni nebezp~í škody způsobené laHzením na Smluvniho pa~nera, a to 02 do 
doby řád né delnslalace. 

8.14. Pro vytoučeni pochybností se stanoví. že prOIlOZ Smlu~niM pa~nera rea liwyaný 
v ramcl SluiDy, pokud by1 na koncový bod Služby CI i iné rozhrani Slui by před an ze 
lahlení, kte ré neni pod výl učnou komrolou TMel nebo jeho subdodavatele. se 
povaiuje za pJOVQI záměrné generovaný Smluvním partnere m. 

9. O DPOVĚDNOST SMLUVNlc H STRAN, POOSTATNÉ 
PORUŠENI POVINNOSTI, UKONČEN ( SMLOUVY 

9.1. NenHi stanoveno jmak, pak 2ádná ze Smluvních stran není odpovědná a není 

[4[ 

ani v prodleni s pl ně n ím svých povinnosTi v p rípadě , ze k takovému pradlenl došlo 
~ důsled ku poruš.e ni povon nosli druhé wany 

92. Odpoyěd rlOSI TMel za skodu se ve vztahu ke službám eleklron ick)'cll 
komunikací řídí uSlanovenim § 64 odst. 12 zákona é. 127/200S Sb. o etektronlckých 
komunika cích , ye zf'lě n i ocinném ke dni účinn ost i těchto Podminek Firemního řešen í . 

9.3. Jestl iže Smluvn ímu p.:l~nero" hrozí nebo v2niká újma. je tento pOvinen bez 
prod lení uč i nil s při h lédnutím k okolnostem .eŠ~erá opatieni potřebná k od"'oceni újmy 
nebo k jejímu zmíméni. a pokud by chtě l ~ takových phpadech llič i TMel Uplatll lt 
nárok na náhradu ujmy, potom je Smlw ni partner kromě toho pOVinen: 

al neprod leně i n íormo~at TMe Z jak o h rozbě a p říp . vzn iku újmy. tak o 
op at ~e n íc h uci něných k odvrácení újmy nebo k jejímu zmi mění: a 

bl pověřeným p racoyní kům TMCl. orgimum poj iSťov ny. popř. j,ným p řísl u~ným 

orgánům na jej ich vyžádáni nep rod le n ě umožnit šetře ní Okolnosti piedmětné 
události : a 

cl prokázat ~I S kute čné újmy. jakož i svá op atření k odvrácení újmy nebo k 
jejlmu zm lrněni . 

TMeZ není povmen Mhrad it ujmu, která vlni~1a tím. že Smluvni pa~n er r)'lO své 
po~inn osl' nesplnil. 

g.4. Smluvn í strany se dohodly, že omezují výš i úimy, krera muže Smluvnímu 
partnerovi p ři pl něn í Smlouvy vzniknoul. a 10 na ce lko_ou ČáSlku t 20.()(X).· Kč. Smtwní 
partner nemá mirok na mihradu újmy vzn iklé v důsle d ku poru~ni povmnostl TMeZ, je-II 
za t n~ové porušení sjednána smluvní sankce (napi. v podobě smlu~ni pokuty, nebo 
slevy z cany Sluiby v rámci SLAI. 

9.5. TMel neni v prod lení s plněnim sl'ých povinno<;tí (zejm. neni v prod leni se 
zlizením, změnou č i poskytováním Služby. am s odst raně ním Poruchy. vady ci "Ýp8dku 
Služby) v případě , že k prodlení došlo v důsl ed ku : 

aj iednani TMCl , k němui je TMel opravněn dle smluynich ujednaní nebo 
pr:ivnich p ře d p,sů; nebo 

bl provaděn i p l anovan ~ch údribových prac i; nebO 

cl rOzhodnutí nebo nevydání po ~olef1í ze strany soudu. správního G řad u , mgánu 
~eiejné moci nebo jiného op rá yně ného subjektu Čl Hctí strany, nebo 
provozovat elů d opra~ni Či technické Inlrastruktwy _e ve řej ném zájmu: nebo 

dl ohrožení bezpeénosti komunikacni s ílě nebo Služeb; nebo 

el I'ýpadku napájení Čl ~evyh ovuj icím , klimatickými podmínkami v mistě 

uko~čení Služby, které zajišťuje Smluvnl partner; rtebo 

fl znemožněn í praco~nikům TMel v piíSlupu za ú če l em opravy Poruchy. zřizen i . 

změny Č l ukončeni Stužby; nebo 

g) poruchy Za ř ize n í Smluvn ího partnera; nebo 

hl skuteč n ostí uvedených v ods!. 93těchlO Podmínek Flremniho ieseni; nebo 

i) porušeni povinnOSli na strané SmluvníhO partMra 

9.6. TMez je oprávně n přeruš i t poskytovaní Služby pn prováděni plánované údržby. 
TMel je povmen ozMmil Smluvn ímu partnerovi p ře d em te rmín plánované údržby. 
TMel vynaloží veškeré úsilí, aby plii.no~aflii údržba probiha la v éase<:;h , které budou pro 
Smluvního partnera vyllOV\,j ící. Prerušení posk)'loyani Služby potrvá pooze po dobu 
nezbytné nutn ou k provedení plii.nované údržby. P řeruše ni poskytování Slul by. k němuž 
dojde pii plánované údržbě. není považováno za prodlení TMCl s poskytováním Slu2eb 
am za prodlení TM.::l s plněn ím jeho povinnosli a nezapoč ítává se do doby 
nedostupnost i Služby. 

9.7. l a Poruchu se u Z8 l oh o ~a nych Služeb nepovažují p ří pady. kdy dojde k 
I'ýpadku primárního p ř i poj en i · Služby. pokud do jde k přepoj en í na záložní připoj ení -
Službu. 

9.8. TMCl není v prod lení, bránila·li mu ~ s pl něni pov innosu nllkw rá z prekálek 
vyl učuj íc ích pov innost k náh rad ě škody ve smyslu § 29 13 odst. 2 oocanskóho 
zákoníku { na př . vzpoura. st iwka nebo c i ~ i l ní nepokoje , vá le<':ná operace. pl;pad nouze 
na ce lostátní nebo mistni úrovni. požár. záplava, povodeň. e xtrémně nepříZnivé p očasi 

a jeho nás ledky. exploze t i sesu_ p ů d yl . O dobu. po kterou pře~Mky dle p ředch ozí 

~ěty trvaji, a o dobu nUInOU k obnovení poskytoYání Služeb se též prod lululi ve škeré 
smluvrlé sjednané l hůt y a doby. TM el není y prodleni se ziizením ani poskylO,ánim 
SluZeb ro_něž v p rípadě , Ze prodlení nebylo ze strany TMel zav in ěno 

9.9. la podstatně poru šení povinnosll se I'ýs l oyně . nikoliv ~šak I'ý lučně , poYaluje 
každá z následu jících skutecností: 

aj prodlenl se zaplacením ceny Služby po dobu del!;í než 30 dni; 
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bl neop,áv~ěny zasah do Za1ízeni TMel; 

CI neumožniini pl istupu TMel k jeho Zařízen í ; 

dl uliti neschvá leného Zallzenl 7.e strany Sm luvního partnera; 

el užíván í SIUlbyv rozporu 5 právn ím, předp iSy; 

fl ulívjní Služby Smluvním partnerem zpusobem ohrožu jícím bezpečnost dat 
oobo I nfQrmačních systémů jmych subjektu: 

g) uvedeni nepravd • ...ych úd ajů při uzavíráni Smluvnitlo dokumentu; 

hl poruseni l,cenčniC h podmínek ze strany Smluvního pJllnerJ ve vzwhu 
k software. klery je P'OvOlov!m v ráme< Služby; 

i) pol usení kterékoliv povmnosti v č lán ku 3 těchto POdmínek Fl remniho řešení: 

j) porušení kterékoliv povmnosti v odsl, 6.4 oobo 6,5 nebo 6,6 těchto Podmínek 
f iremniho řešení: 

k) porušeni kterékoliv po~m l"lOsti v odSL 8,3 těchto Podminek Firemního řešen í; 

oorušoní kterékol iV povinnosti ~ odsl. 12,9 !ěchto Podmiook Firemniho rošon i, 

m) porušeni kteréko lIv povinnOSl l v čl. 16 těchto Podmínek Firemn iho lešení. 

Da lší plípady porušení IXMnnosti SmlLNnim partnerem. které jsou pova.l:ovány ve 
sl1yslu Smlouvy za podstatné porušen í, mohDu bYt výs lovné stanoycny ye Smluyních 
dokumentech, ze jména však ve Sm louvě , 

9.10. V případě podstamého porušení pO YlnllOStl je TMel opráyněn omezit č r 

pře rušit poskytov:ini Služeb, aniž by 10 znamenalo prod lení na jeho stran ě. a/nebo 
odstoupit od Smlou,,!, SpeCIfikace služby, Dohody o cenOV'ich pexlmínkach I'I€bo 
Ucastnické smlouvy Č' od jejIch čáSl 1 ye vztahu k něk!eré Slu!:bě. Timto odstoupením 
nejSOU dotčena oraya TW!Cl na la~acení smllNt\ich sankci, úrOku Z prodlení. lonanbho 
,,!poiadani. ani práva na náhradu újmy, popř, zaj ištění dluhu SmluvníhD partnera č i 

OpJ(ivněr"lě osoby. 

9.11. TMel je dále op rjv~lí n vypovódl'lt Smlouvu nebo zcela č i bist !i<éně vypovědět 

Smluyn i dokumenty ve vztahu ke kteréko liv Službě v prí padě. ze: 

a) je VUCI Smluvnímu partl"l€foyi yedeno Insolventn í fizen í; nebo 

bl na majetek Smluvniho pnrll"l€ra je nařizena exekuce; nebo 

cl nastanou-II závažné teChnické nebo pfovom i dLNocty, zejména hrozHI nebo 
cloj de--l l k narušení bezpetnosll a integrity sÍlě nebo dojde-Ii k ~Jrušen í 

bezpečnosti Služeb; 

dl nastane-II k" zory stav, zejména branná pohotovost stálu, živelní pohroma nebo 
ohrození bezpečnOSII slitu; 

v ta ~oyém pfi p.3dě je rypověďútinnj jejím dorutením Smluvnímu partnerovi. připadně 

dnem pozděj ším, ~ ta~ové rypověd i uvedeném. 

9.12. TW!CZ je oprilvněn rovněž přeruš i l č i omez it posky;oyání Služby v p řípadoch 

star.ovenych v prlslušnYch právnich předp i sech {např. § 99 odst 3 zákona 1; , 12712005 
Sb, - krizo"y stav nebo § 98 odst 3 zákona Č. 127/2005 Sb, - záva.l:né porušení 
beZpeér.ostl a integnty komuni kačn í s í lě TMeZ z duvodu poškození nebo zničeni 

elek!lonlcké llo komumkacníhO zaříle ní, zej mé~a ylivem ve lkých provozních ha\'árií 
~ebo i:ive lnYch pOhroml; Po dobu p ře rušeni dle tohoto odstavce ooní Smluvní lXl~ner 

oovrnen hradit cenu za Služby. k jejichž přerušení došlo. 

9.13. TMel je oprávněn rovněž přeruSlt či ome2it poskyt ování Služby v p1i lXldě 

pisemnéhD oznamení Smluvn iho partnera o zneuž,ti Služby dle odst 7.6 těChto 

podmínek, 

9.14. SmtLMli strany se dohodty. že jiné než v této Smlouvě vý:; l ovně uwdené 
n<l roky Smluvn íh o IXlnnera na od~kodni'm i. bez oh ledu na to, z jakého právn lhD důvodu 
vznikl y, oblVláštč miroky SOINlSOjící s p řerušením provozu, u~lým ziskem. zasahem do 
software t l se ztrátou ,nlormací a dat, JSOlJ ,,!louCeny. 

9.15. l aplacením smluynich pokut ani úroku zprodlen i se Smluvní IXlrtner 
nelprOŠťu je povinnosti uhradit TMeZ újmu vzn iklou týmž porušením. 

10. SlA, OZNAMOVÁNi PORUCH 
10.1. Není~i stanoveno 're Smluvních dokumen!ech jinak, mohou si Smluvní strany 
sjednat ke Službě do~rikovo u službu SLA, kte ra stanovuje zejména podmínky pro kvalilu 
S!uiby, odst raně ~i Poruch Služby a připadně sankce při nesplMni termínu pro 
odstrar'!ění Poruchy él nedostupnostI Služby, Další podminky poskytnutí doplri kollé 
slui by SLA j>ou stanoveny zejména v POPISU slulby StA. 

10.2. Neni--l i SLA sjedn<lno. zavazuje se TMel odstraňovat Poruchy SluLby veo 
nqkrat ~ i m čase po jejím mhláwní Smluvn ím partl"l€ rem. 
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10.3. Oznamování PorLi8hy - SelVisní po.i:adavek proviidi SmllNní pMner 
prost1ednicMm Kontaktních osob a jE!jlCh přís l ušnYch kontaktn ich údaju. 

10.4. Služba je poskytovana v kv~htě sjedmM v rámci SLA. je-Ii SLA stedn<lno 

10.5. l kumulovaných provozních dob Služby, kdy Darametry Služby v pfllběhu 
kalendářníh o měsíce nebyly y povole~ých mezích hodnot parametfll provozu Služby. se 
"!PJtle měsíční dostupnost služby jako podil: 

{TS -TN) 

dosiuprlost slul:by ~ ------ x 100 % 
TS 

'''' 
TS - doba tlVlíni službyv měsíci ; 

TN - doba I"I€dostupnost i služby, 

10.6. Doby se počítají na co lé minut y. dostupnost služby se ,,!j ádří v procentech 
zaok rouh l eně na dyé desel .nmi místa. 

10.7. Doba !lVání služby v měsíC I - TS - je období. po kte ré má bYt Slu i:ba pod le 
Smluvního dokumentu y daném měs íc, poskytována 

10.8. Doba ncdostup~osti služby - TN - je obdobi v rámci doby l lVaní Služby ~ 

ml'lsíc i, ve kterém Smluvni paltner nemohl Službu řádné užívat z důvodů Poruchy. 
která mě l a p řič i ny na strané TMeZ a k!erá byla Smluyním portnerem řádné Ohlášena 
prostredn ictvim ServIsního požadavku . 

10.9. Do dOby I"I€dostupnost i Služby se nezapočitáv.3 doba od ohli'išen; Poruchy 
Služby do zahájení opra,,! Poruchy v případě, že Smluvní partner neumožnil TMel 
bezod k ladně po požádání provést servisn i zásah na Zařízen i umísténem v lokalitě 

Smluvního partnera, la nedostupnost an i Poruchu SlUžby se nepovažuj i p ř ípady. kdy 
TMel není dle smluyních ujednání č i rrávnich predplsů y prodlen i s plněním svých 
povinnosti. 

10.10. Do doby nedostupnosti Služby ani ce l ~ového pottu Poruch se nezapotítávají 
Poruchy, kt eré jsou mimo ve řej nou komU ni k ační sít" TMel a Poruchy. o nicht TMel 
obj e kti~roě zj istil, že nemají příč i n u na straně TMeZ nebo. že je ZMinil Smluvní partner , 
U Služby s nepiimým přístupem ModpoYidá TMel za Poruchy vznIkl é meli koncovym 
bodem slUŽby a kOllCoV'j'm Za/izenim SmllNního partne fa, 

10.11 . Smluvní partner je povInen uhrad'l TMeZ náklady spojené se servlsn im 
zásahem nebo cenu za serv,sni zásah, pokud selV.sní zásah byl uskutečněn na 
zák l adě požadavku SmllNního partnera a pokud se zjisti . že Porucha Služby nebo 
Porucha zaHzení nebo sitě není na st ra ně TMeZ nebo. že závada byla způsobena 
Smluvn ím partnere m nebo tleli osobou v phpadech. kd y za ni Smluvni partner 
odpovídá. nebo že POl ucha vůbec nenastala. 

10.12. Smluvní slrany se dohodly, že u PorUCh. ci vad l aHzen i, software č i Syslému. 
jejichž řešení zavisí na yyrobCI č i dOdayateti, t a~oZto Heli stfany, neni možné 
garantova! dobu finálního vyřešení PorUChy/va dy. Pro vady tohoto lypu zapojí TMeZ 
st ředIsko lechnicH podpory ry!Obce CI dodavatele, aby byla Porucha/vada 
od st raněna y nejkratším možMm te rm inu. Poruchy/vady. u nichž dojde k prekroi:en i 
garantované dOby finá lníllo fešení z tohoto dLNodu. nepodléhají sankcním ujednánim 
a nez apočítávaj í se do doby nedostupnost i Služby. 

11. OPRÁVNĚNé OSOBY 
11 .1. Oprávněné osoby se urči dOhodou SmllNních SIlan a budou trved€ny y selnamu 
Opr(\ynéných os.ob, který tvoli nedíl nou p1ilohu Smlouvy (dále takó .Seznam 
()pnMlěrtých osob"). Trvá ní statusu OpráVllě né osoby je vždy podm íněr.o jejím 
ye dením y Seznamu OpráYněných osob a ruče nim Smluvn illo pJrtnera uvedeným ve 
Smtouyě . Smluvní stra ny se dohodly, žo souhlas s ručenim Smluvniho partner~ bez 
dalšího platí i pro právní nástupce Opravněně osoby lNedené v Sezn amu 
Oprávněných osob, Pripadná zt ratn s'atusu Opráyněroě OSOby nemá ViLY na platnost a 
utinnost Účasln1ckých smluy uzayřenych Oplilyněnym l osobami a smlLN~ic h vztahů z 
nich vyplojvaj iclch {jeji ch ležim se poté bude l id it ustano'reniml VPST a podminbml 
aktÍVQvanych Ucastnickych , Iužebl, Ztrátou statusu Opráv něné osoby za!llkají Služby 
sjednane \ýhradně pro tuto Op rávněnou osobu na základě Specifikace služeb, pokL.ld s.e 
Smluvní strany či Oprávnéná osoba s TMel nedohod li jonak, 

11.2. Pokud 51 Smluvni strany ve Sm l ouvě nedohodly jinak, může po uZMreni Smlouvy 
SmllNní partner požádat o doplněni další Oprávněné osoby nebo vyloutení Oprávněné 

OSOby prosHednicMm lo rmu láře TMCl: Žádost o dop l něni/,,!Ioutení OprávnénYch 
osob, kte rý zaš le doporuče~ou poštou na admsu sídla TMel , Pokud TMCZ do 7 dni 
od doruče ni žádosti Smluvnímu partnerovi písemně neporwdi ďoplnéni/""outeni 
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Oprllvnéll'f(:h OSOD dle dotčené žadosll, má se lS IQ, t e tádosl lam ~1. TMel je 
oprávnen (ak~u tkIoS! zamitllOUl l i)l ména v p/ipadé, kdy má rMCZ za Oprávné rlOU 
osobou jakoukolIV neuhrazel10U sp latnou pcnéž~ou pohledávku Změna prilohy 
Smlouvy oosahujici Seznam Oprávněných osob prO'o'Cder"Lá dle IOnoto odstavce 
nevy~acluie uzavleni písemného dodatku ke Sml o~. 

11.1 Oprévnéná osoba ml11e s TMel Uljl"';ral tl měnil lXastmcké sJTÚo:.lWI či 
Spec,lok&ce služeb, kwé ob$,lhUJi odkaz na Smlouvu, za podmínek star.:; .... ených 
Smlouvou (vt. Dohody o cenových podmínkách). Uzavlenf nebo lména SpocLhkace 
slu~b lEl pla:ná a2 okambkem, kdy k podPISU SpecdLkace s1uUtb za TMel a 
Opr,hoonou osobu p/'JXlti svůj podPIS rovněl SrnIU'vni par1roer. l:íf'I'\Ž vyjadřuje SVŮI 
sou~las s uzavřenim Iresp. zmé!lOUJ dotčené Specdikace sluJ:eb mel! Oprávně!lOU 
OSObOu a TMCl. PI, ukončení Specr"~acc sluleb ledflfl Oprávnllll.!l osoba samostatně a 
oon; vyladoo<iioo pi,podepsáni Smluvního pannerll. Účastn'cké smlouvy uzavlrá 
Oprávoona osoba samoslalllé a není vyžadováno p~podepsani Smluvního partnera. 

11.4. Bude·l, ve $mIINnim dokumentu uvedGIlII jako adresát Služeb I"isIOVflÓ u rč l1~ 

OprlÍvooM osoba. pak platí.le takovou Slulbu mUže vvuživa l vždy jen lato Op rlmlěná 

OS<lba. Povlrlnosti SmlINního pa llrlera Zinkové SIuJ:by vtsk WsHivaji oo dotčeny. jejich 
plrlénl ~ak mLtl:e namisto SmllNního par1nera laj l st~ Oprávněná osoba. 

11.5. SmIINni par1ner odpovida za veŠkerou Ůimu zpi.osobenou Oprávrlénou osobou 
pll poslo;ytováni plnéni dle SmlINnich dokumemi.o. a 10 , v p/ípadé. že se laková 
Opr3vMná osoba zavále při plnění Smluvního pannera provést urt-tou činnost 
samoslalM. 

12. UtlVÁNI SOFTWARE 
12. 1. Nenl-l, výslovné siedná..., jinak. pak ~elé hcent,... serwsní. reldamačl1í. zaruční 

II t,né podmín~y \oe vllal'oJ k software. ktery je soueastl SjuttJY. se řidi podmínkam, 
výrobce software {nositele autorských právl. 

12.2. Není·11 výslovoo sjadnano jinak. je software produklem třetí strany odlišné od 
TMeZ a licence k uZ,tí software je SmlINnimu partMrovi poskytovana při mo výrobcem 
software (nOSllel{tm autorských prav). lfCefICl k soltware zlskavá Smlovní pa~ner 

nerdríve okaf1'l.!lkem uploého uhrazení ceny za SjuttJy. v jer,eh~ rámc, byl software dodiin. 

12.1 Pokud soltware ,nsr:aI"..aný Smluvním p&r'Inerem cMl\Il'1oje fI.mke, Služby. popi. je 
pledpoklad. že rakovY software můte "..IMl~ funke, Služby. je SmllMli pa~oor powIef1 

na Zákradě VYNl TMCZ takový soltwan! odslfanu (delnsr.alovat). popř. sol:ware uprav~ 
(nap!. změnou konhgll'aceJ tak, aby dále takovY sohware neovllvňoval/ádně posk>,1ováni 
SUlby. T MeZ nenese Mdnou odpovědllOSl za posk~ov~1 Služby v přip<rlé. že Služba 
je cMlvnéna soIIw~re ,nslalov~nVm (uživaným) SmllMllm partnerem. popi _ 'rlSIalovaným 
(ulívaným) třeti osobou. klNe Sml\fVl'lO pa rtner umolnllt~kovY SOITwJf9 nainslakwa! nebo 
užíval. V př'padé . !e SmllNlli partner ooodstrani prOblém software n ej pozdě;i do 2 
pracovních dnů od doroceni pD.Žada0<.u TMCZ f\a odstrO fléni t i zrněnu software 
utívaného (Instalovaného) v rame i Služby SmlINním pllllnerem č i lietí osobou. je TMeZ 
oprávněn omeZil nebo po""sla,,! pos~ytOlláni Slulby bez d!l1~1lo upozorně ill. 

12.4. V phpadé Sjužbyzahrnujici profe-sionálrri serviS (správa slu.tby) platí výše lNedeJJé 
1'OIII"lé.!: na software. jehw ínslalace nevyžaduje <idm,n,strátorská práva. 
12.5.. Pokud soItware 1IV!aclrle admnllSlrátorsl<á práva, lze jEIIlnsta!oval V rámci Služby 
prOSltednlClV,m prol9Sl0nálního SeM~ TMel (spréva. sMtly) a.!: poté. co TMel Mli 
dopad soItwaru na poskytováni Sjufuy a souhlas! s ,nstalaci takového so!tware v ramc, 
SjuJ:by TMel je oprávněn požadoval po Smluvním partnerOVI úhradu ceny za 
oodate<:nou ,nst31ao sohware dle pOCtu hodm ski,llQČJ1ll pr<M:!Qilné prace v souladu 
s pllslu~nym Ceníl<.em Cr cel1OV'Ím urednanlm. 

12.6. TMeZ I"IIlIleSe ""x, SmllNnímu p~rtne rovi odpoYédnost za dodáv~u soMw3ru. 
kte,y Smluvni partner poliebllle k využíváni Slul by a za jchož instalaCI odpovida SmllNni 
pMner Rovné!: tak TMel nenese odpavMlIOst za samOlný sohware. re-sp_ jeho 
lurrktJ\OSI. 

12.7. Softwa'e vloženY do šablony ie posk)továo .Iak jal< b"yi poskytnut doda_atelem 
soIrware ' Iak SlOfi CI ležr. beziakychkoh výs!ovnych tl ptedpokládanych záruk. rTlImo j,né 
záruk vI1odnoSlJ pto konkré1ni účel. TMel nezaruč..,.e a neptejimá odpovédnost za 
ples-nosl t, up/noslll1!ormaci. Iex:U. grafiky. odkazů to I,ných poIolek obsa.I:enjch v 
softwaru. Tr.1Cl neodpovídá za dodany sohware am za,eho funktnosl a vhodnosl. pro 
patleoy Smiuvnlho partl"lllD.lejména také neodpovidll za 10. že dodBrtý software bude 
plné tunktnl ve Spojení s jiny,n software SmllMlího partnera. 

12.8. TMel !Ifli ,eho dodavatelé v ladném pUpadě nenesou odpoYěd r.ost vůt. 

Sml""nímu partll\!rOVl nebo uživatelům za jakO!Jk<)1 újmu (mímo jiné u$!ý zisk. plel\.ršeni 
podnikatclské č i nn ost , . poškozené t i lIraceM Informace č i dma] vzn,klOO následkem 
II)'J tivMI softwaru t, oomolnosu sonware VJ'I.l1i;om. 
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12.9. Smluvní panoorje opnwnén vrámel Služby UŽíval pO\Q(! legálně nab)l.y sohware. 
Sml""ni parmer je povinen užívat sohware \I souladu s Irce-ntnímr pDdmínkaml (u'lVaClmi 
prtllfy) vztahujícími se k danému softwaru. Smluvnl' panner nese odpověd rooSI za v&Škeré 
aplik,'lCe • so llware běžicí v rámcI Sluttly vtetné datových pmna.;ů. Sml""ní pa rt ner se 
zavazuje uhradit TI>K:Z veškerou újmu. a 10 I nemajetko'lOlJ. vlIliklou TMel v dCrsledku 
potu$eni podmínek licence ze strany Smluvního par:nera. a to v plrlé v-i'11. 

12.10. TMCl je opravnén kdykolr opraVIl. odsllalll!. změnit Čl moderlllzoval software 
U1S1a1ovartý na komponentech Sjutby. pokud se má za 10. že je 10 vyžadovéno pro (tety 
údržby t, zvYšení kvality Sjužby. 

12.11. TMeZ je opráW1én kdykollll pednostranné ZIIýM cenu soltwaoe posk)'trutéhO 
Smluvnímu partnerOVI II láme, Sjužby II plipacSě. že dodavatel tohoto soliware zvytr. cenu 
pllsl~ného software vót, TMCl. 

13. NÁKUP ZAAlzENI 
13.1. Ne n~lí výslovflé v j.ném SmlINním dokumenru sjednáno Ilnak. tak pro pHpad 
sjednané koupé Za říze níSm l uvnim part nerem platí m\sledujíci: 

a) cena je staroovena v plís l ~rlém Ceníku; 

bl miSlO dodáni je misto. y(j \(torém má bYt zlizell1l. zrnl!nén.a a pOskytO\láf"lll 
Služba.. ke které je ZaJízení OOdávéflo. 

cJ lhůta pro dodani Za/i2et\lj& tOlol"n#l se Itli.otou pro ziízenlnebO zménu Sjužby. ke 
které je ZaJízet\l dodáváno. 

d) ZaJízeni bude SmTr,rvflimu partnerovi predano na základě pledávaciho 
protokolu. dodacího listu nebo na základé J,ného dokumentu. na klOtem je 
SmllMli partner povonen TMel (pop/. dodavatelr neoo doprave'f POtvrd,t 
pl evzell Zaři2ellí . 

e) vlostnlCtvi Zařizeni plecházi na Smluvního partnera a.!: uplným uhrazením 
sjadnané ceny za p ř ísluš né ZaPízeni ve prOSpěch TMCZ. 

I) nebezpečí š~ody na Zai lzení pleehézl na SmllNniho pannera okam.!: l ~em jCllo 
pievzeti SmIINním par1Mrem. 

132. Kromě piipadů. kdy se jadná o výslovné sjednar.oo kOUPI Zallzcnl. mLtl:e byt 
Zalizení Smluvnímu partnerOVI dodáno lako soutásl Služby. nebo mu milte 0'i1 
pron.lJato oobo zapů,eeno ke SjuJ:bé. p~tenů kooluétní podminky týkajici se nOtlmu~! 

zap~ Zařizeni jsou vMot výslovně SfQdMny meD Smluvn;m partnerem a TMCl ve 
Smlo~pec,fikacr slUŽby nebo I,ném Smh..Nnim dokumenlu. 

111 TMeZ poskyti..ge SmllMlímu pannerev, zafU~U II sooadu se laruenrmr 
podmínkamr výrobce Zali.reni. s nrm,lje Smluvni partner povinen se seznám'l pleci koupi 
ZaNIe"'. Je---li součastí Zalí!eni software. nabý>oa Smluvní partner nejdiiv-e doorn uhrazeni 
ceny Za/ ízení pra\lO k už ití lakového sollware. a 10 v rozsatlu stanoveném IICentnlml 
POdmínkami. které jsou so uea~tí danél\o softwale. Právo užil i nabývá Srnluvnl pa rt ner 
plimo od nosnele autorských práv k software ale povinen Hd.t se pi ís.luSnYmI IICcntnlml 
podmínkami. 

11 -4. Objednávky nákupu Za/ileni bude Smluvní partner ~asilat na taxové tislo: 
(+420) 603 604 646. Orig,nély objednávek le SJ1ŮJVní partrICl poII<"Em zaslat TMeZ 
do deseti (10) dnii od JeJ,ch zaslénl faxem na adresu: 

T-Mobole Cza;h RepublIC as. 
ZákaznICké centrum· &.!slness 
Tomíčkova 2144/1 
148 00 Praha 4 
tel.: 800 737 333 

13.5. V případě pot řeby mformacl k nakupu kOfICových Zař ízeni se bude SmlLNni 
partner obrace l na Zákaznické centrum · 8us,ness. 

13.6. Záruka se oovllahuje na: 

aj .. adv zpUsobené instalací. zm~r.oo nebo opravou neprovedenou TMCZ: 

b) vady. kleré VZnikly v důSledku poul:ivéní Zalilani v rozporu s poskyny k uživěnl 
takového Zaiizeni: 

cl vady. Jel' byly způsobeny v solMslost, s reali""cf pokynů Sm'INnIho pannera. 
pokud TMCZ nemohl nevhodnost takovYch po)(ynu ~,st,t II/nebo v phPildé. Ze 
TMeZ SmluvníhO partnera na ne..modna.;t těchto pokynú upozorn,1 a Smluvní 
partner nd jejich dodrteni pleslo t!'\laf: 

dl vady. které vzmkly , důsledkU pouifvanl ZMízení 5 výrobky čr programY.lel lchž 
kDmpat iM tu TMel Smluvnimu partnerovi výslov ně a písemné ooptrslibll; 

e) vady. které vmkly v důs l edku tOllO. Ze na Systém byla VYVinuta llBobvyklii 
Iyzicka t r elektrICké si la: 
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" 14 . 
vady vx ... ik ~ běžným opot řebenim. 

ZVLÁŠTNI 
SMLOU VY 

UJEDNÁN I PRO ÚCASTNICKt 

14.1. SIu.!by 1lOS~)'IO\'J r.é k indMdJáJroé txčeoému úeaslf\l;kému čisJ u či účastllitké 

stanIC' tednoll,vého <JtasInil<a v jim zvoler.óm !anlnlm programu a rO\OOét Slufuy, o n!Ch! 10 
SlanoYÍ SmlI.M1( doku<neOl (d.:ile JetI J)č .. ůé sUIb() jsou bel: ohleoiJ na ostaIni 
USlantI'IeOI Smll.M1ich dokumentů poskylovárry' na základé Účas!mCkYch smitH. TaIO 
".oonánl tl. 14 o utastnockých Wibáth maj i pied1os1 pted ostalnírr. loiedlánirri fi'kajitíllll 
se Slul'ebve Sniot.Né ČlIěd10 Podminkách Flremného I~L 

1<12. Pohod SilO Smluvní strany ...yslovné sjednaly ve Smlouvě. Smluvní pallne, 
mUte TMeZ před loill návrh na uZiWieni ú<:aslnocké smkluvy i pro~1ie<lruallÍm e· 
ma,lové komul"l,kacc bez vyul:~i zaručeného elektronického podpISu. V tak!JVlÍm 
připOOě musí býI flilvrh p ředložen ve formě I/YPlnéného návrhu Účastll ické smlOlI'l)'. 
rehož a~1Uii l ni z něn í le um íst ěné na webo"ych str~ nk ac h www t moblle.cl . N il.~m 

Uta$tnlcké smlo\h)' r.eh<J e-ma il se spec ifikací po~adova n é změny spolu s u rčen ím 

Učas! nlc~y.:h sml ....... jichž se ma .vnerlJ dotknout. oocšle SmilNil; part r.e r na e· 
mallo'KlU adrestl 1 MCZ uvedel\OlJ ~ navrhu Účaslnockc smlouvy. Po doručeni TMel 
ovoHl orostledn,ctvim hesla. že návrh Úo!aSlmcké smlouvy podal Sml\M1í partner. a 
pi ipadné CIVěli , dal!í skUlečnOSlo pol;ebné pro akciP10ci návrtlll Smluvlliho partnera. 
la okamt,k akcePlace navmll SmllMliho partnera na lIlavtení ÚčastlllGké ~Iouvy re 
!.Irany TUCl se povalule provedení polOOované akll11llCe Čl změny Účasm, c ké 5lutby 
zv\tIYpro katdou utaSlnlGkou smlouvu. n&<li~, v návrhu lJta!.lnlcké smlouvy. plípadné 
ve VPST stanoveno Imak. SmllMlí stranv S, sjednaly, le Utast l'lI::: kě smlouvy nebo jei'ch 
lITlěny Sjednané elcl<tron,ckoo fo'mou dle tohOlO odStavci jsou písemným jednáním. 

14.3. Vi _Zl ahu k ÚčastnICkým smlouvam se smluvní strany dohodly, že porlrli-li 
Smluvní panMr smluvnl poVmnOS!I, nn jejimJ: zj k ladč ÓOjde k ukontení Úč aSl nlGké 
smlou"Y pled l,plynutím sjednané doby určné , uhradl Smluvni partner TMCZ smluvní 
pokutu ve v%1 zbY'valících měsíč níCh pa u \.á 'ů lbez ap l i~ace sle_ dle Smloo"Y tj. dle 
sta'1dardnl ceny .....edene v Celli~ u služeb) za obdot)<' do kol'\Cij sjednané doby určité 
t!Váni p/jsl~né Uta5tn,ckc smlouvy. TMCZ S Smluv~; panner $I dále sjednávají 
smllMlí po~u1y za prodlení s úhradou vyú(:továnl v SOUladu s VP5T nebo Cenlkem 
sluleo. 

14.4. PocIm, ~ky a rozsah poskylovaní Utastnock;i'CI1 sluleo VČ. lVOIer.ého tariju SI 
Smll,Mll SIl any dohodnou vUlv v konklélni UtaslO'\,cké smlouvě. Ka.l:dá Ú~as1 nlGká 
smlouva, kwá se Ulavi,á v rámci Smlou;oy. obsahuje odkaz na Smlouvu a její číslo. 

14.5. Prá_a a povr~O'\OSl1 SmlU\lnich stran vypl)'vajíclz UtaSlmckýi;h smllN. neupravené 
SmIoo\lOu, Sll ridi ustanoveními obsaženými v p"s lušnýi;h obchodních pOdmí~kiich 

akhvované Ú~astn l cke slutby t i tarifu II ve VP5T, vždy v platném znění . Zán,k Smloul')' 
ne bo Slnt lJS U Opráv~ěné osoby O'Icmá ~ Iiv na platnost a (ič , nnost Úč astnickych smluv 
Ul3vřen)<Ch na základě Smlouvy. ÚčastnICké sluíby se po zán iku Smlouvy budou říd i t 
ust~ novením, UčastmcU smloo"Y, obchod~iml podmínkami ai<tiwvanYth 
UtaS!nlckych slu.!eb a VPST lv uvedeném poladl priority). Sjedroná doba t!Váni 
UtaSlnocké smioo.y le tedy neláv,sIá na t!Vání Smlo......y. pokud se Sml ...... ni strany 
vys!ovné rocdohodly jinak. V p řípadě r~ UčastnlGké ~Iouvy a Smlouvy mají 
p/ednosl ujednaní v Účastnické smlouvě. 

14.6. Pokud se v utastlllcké smlouvě nebo v joném doku<oomu. klelY je ohlohou 
Smlouyv nebo Utaslnrcké smlouvy. hovo/i o RaITlCOYé smlotJW. rozumi se tím Smlouva. 

14.7. InSl8'oce a provozováni Zařízeni vztah\ljici se k Utastmcké službě a akhvace 
Úo':aslnlckYth sluleb se l idi obchodními podminkam, darlé Účast n ické služby. k18" 
mal i pleelnost p/ad uiednáníml o zlizen l Služeb dle Smlouvy a těc hto Podminek 
FHemního 1ašení. 

14.8. SmllNni wany se dohodly, že pokud TMel ukonči poskytování Úta:;tnické 
slutoy ItMItol. ~elá bude dte obchod~ich Podmínek nahrazena I'OQU Stužhoo (lanJem). u 
'<leré TtJC.Z posk-,1ne v podstatných ohledeCh stelné (:, lepti podmlnky a slejnou ti n,Ž$.! 
cenu ,ednodrvých komponent dané Slu.!by (jako měl Smluvní p,lIt ner u púvodrli 
UtaS\nIGY sluZtly ph zohledněni slev sJednanýeh ve SmlolNéJ. TMel je oprávněn 
nahradJ! původni Utaslf'llCkou službu lakovou novou Službou. T a~lo prove6ená změna 
nevy-ladule Ulavlalli pisemného doda:I<.u. pokud o ukortenl ÚčastlllC ké služby a IIIj;m 
nahra1t!1'lO no.ou Slulbou bude TMeZ Smluvního partnela ,nformovat nejméné 30 dní 
ptedem. 

15. ZVLÁSTNI UJEDNÁNI PRO PEVNt HLASOVt 
SLU1BY 

15,1. P1, p1ooosoni t íse l vázanych na pobotkovou ůst ledn u lze plenášet jak ucelený 
bselny rOZSah, lak ledllOtlrvj čís l a,ltíselné lady. Clselny rozsah tvoJi jedrlJ nebo \'Íce 
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posloupností po 50bé jdoucích tise! o dol lce mocmn deseti zoci~alici odpoVl'elalíc im 
pottem nul a koocíci odpovídajícím potlem devftek. zatímco ~ isel ná lada le mnoMa 
po s o bě jdoucích tisel, kWá neni tíseln<i'm rozsahem. S čiselným rozsahem Je možné 
zacházet pD<Jze jako s celkem. nenl možné z ného .."tlírat a p1enášet jen nóktera člsla a 
le rezervován po celoo dobu INani Smlouvy. zatimco to'selna i ada se rozoad.:l na 
Jcdnotliva čísla. která lZe samostatně p/ená!.et, v průbéllu tNá~i Smlouvy. 

15.2. V plípadě. že Sml ...... ~í pa~ner -;yutIvá v rámu své vnitl ní telefo~1\Í Síté víCe 
pevnýCh tisefných lad. je povinen plicSélO'r.lltelelonní čísla v ráme. smérového ~na~u. 

klerv dle národniho Číslovacího plánu odpi)V>dá umisténi koncového zahzenl v 
plislu~ném kraji. V opatr.ém pfipadé dojde k nesprávnému směrováni tísflovYch voláni 
do "ného regionu. 

15.3. Smluvni pa~ner le povine~ ~kerj odchozi voláni realizovat se spr~ a 
Sml ...... nímu partnerovi odpovidalíci Idemllikaci volacího maku, IXlmocí kte rého TMeZ 
zajisti rozú~tování takového \lOl/mi do pHsluMi'ch Jakturatnich skupon. 

15.4. Pokud si Smluvnl paM er aktivo_al slu.t1Ju zamezeni zobrazení _olajicího pro 
pevné nlasové vo laní. nelze u ~i us kut&čn it zpětné VOláni pHmo volajícímu. ~ .zej ména u 
volání na tísi'lové linky není motné zpétně O'Iěh1 piNodni odchoti hovor. 

15.5. Vyunvá--h SmllMlí panner pevné hlasové služby na bázi VolP tochrdogle. TMel 
nemúže tochn,cky ga<antQVat funkčnost modemových spojen; - jedná SEl napl,klad o 
elekuon,cké zabezootovacl systemy. elektronICké požá'ni systémy. odetcy ioa.-g,l. 
délkové ovládáni Slrojů t , zařízeni spod. 

15.6. Smluvni partner se W9ZU1e u.!ivOt konkrétní Slufuu yVhradně v pfisk.l~né 
lokal ~ě Smluvního panne<a stanovené v pfisllJ!iné SmIOuvéjSpa:,t,kacl služtly Do'O 
danou ko~k rét ní Službu. 

15.7. TMeZ je oprávné~ změn~ tislo utastnickd stan'ce z rKl lehavých techrlr<: ki'ch 
diNodů i bez souhlasu Smluvn iho partnera, pokud le to nutné k l ádnému IXIskyt ován i 
Služby, pl itemž na tuto změnu bude Smll.Nnl partne, pledem u pozo rněn; technickým 
diNodem je rozhodnutí plis lu5rlÓho sonl. ...... iho orgánu o vnéné tis la nebo čís lO_OCího 

pilinu V sou ladu se zákonem Č . 127/2005 Sb_ nebo pokud je to stanoveno v jiném 
právním pfed~su. 

16. OBCHODNI TAJEMSTVf, OSOBN' UDAJE, 
OCHRANA DAT 

16.1. SmII.MlÍ strany se dohodly, že vc~kelé skutečnost!. které nelSOU běil'lě do$lupné 
v obchoclniCh kruzích a kla.-é jsou obsa1eny ve Smlouvě, popl. smluvní wany s 
nim, pf~dou do styku pillejím plněni, tvolí p1edmět obchodního tll(cmsrvi. a zavazuil 
se ie ne sdělo_a t t řet ím stranám (S vYr1mkoo Oprávněnýi;h osob) bez pledchoziho 
písemncho souhlasu druhé SmlUVili slrany. Smluvní partner je poVinen w i,st lt ochranu 
obchodního taiemství rovnězze strany Oprilvnéné OSOby. 

18.2. Pokud byla Smlouva uzav/sna zs pomoci zprost1odkovatele, jeho.! prOYlze je 
zi!.Ylsla na objemu Služeb poskytQVElr1ých dle Smloull'J', je SmllNl\Í partner poVlroco 
zp"ostl'edkovateli na jehO tado$l (S to I opakOVnéJ poskytnOU! úda,e o SOUhmnYch 
částilách vyúč!ování Služeb dle tělo Smlouvy. Smluvili strany se dohodly. tEl k PO$IIy!JlUtí 
takové mloonace je OPrávněn rovné!: TMCl. ~ čemuž dává Smll,Mll panner svým 
podpiSem Smlouvy yYslo..."y souhlas. 

16.3. SmllM11 strany trm!o souhlasné Do'oh~jí. re nepoyatují za po~eni ochrany 
otx:hodnrho tajemSlvi. pokud TUCl posk)tl'lll V rozsahu nezbyl r.é mAAém skutečllOS~ a 
,nformace ve smyslu odst . 16. 1 svým akcoonáJilm a s polečnostem. kte,é isou členy 
koncernu spoleóx xst, De-utsche TelekOm AG, jakožto podnikatelskéhc scskupenl ldille 
ien .kOr>C ern") ve smys lu ustanoven; § 79 ziiko~a t. 90/2012 Sb .• o obchodnfch 
společnost ech a družstvech. Smluvni wany tímto roYrlé2 soohlasné proh l a~ují . .te 
nepovažují za porušeni ochrany otx:hodnlho tajemSI"; , pokud TMeZ posk)lll'lll Smluvnl' 
dokumenty skutečnosti a Informace voe smyslu odst 16.1 Op rá_n ěné osobě dle Smlou"Y 
pro ocelyvzniku smllMliho vztahu mezi TMCl a Oprávněnou OSOOOlJ dle SmlOuvy. 

16.4. Sml ...... n' partner JEl povinen TMel pisemnl! prokazatelné sděl,!. že v lámo 
poskytová~i 5Iuieb bude na straně TMCl docházet ke zpraUNáni osobních údalŮ ve 
SfIl)'Slu lákona č_ 101/2(0) Sb .. O ochraně osobních ůdajů. I<tcró SmltMll panner 
zpraca.-ávil jako sprá'o'Ce ve smyslu lN&d&ného zákona. V takOl'ém p/ípadé s~ Sml .......... 
strany uzavřou smlor.MJ o zpraca.-il .... osobních ůdajů !resp. odpovidajícf smlouvu 
vytadovanOlJ IIrávnimi pfedpISY). Do oIcamž,ku ŮČJnnost' takové smlouvy o ZPracováni 
osobních ůdajů nesmí Smluvni panncr u.tivat 5Iutbu lplr.;obem, kterY by měl (""'akter 
zprocmáliáni osobnich údaj ů na stranél MCZ, li p/ipadé porušení tohOto odstavce ~e 
bez ohledu na ostami ustanoveni SmloLIVY zavazuje Smluvn i part rle r ~kodnlt l MCZ ~a 
ve~ke rou újmu, ktelá by _ takovém p l lpa d ě 1 Mel vznikla. 

18.5. TMel odpovídá v ráme, 5Mb)< za mátu t i ooškození dat Smlu_niho pa~ l'lIl ra. 
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jX.IUll' dOl(le-l' k lilkové l1rélé tl ~kození dal ~ ~edkl.lllMnění ve formě úmyslu tl 
hrubé nedbalos\l ze slrany TMel. SrnItNni partner JOl poVInen SI prováděl pr<Mdelnou 
zalohu s.,.ydl dat mimo Slulbu 1'\3 '<'Iaslni odpové<tIos.I. 

16.6. TMel neodpovldá za obsah přer.tiS8nýCh zpráv e, dal proslřednoctvim SkJžby. 

16.7. StrIuvní P<M1ner souhlas! s uvedením m obthodni firmy jako reference v 
m<)(kel ngových materiálech TMel včetně ll$kových zpráv. Smluvni partner zajlSlr 
souhlas v~h Op,ávnénych osob ke dm jejIch \/Stupu do akluálniho Selnamu 
Oprá'JOénych osob s uvedenlm ,ettCI\ obchodnllirmy íako reference v markellngových 
maleriálecn TMeZ vtetl'lé 11SkovYch zpráv. 

17. DORUČOVÁN I A NÁLEŽITOSTI VÝPOV~DI NEBO 
OZNÁMENI O ODSTOUPENI OD SMLOUVY NEBO 
JEDNOTLIVt: SLUŽBY 

17.1. TMel doruti p lst!mnosti na adresu Smlu~ni ho partnera naposledy oznámenou 
TMel. a to poStO\J, kuf'irem. efektron;Ckoo poStou. osobně nebo jrným doOOdnutým 
způsobem , Za ooruteflOU se považu,e také pisemllOSt. která b)oia uložella v mistn!! 
pris lllSné provozovné drlltele poStovm l!Cente a nebyla Smluvnim partnemm vyzvednuta 
oe thů:é sedmI ll) kalendálnlch dn~ ode dne jt'jiho ulol:elli. 

172. la pi1.emoo právfli jedfláni TMCl se povaluj; rOvněž ú~ony učiněné fa>:em. 
e~romckou pOOtOU, SMS. MMS tl datOVOU s.thrállkou, 

17.3. DOII,lČeni ie IXlnné I tehdy. kdyl: se Smluvní panner na zasflaci adrese. kterou 
02nlim~ TMel. nezdlŽUJE'. 

17.4. Dorotuje-II 1.e prostlednlC!Vim velejoo komulllkatní sité (zejména fax, 
etekuomcká pOOta. SMS tl MMS). povahJ)& se písemnost za doll.ltenou okarn},kem 
potvueOl odeslál'lÍ na elekuomckou adresu Srnll/\/niho partnera (e-ma.t) neoo potvrzení o 
bezporuchovém pienow r:!at (falC) a není-ll lakového JX)\vrzeni. tak nejpozději dnem 
oásIoo..jicím po otIeslání prsemnostl na telefonní tislo SmkMlího pannera nebo na jeho 
emallQo.oou adres .... 

17.5. ÚdepJe·1I Smluvnl panner písemnost p~jmout. je doroteM dnem. kdy jlllí piijeti 
bylo odepJeno, 

17.6. VyPovéď Smluvního dokumentu nebo jedllOll~ Slulby ~ strany Smluvního 
partnera musí Il'j1 učll1éM pisemnou lormou, pJri:eml za písemnou lormu není 
~Qváf\a e!ektrOlllCká forma. resp. doruteof >ÝP<Wédi prostiednictvím e1ektrorllcké 
poSly. musi být podepsaná Smluvnlm partnerem nebo oprávnénl'm záslup.:;em 
Smluvniho partnera a musl obsahovat takové údaie, aby z ní bylo zlejmé, kdo V'jpověď 
podává a ~ehose V'i1lovéd'tjká (tak avYml údaj i mohou b~ lejmér\l: obchodni firma roe oo 
jrOOno a pnjmení SmlU\lnlho pMnera, sidlo nebo tNalé bydl l~tě (pobyt) Smluvního 
pam\era, fe , rodné t íslo ncoo datum narození Smlu~ní ho pa~nera, čís l o ukon čo ~at1é 
Smlouvy nabo jednotlivé Služby). jrnak je taková "ypověď neplatná_ Uvedené v 
piedchozi ~ětě plati obdobné i pro ozllámeni o ods toupeni od Smluvnlho dokumentu 
MOO jedootl1V9 SIu2by ze strany Smluvniho partnera_ 

18. ROZHODN ~ PRAvo, AESEN I SPORŮ 
18.1. Práva a pcl'VlnnOSh smluvnich stran se lidi obtanským zákoníkem a ostamími 
piislu!>n)"\1I právnim, pJedposy českého právního ladu. 

182. Smluvní slIany se l3'Yazuji II)'o'lnoul I1\a..lImálnl Usili k OOslranéni vzájemných 
sporU, ..tel00 spotÍ! o jeji vYklad t l plmnoSl a USIloval se o smmé 1IY1~ní Ikhto sporÍ! 
nejprve prOSlledlllClvlm lednáni KOnlaklniCh osoo nebo ~iených Z35lUPCU. 

18.3. Ve~kI!ré spory. které se smlivním stranám nepodali vyffiŠl1 smímou ceslOU. 
budou Jcleny věcně pfislu!nYm soudem Ceské republiky. nestanovH; zákon jíJ\ak. 
NeslaoovHlzákoo V'fIučnou mislrlÍ p1isliVoost soudu. dohodly se smluvní Slrany, že pro 
v~hny spory dle Smlouvy bude mísu'lě ptisluv.ym obecný soud TMel. 

19. USTANOVENI SPOlEtNA A ZAv~REtNÁ 
19.1 . Smluvrn strany Sjednávajl, že TMel je opriivnén méM jednostrané lyi.o 
Podmínky Firemního fe~ni. POpIsy služcb. Ceníky, prQYOlní rády. Kontaktní osoby, 
Podmínky zpracovÍlnl OSObnlch. ldentlltkatnicn, prOVOll1ich a Iokalizačnich údaju 
OCastniku. phpadoo I dal§í doktrmenty, v nlchl: le tak výslovně stanoveno. TMel se 
zavazule Smluvního partnefa o takové zmóné Informovat oojméné 30 dní předem, není· 
II v piisluSném dokumentu stahnoveno jlfla~. 

19.2. Vzj\l€dem ke skutetnosl l. že p~edmětem Smlouvy re incl"tdualni lewní "Y'Ivo iené 
mj, z neve1ern'i'Ch služeb elektroniCk\'eh komunIkaci a posk)'lOvaoo na míru spec ifickým 
pat/eMm Smluvního pa~ne r a , SlTI luvnl strany se oohodly, že na Smluvni dOkumenty se 
neapl ikují ustanovení oocanského zékoníku o smlouv;ich uzavíraných adheznlm 
lpůsobem, 
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19.3. ODSllh závazkú ptvnouclch ~ Smluvnlch dokumelllů !VOli paure PJilva a 
POVUVIOSlI slednané t. S1~né ve Smll/\/nich dokumentech bez ohledu fl3 jedOOnr 
SmllNfIich stran pled a pii uzavlráni Srnluvnich dokumemů. 

19.4. lapotis! nelze pr011 nflllsté pohIedávr:::e. Smluvili partner ncrn oprávněn zapoclsl 
)lldnO$!ranné své pohledávky prOlI pohledávkám TMel. 
19.5. Stanovl-lo právnl ptedplSY nebo Smluvnl dokument. zejména Smlouva. Podmínky 
Firemního 1eteró. SpecIfikace služeb tl Dohoda o cer'lOVých podmínkách prlM> TMCl 
ukont~ nék!erý ze Smluvnlch dokumentu (napl. ods!Oupenim nebo výpovědll, pak le 
TMCl oprávněn takto ukončIt jak celY Smll/\/tIÍ dokumenl. lak pouze jeho tas!. a tO ve 
vztahu ~ urt lté SkJl:bé. resp. pooue )&dnothvou Službu (byť zahmU100 společné s vice 
Stulbamr vjl!dnom Smluvním doI<umentu, ze,ména \/Šak ve SpeCifikací sli..!lby). Pokul;l je 
TMCl op r3'Yněn ukont il SmloUIIU. lozumi se tim vždy rovněž práw TMCl ukono!:'t 
Dohodu o cenovYch padminkoch nebo jooOOtlivou SpeCifikac i služby. nebo pou:re 
jednotlivou Službu, 

19.6. TMel ...yslo'l/Oě odm lTá lakékoli Smluvním partnerem prQVl!dellé (by!' 
nepodstntoo) lměoy provedené ve Immulil1ícn používaných ~ SOUVlSlostl SI! Smlou'o'Ou, 
s I'ýj imkou iJd1l!,j. ieji ch~ doplfllmi se ze w any Smluvn ího partn era pil!dpoklildá_ 

19.7. I po ukončeni SmlOUV)I nadále pletrvévají pra~a a povinnosti. u nlchž)C zlclrOO, 2e 
f\emaji ukončen ím Smlouvy zan iknout. napl. pcl'V inoo5lzaplam dlužné tastky t, smll/\/ni -, 
19.a. PIO vyIouteni pochybnosti se stanoví. íe 1)110 PodmWlky F"emniho Ie!.enl SI! 

uplatnI I na Smlouvu O zllzem a poskylováni řeteni T .Mobrle ProliNe~ která le pro účely 
téchlO Poclmrnek Firemního IeWnl rovně! označovi\fl3 jako "Smlouva" 

19.9. Préya a povinnosti Smluvnich Slran neupravené SmlUIIflÍml dokumenty se 
podpumě lidi VOOObetrrÝmr: podminkalTll společnosti T,\1oDIe Gzecll Rcpubhc u. 
(,\'PST"). s nlmrž se Smluvni pa~ner pil!d podpISem SmTouvy seznámrl. CO! SVym 
podpISem Smlouvy lXIIVrluje. 



~ . . PRO SPOLEČNÉ ZÁŽiTKY 

PODMíNKY ZPRACOVÁNí OSOBNíCH, 
IDENTIFIKAČNíCH, PROVOZNíCH 
A LOKALIZAČNíCH ÚDAJŮ ÚČASTNíKŮ 

PODMíNKY ZPRACOVÁN i OSOBNíCH, IDENTIFI KAČNíCH, PROVOZNíCH 
A LOKALIZAČN íCH ÚDAJŮ ÚČASTNíKŮ SPOLEČNOST I T-MOBILE CZECH 
REPU8L1C A,S. SE SíDLEM 

TOM íČKOVA 2144/1, 148 00 PRAHA 4, I Č 649 49 681, ZAPSANÉ DO 
OBCHODNíHO REJSTŘíKU VEDENÉHO MtSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, 
ODDíl 8, VLOŽKA 3787 

1. TYlO Podmínky zpracováni osobních, i d ent i fikač ní ch, provozn ích 
a l oka l izačn íc h údajů (dále jen .Pod mínky") upravu jí práva a povin nosti 
smluvních stran (T-Mobile a učastn íka ) při zpracováni osobn ích, 
idem if ikač n ích, provozních a loka li zač n íc h údaj ů účastn íků (dále jen 
• Údaje"l_ Za účast n ika se pro úče ly těchto Podmínek považuje každý, kdo 
je s T-Mobile v jakémkoliv sm luvním či obdobném vztahu. T-Mobile vede 
databázi, která obsahuje veškeré Údaje, které T-Mobile získal v souvislosti 
s uzav řen ím učastn ické sm louvy. pOSkytOváním nabizenych služeb č i 

jinym p římym nebo ncpl imym kontaktem s účastn íkem či od třet íc h osob. 
T-Mobile chrání Údaje v maximální možné míře . která odpovídá stupn i 
technického rozvoje, a zavazuje se s nimi nakládat pouze v souladu 
s těmito Podmíllkami a platnymi právn ími před p i sy. 

2. Osobními a i d ent if i kačním i údaji se rozumí zejména titu l, jméno, příj men í, 

adresy (zejm, doručovací adresa, adresa místa instalace), rod ilé čís l o. 

popř, národní identifikator, datum narození, věk, pohlaví, vzděláni, rodin ny 
stav, Údaje o dok ladech totožnosti, telefOllní čís l a a e·mailová spojen í, 
obchod llí firma, název. sídlo, místo podll ikání, i dent if i kačll í č ís l o, údaje 
o platbách a platebllí morálce. č ís l a SIM karet, účastnické te lefonní čís l o. 

aktivllí ta ríf, heslo, provozní a l okal i zační údaje a jiné údaje op ráv něně 

získané o účastníkovi, Provozními údaji se rozumí zejména telefOlln í 
č íslo volajícího. te lefonní č ís l o volallého, druh poskyt lluté služby, cena za 
poskytnutou službu, začátek spojell í, kOllec spojeni. datum a frekvellce 
usku tečněn í spojellí, počet poskytnu!)ich jedllotek (Ilapř, milluty, kB či 

kusy), typ přístupu k ínternetu (Ilapl. WAP. APN Internet. APN Intranet. 
pevlly ín ternet - ADSL, SHOSL, xDSL atp.). typ používaného koncového 
zařízen í a IMEI, kon f iguračn í údaje ( nap ř. IP adresy), údaje o obsahu 
a způsobu využíván í služeb a typovém chování účast n í ka (behaviorální 
udaje). Loka lizačním i udaji se rozumí jakékOli udaje zpracovávané v siti 
elektronických komunikací, které určují zeměp i Sllou polohu koncového 
zařízen í účastn í ka, zejména údaj o síti. k níž je účastník př i pojell (nap ř. 

p ř i roamillgovych spojellích ), údaj o tranzitní ústředně apod, T-Mobilc 
provád í dva zák ladní typy zpracováni Údaj Ů: a) zpracování Údaju na 
zákl adě zá kona. které účastn ík nemuže odmitnout (víz č l. 3), a dale b) 
zpracování Údajů na zák l adě souhlasu účastn íka, které účastník může 
kdykoliv odmitnout (viz čl. 4 ), T·Mobile je oprávll€1l Údaje zpracovávat 
po celou dobu trvání účastn i cké smlouvy, nestanoví·li tyto Podmínky č i 

zákon pro konkrétní Údaje ji nak, 

3. Zpracovaní Údaju na zak l adě zakona, které účast llík Ilemuže odmítnout, 
zahrnu je zpracování pro následujíc í úče ly : poskytování služeb, zaj i ště llí 

propojeni a přístupu k sít i, zaj i štěn í provozllích č ínností nezbytných 
k POSkytování služeb, vyúčtován i. účelll í a daňové úče ly, identif ikace 
zneužívání sítě č i služeb (kterým je mimo jillé i opakované neuhrazení 
ceny nabízených služeb), ochrany práva právem chráněných zájmu 
(T-Mobile a účastn ík u , spočívajíc í v posuzování schopnosti a ochoty 

účast ník ů plnit své závazky viz č l , 5 a 6), vymáhání pohledávek 
z vyúčtová ní, poskytování služeb. prodej produktů třet ích osob 
proslředn i ctvím T-Mobile či u možněn í přístupu k údajum o lokalizaci, 
p řípad né dalším i delltif i kačllím úd aj ům Účastn í ka volajícího na č ís l a 
t ísňového volání ( p řeSilY rozsah předávaných Údaj ů stanoví vyhláška 
Č, 238/2007 Sb.). a to subjektům prOVOZUJícím p racov i ště pro p ří jem 

volání na č ís l a tísňového volání, 

4. Účastní k souhlasí s tím, že T-Mobile je oprávněn Údaje zpracovávat 
k následUjÍcím úče l u m : veške ré marketingové a obchodn i účely 

(včetně zasílaní obchodních sdělen í. telemarketingu a prováděn í 

pru z kumů trhu) spo l ečnost i T·Mobile a jakýchkoliv jiných subjekt ů . 
včetně zlepšování kvality poskytovaných služeb, poskytování stužeb č i 

služeb s přidanou hodnotou účastn ikům anebo obchod ním partneru m 
T-Mobile, ověřování způsob il ost i účas tníka využívat nabízené služby 
(zejména ověřen í identity a zleti losti účastn íka ), zveřejněn í kontaktllích 
údaju účastníka v i n formační s l užbě T-Mobile, zveřej llěn í kontaktll ích 
údaj ů účastn ík a v in fo rmačn í s l užbě ji nych subjektu poskytUjÍcích 
lento typ služeb, zveřejněn í kontaktních údaj ů účastn íka v t i štěném 

te lefonním seznamu. V rámci zpracovállí Údaju pro marketingové , 
propagační a obchodllí účely je T·Mobile op rávněn zpracovávat Údaje 
jak pro vlastn í marketingové, propagační a obchodní aktivity, tak 
pro marketingové, p ropagační či obchodn í aktivity jiných subjektu , 
Účastn ík souhlasí se zasí lán ím obchodních sdě l en í spo l ečnost i T-Mobile 
a jiných subj ektů, př ičemž obchodn í sdě l en í je T-Mobile opráv n ěn 

zasílat elektronicky (zejména formou SMS, MMS. e-mailu) a p ísem ně 

nebo jC z př ístupn i t v souvislosti s poskytovaním kterékoli nabízené 
služby_ Pro označe ní obchodních sdě l ellí (spo l ečnost i T-Mobile i jiných 
subjektu) T-Mobile uživá hvězd ičku I" ) nebo jině vhodně označellí, 

kte rě účastn íka informuje o tom. že uvedené sdě l e ni je obchodním 
sdě len ím ve smyslu platných právních předpisů a že jeho odesílatelem je 
T-Mobile, Účas tník souh lasí s tím, že po ukončen i účast nické sm louvy je 
T·Mobile op rávněn po dobu neurč i tou zpracovávat jméno, p ř íjmení, 

adresu. obchod ni firmu. název, i dentif i kační čísl o a jiné kontaktní údaje 
účastn ík a (včetně telefonního čís l a a e-mailové adresy), a to za účelem 
nabízení obchodu a služeb, 

5. T·Mobile zpracovává Údaje za účelem ověřování a hodnocení jeho 
bonity a platební morálky p rostřednictvím registrů dlužníků č i jiných 
podobných regístrů a dále za účelem vzájemného informování 
oprávněných uživatelů těchto re gi strů, a to jak při vzniku sml uvního 
vztahu, lak kdykoliv v p růběhu trvání smlouvy, je-I i to t řeba. Zpracování 
Údaj ů za úče lem ově řován í bonity a platebn í morálky a vzajemného 
informování op rávněných uživate l ů registru dlužniku p rostředlllctvím 

těchto re g i strů zahrnuje zpracování jměna. přijme ní. ad resy, rodného 
č ís l a , názvu. obchodní firmy, síd la, místa podnikáll í, i d e ntif i kačn í ho 

č ís l a , data vzn iku dluhu, vljše dluhu, typu služby či produktu, při jejichž 
poskytování č i prodeji dluh vZllikl, splatnosti. výše dlužné částky po 
splatnosti, počtu dlužných vyúčtován í, údajů o postoupení poh ledávky. 
dala zaplacení, údaj ů o odpisu poh ledávky a ID záznamu, Tyto Údaje 
je T·Mobile oprávněn předat registru dlužn íků v p řipadě opakovaného 
prodlení s úhradou nebo existence Jakékoliv peně žn í poh ledávky déle 
než 30 dnů po splatnosti. Provozovatel registru d l užníků je oprávněn 
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dále tyto Údaje zpřístupni t za účelem hodnocení bonity a platební 
morálky ~em uživatelům registru, a to včetně rodného čísla, které je 
nezbytnym identifikátorem. K datu nabytí úCinností těchto Podmínek 
T·Mobile předává data za účelem ověřování platební morálky 
prostřednictvím registru dlužníků sdružení SOLUS, zájmovému 
sdružení právnických osob, It 69346925. Aktuální seznam členů 
sdružení SOLUS je uveden na www.solus.cz. T-Mobile může rozsířit 
zpracování i na dalsi registry dlužníků, aniž by k tomu by to nutné 
získat souhlas účastníka. V takovém připadě T-Mobile pouze zveřejní 
na internetovYch stránkách www,t·mobile,cza prostřednictvím SMS 
zprávy informaCI o přistoupení k registru dlužníků. 

6. T·Mobile zpracovává Údaje za účelem ověfován í a hodnoceni 
jeho bonity a platebn í morálky prostředn ictvím pozitivních 
regis tr ů č i ji nych podobnych registrů a dále za účelem 

vzájemného informování oprávněnych uživate l ů těchto registrů, 

a to jak při vzniku smluvního vztahu, tak kdykoliv v průběhu trvání 
smlouvy, je-Ii to třeba . Zpracován í Údajů za úče l em ověřování 
platební morálky a vzájemného informování oprávněných už i vate l ů 

pozitivních registrů prostředn i ctvím těchto registrů zahrnuje 
zpracování jména, přijmení, adresy, rodného čísla , data narození, 
názvu, obchodnl firmy, sídla, místa podnikání, identifikačního čísla. 
údajů o dokladech totožnosti, údajů o tom, že mezi účastníkem 
a T·Mobile doslo k uzavření smlouvy, údajů o finančnich závazcích, 
které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout účastn íkovi vůči 

T·Mobile v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků (zejm. 
údajů o vystavených vyúčtováních Služeb). údajů o zaji?itění závazků 
účastnika souvisejiclch se smlouvou, dalsích údajů vypovídajicích 
o bonitě a platební morálce účastníka (zejm. údajů o rozsahu 
a povaze p/'íp. porusenl smluvní povinnosti, jehož následkem je 
existence dlužné pohledávky po splatnosti, o příp. změnách závazku 
nebo smlouvy, o předčasném splnění dluhu apod.). Provozovatel 
pozitivního registru je oprávněn dále tyto Údaje zpřistup nit za účelem 
hodnoceni bonity a platební morálky všem uživatelům registru, 
a to včetně rodného čisla, které je nezbytným identifikátorem. 
K datu nabytí úč innost i těchto Podminek T-Mobile p ředává data 
za úče l em ověřován í platební morálky p rostředn i ctv ím pozitivního 
registru sd ružení SOLUS, ztljmověm u sdružen í právn iCkých osob, 
I Č 69346925, Aktuální seznam č l enů sdružení SOLUS je uveden na 
www,soluscz. T-Mobile může rOzsířit zpracování i na další pozitivní 
registry, a to aniž by bylo nutné získat dodatečny souhlas účastníka. 
V takovém p řípadě T·Mobile pouze zveřejní na internetových 
stránkách VM"N.I·mobile.cz a prostřednictvím SMS zprávy informaci 
o přistoupení k pozitivnímu registru. 

7. T·Mobile zveřejní kontaktní údaje účastníka (jměno, príjmení, adresu 
trvalého pobytu, případně obchodní firmu/název, adresu sídla,lmísta 
podnikání; telefonnl čísla a adresu elektronické poSty, případně 
dalsí dohodnuté údale) ve vlastní informační službě, v informační 
službě jiných provozovatelů či v tištěném telefonním seznamu 
pouze v případě, že k tomu dá účastník souhlas p ři uzavírání 
účastnické smlouvy či později se jinak jednoznačně vyjádří, že 

k některě z uvedených aktivit dává svůj souhlas. Účelem takověho 
zpracování kontaktních údajů je umožnit vyhledáváni podrobného 
kontaktu o účastníkovi na základě jeho Jména nebo případně 

nezbytněho minimálního množství dalších identifikačních prvků. 

Úpravu tištěného lelelonniho seznamu lze provést pouze při jeho 
nejbllžSí redakci. Účastník je oprávněn požádat. aby bylo u jeho 
Údajů v l ištěném telefonním seznamu uvedeno, že si nepřeje být 
kontaktován za účelem nabízeni obchcxlu a služeb. 

8. Účastník souhlasí S tím, že jeho rozhovor se zaměstnanci T-Mobile 
při osobním projednávání jeho stížnosti či podnětu v prostorách 
osobní péče T-Mobile může bY, zaChycen formou zvukového 
záznamu, a to za účelem zajištění důkazu o průběhu komunikace 
mezi účastníkem a zaměstnanci T·Mobile. Účastník dále souhlasí 
s lim, že jeho telefonní hovor s informačními službami a Zákaznickým 
centrem T-Mobile č i externími operátorskými centry T·Mobile může 

být nahráván, a to za účelem vnitřní kontroly služeb a zvyšování 
jejich kvality č i za úče l em zaj i ště n í dukazu o transakci uskutečněné 
prostřednictvím informačních služeb, Zákaznické ho centra č i 

externího operátorského centra T·Mobile. 

9. Zpracování Údajů dle čl. 4 a souh las s nahlížením do pozitivních 
registrů za účelem hodnocením bonity a platební morá lky 
prostřednictvím pozitivních registrů či jinych podobnych regislrů, 

je ůčastník oprávněn kdykoliv odmítnout. resp. je oprávněn odvolat 
souhlas, a to bud písemně dopisem zaslaným na adresu Úseku 
služeb zákazníkům , telefonicky zavoláním do Zákaznického centra 
(800737373) či jinym způsobem stanovenym T-Mobile. V případě 
obchodních sděleni zasílanych formou SMS či MMS je účastník 
oprávněn kontaktovat T·Mobile p rostřednictvím telefonního čísla, ze 
kterého mu bylo obchcxlní sděleni doručeno, pokud není stanoveno 
jinak. Jestliže účastník odvolá svůj souhlas S určitym zpracováním 
Údajů, T·Mobile zpracování ukončí v přiměřeně lhůtě, která odpovídá 
technickým a administrativním možnostem T·Mobile . 

10.Účasl ník má právo na přístup k osobním údajům týkajícím se jeho 
osoby, právo na opravu těch to osobních údaj ů (zejména jsou·li 
chybné nebo neúp lné), jakož i právo žádat (a 10 v souladu s § 2t 
zákona Č, 101/2000 Sb., o oc hraně osobních udaju, v platném 
zněn í ) u společnost i T·Mobile vysvět l e ní a odst ranění nežádouc ího stavu, 
přede~sím má·li za to, že jsou jeho osobní Údaje zpracovávány ~ rozporu 
S ochranou jeho sou kromého a osobního života nebo v IOZpOfll se 
zákonem. 

ll. Detailní informace o zpracování Údajů jsou zveřejněny na internetových 
stránkách www.t·moblle.cz. Na těchto stlankách lze nalézt napríklad 
seznam zpracovatelů osobních údajů, kteří mohou zpracovávat osobní 
údaje účasmíků, a to na základě smlouvy o zpracováni osobních 
údajů uzavfené mezi T·Mobile a zpracovatelem v souladu S § 6 zákona 
Č. tOt/2ooo Sb., oochrané osobních údajů, v platném zněn í. 

12_ Tyto Podmínky nabývalí platnosti a úč i nnosti dne 30. dubna 2016 
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PŘílOHA ČíSLO 5: VYPOŘÁDÁNí PŮVODNíCH SLUŽEB 

ke Smlouvě o Firemním řešení č . 9571053 
Pro společnost Město Holice, lG 00273571 

Tato pří loha v souvislosti s uzavřen í m výše uvedené Smlouvy o Firemním řešeni stanovuje zpusob vypořádání 
Původních služeb poskytovaných TMCZ Smluvn ími partnerovi na základě Původních sm luv. 

ČÁST A 
Původní smlouva: Smlouva o Firemním řešení Č. 9571053 uzavřená mezi Smluvním 
partnerem a společností T-Mobile Czech Republic a.S. dne 18.09.2014. 

Způsob vypořádání - NAHRAZENí NOVOU SLUŽBOU: 
.- Dále uvedené Původní služby budou nahrazeny dále uvedenými novými službami zřízenými dle této Smlouvy z w (resp . příslušnými Specifikacemi služby nově uzavřenými pod touto Smlouvou) , ' přičemž ke dni zřízení nové služby 

~O) dle této Smlouvy/příslušné Specifikace služby bude poskytováni Původní služby ukončeno , 

IO Označeni Původ nich služeb dle Původni smlouvy: Nové označeni Puvodní služby pod touto "'", ZN Smlouvou: 'o) 'c -l 
A) Původn i služba Přistupový bod Č . 815000000698422 A)+B)+C) Služba IP komplet dle Specifikace služby IP ~'" 1 O) dle Přílohy č . 1 komplet Č. 1/1 

~ B) P ůvodni služba Přístup k internetu č. 
z 815000000698422 dle Přilohy č . 3 D o 

W Cl Původni služba Pevné hlasové služby Č. 
~ 815000000718873 a 900500002097489 dle Přilohy č . 2 



• • 
Specif ikace s lužby IP komplet 
Služba IP komp let nabizi optimální rešeni pro poskytován i hlasovych. internetových a datových služeb prostře dnictv ím jednotné technologické platformy. 
Deta ilni pop is služby najdete v dokumentu Popis služby. kterým se tato sluzba l idi 

SouMsl; smlouvy t. : 957 1053 Požadavek na: zř íze n i služby 

Specifikace služby/verze: 111 Nahrazuje Specifikac i sluzbylverzi' 

Poskytovatel 
T-Mobile C:tech Repub lic a.5. se sídlem Tom íČkova 21 44/1 ,1 4800 Praha 4, re 649 49 68 1. spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v 
Praze 
Prodejce: Jili Voženíl ek Obchodní pří pa d ID: 030088 1 Partnerska sm lo~va : 

Smlu vn í partner I Oprávněná osoba 1) 

Obchodní firma/Jméno: Město Holice tC/rodné č is lo: 00273571 

Oprávně n ý lástupce - Ing. Ladislav Effenberk Funkce: Starosta 

Telefon: E-mail : 

t ) Podrobné idenll rll<aČf1 1 onaje - viZ V'lOO UllOO""" . mlouvalph loh;> Se.",,", Oprávr>lin)'cl1 osob 

Termi ny 
Plánovany termín zříze n i nebo změny služby je stanoven do 63 d n ů od podpisu té to Specifikace služby oprávněným i zástupci smluvního 
pa rtne ra/Oprávněné osoby a poskytovatele a dodáni sOUVíSejíc~Jh d o k umentů , 
~yplněný apodepsaný formulé! CAF souhlas vlastn íka ob'ektu atd, 

které jsou nezbytné pro zřízeni či provedení změny sluiby (nap ť 

Minimální doba užívání služby je stanovena na 24 měsíců , 

Cena uhrazená za poskytováni Služeb dle této Specífikace služeb'se zapo(;ítává do MinimálnihO odběru definovaného ve Sm l ouvĚ! . 

Lokalita Smluvniho partnera I Oprávněné osoby 

Parametry služby 
Rychlost přístupové l inky" 100 Mbitls Garan tovans úroveň Služby - SLA: 99,00% 

2) Celkova kaP<i cila v~ lné hlasového. dal<wého a intemetoveho provozu, 

Metal ické vedeni pro realizaci služby v ramci obj ektu 
I Kon taktn í osoba' : I Telefon: E-mail: 

3) Nevyp"",V31' r:<' i pa dě , že jde o stejnou . Konla~ln í osOOu" uveooi"lOU v bodě . Lok3l iM smlUllniho partl1eraloprávně né osobl 

Přilohy ke specifikaci služby 
Internet. 
dalova IP VPN 

H I ~ sová služba. 
plipojeni PBX. hlasová VPN 

D Telefonní 
seznam 

D Koncové lokality telefonn ich 
služeb' 

4) V po'ípad~ term,nace provozu z více loka lit , ce nlrále nutno V'lpll"Ót specifik aci . Konec,'e l ůk3l ity lelefonn ích služeb" PIů všechny l<>kalily smkJvního p"'t""'a!oprávMne 
osooy a podep.at """""'""" "e""l r"ni pro"to'!) do lelcforYli . íl~· 

T-Mobile Cl ech. Republic a.s, Tomíčkova 214411, 14800 Praha 4. Cl ech Republic, lé64949681, DIC: CZ6494968 1 
společn ost vedená u Městs kého soudu v Prale, spisová z n ač k a B.3787 
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• • 
Specifikace služby IP komplet 
Cenové ujednani 
Cenik slutby IP komplet: Standardní cenik IP komplet 

cena za 

I , 

i i 

" 

Ceník voláni, zlevněné mezinárodní destinace 
I Cenový program (pro IP komplet)- I (GTS) Atlas Nano 

I 
Poznámka: 
Intern, pOr1ace 

Smluvní partne,lOpravněná osoba podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámi lla a porozumě lla podmlnkám zl izen; a poskytovimi této 
Služby, zejména ze se se;:namilla s cenami zde uvedené Služby včetně dopl~kových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízeni a poskytováni té to 
Služby či S Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souh lasí, že jsou mu/jl srozumite lné a ie je bude dodržovat, zejména pak že buďe hradit sjednané 
ceny zde uvedené Slutby_ Další podrobnosti a podm ínky zlizen i a pos~ytován l zde uvedené Sluzby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné mění je 
k dispozic i na www,t-mobile.cznebo na Zákaznickémportálu, přičemž Smluvni partner I Oprávněná osoba prohla~uje, ze se s těmito dokumenty seznámil 
a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Tato Specifikace služby se l idi rov n ěž podmínkami stanovenými ve Sm l ouvě 
( vtetně Podminek Firemního ře~en í ) uzavrenou mNi pOSkytovate lem a Smluvním partnerem. Uzavírá-tí tuto Specifikaci služby Oprávnéná osoba tak svým 
podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetné Podmínek Firemního l ešení) seznamila a zavazuje se jimi řídit. 

Uzav íra-li tuto Specifikaci slutby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace sluteb je platná at okamžikem. kdy k podpisu těto Specifikace služeb za TMCZ a 
Oprávněnou osobu pfipojí svuj podpis rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svDj souhlas s uzavrením této Specifikace služeb mezi 
Oprávněnou osobou a TMCZ, 

Pro technickou podporu vyutijte pro sím telefonní bslo: 800 737 311 

Datum: 22 f . to {) Dal",,",' 2~ . 1 . ml/) 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 . 14800 Praha 4, Czech Republic. IC6494968 1, DIC: CZ64949681 
spo lečnost vedené u Městského soudu v Praze. spisová značka B.3787 

Stránka 214 
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• • 
Specifikace služby IP komplet 
Inte rnet a data 

Zástupce odpovědný za provoz a sp rávu místní počítačové sítě· LAN 
[ Kontaktní osoba ' : I Telefon: E-mail: 

Profesionální internet parametry s lužby . 
Kapacita" dedikované pfipojky (symetriclté)' 100 Mbit/s nebo (asymetrické): 

Alternativní pfipojka": Souhlasím s dočasnym ""izením altemabvnl plipojky': NI! 

Po1acSovany pOČet vefejnych" IPv4 adres: a IPv6 adres: O 

Typ 'OVl ... ";; Konektor: 

MaxlmÉinl rychlost přípojky pro 95% percentil: Mbitls'o Pl'ipojenl do OSS SAP' No . . . . . Profeslonalm Internet doplnkové s luzby 
Baek-up dedikovaná prípojka: N. Baek·up alternativnl pfipojka'" Ne 

Back-up sdílená pl ipojka: No utastn lcké čislo pro back-up sdl lenou prlpojku: 

Rel. či$lo 02: Typ te lefonnl link)" 

Provozn l statistiky. Ne Typ vizualizace: Standard I Pr09ktivnl dohled: Ne 

Powmka: 

. IP VPN parametry služby 
Kapaeiul dedikované pfipojky (symetrické) nl'loo (asyrnelric:ke): 

Kapacita sdilené pfipojky"-

Alternaijvni pfipojka~: Souhlasím s dočasným zfizenim alterna~vn( pfipojky": N. 
Ůtastmcké čislo sd ilené pfipoj~V: Referentn! čisto 02: T)'P: 

Typ rozhrani: Kone~ lor: 

Název zákaznické IP VPN' SIt' 1 Sit' 2: Multiple IP VPN: Ne Sit' 1. 100% kapacity: S íť 2: O~. kapac ity . . . IP VPN doplnkove sluzby 
Back-up dedikovaná pfipojka: N. Bacll·up alternativni připojka ": NII 

BacII·up sdilená ptipojka: No Ú~stmcké čislo back-up sd ~erlé pf ipojky: 

Rel či$lo 02. Typ telefonn! ~nky: 
00S '~. Ne Remote access '2: Ne Centrální in tl'lrneť~. N. 
Mul~ IP VPN": N. Multieast IP VPN'~: Ne IPv6VPN: Ne 

Provoznl StatiStiky'" N. Typ vizualizace: Standard J Prm!ktlvni dohled: N. 
Poznámka: 

6) Potadovan;i kapacita linky '" ~ar""tov"" potJ~. pro rámoo o veliko.ti 512 bajtů B \'<Ili l 
7) Dle pl8trltl"" Popt.u . k.ltby p ' o/e"onllln l "'te.-r>el (,,, článek Z~ízen i .1u1by p,oIesionélni inte.-r>el). dle pI.tr>ého C"" iklJ ~utc-,- ProleSlOf"látrli ,"Ier""t 
8) Dle platn ého Popisu ''''tby IP VPN Iviz ~ Zl i,"'" Il.Jt by IP VPN) B dle plalr>ého C..,lku oIu:!by IP VPN 
9) V po'í~ pouda\tku na 32 . o>ce IPV4 ..:Irel)e .... tM I')1kIiI RIPE t~/II," p/ i~~1 acvea 1M Jsou p1idl leny ma>ky po<:!litl~ , 156.-..00 48 v Uv!sko.b na v"kOS~ 

l-j)OIečr"oo.1t a doIohtelnýďl pOI!llC8ct\ 
10) P""",,á rychIoSl . P",""" pa1""; rychIDSli ....... tahu ke kapacně I>'i~~ ,.. da'Ia ponWr.,., 2 I 
II ) Pokud vyb8'ete _ .Anc-MoIlM' p/ipQjq'. je mft_í hpa"'" ttlO zMotni p/ipolty 1irMov';"8 ""tu;ilni"" looehnolOgiclt)omi a hplcrtni"" motno.lm, mooitli 1;1l 

v dooW 1obI~" a v ~m pI,pad6 nepteHhne maJI,mální ~apaci~ primírni p/ipqlty (v p/ipad' asym ... ro::ke pr"""ní p/ipojlty se r=ml kon/Igu'ace .... bpaó~ v jejím 
LIP_) OOS parametry n.a 1Cm10 Typu ,MobIl p/ipof<y ,,",sou podporo..-ány 

12) Pto ~í ... 10 ..,t~", ... ~ovt Slutoy '" n"""" 'W1noI <IeIan ~I<aa 1<OnItrttní <IopW<oWi oIutby. 1<Jer<it pak .vdi p/ílOflu .610 Spea!il<aoe ""'by IP VPN. 
13) JIH' no IP VPN p~ ~ IIutba OOS. oIutt.. PltM>zni s\allStikVzahmu,"' Adv.nc:e mll"'; (~ měr .... i 00S nebo IP SLA ,,>cem platnÍ' Pop~ oIužby Provomi 

SI8Ustiky). 

SmllNni partnerloprávl1ém'i osoba se zavazuje, te v terminu realizace zajisti technika lodpovl!dného za v n~lni rozvody (plati v pfipad<\, ze dodavatel 
oI\ruhu vyutivé stévající rozvody) a te v den realizace btJde laj i~téna kooe!<tivita LAN do koncového zafizeni pos~ytovatele . 
Smluvni partnl!r/op rávněna osoba by1 Informovan, te v pfipadé vyu! iváo:1! vlastnlho CPE, ne<lese poskytova tel zodpovědnost za pf ipadné technické 
pro~émy zal izení a za pro~émy slutby této služby IP komplet s tím spojerlé (v takovém po'lpadé zejména smluvn ímu partnerovi/oprávněn I! osobl! 
nen;ltleti plis l u ~ né slevy nebo sjednané smluvn! sankce SLA). 

T·Moblle Czech Republic a.s .. Tomlčkova 21 44/1. 14800 Praha 4. Czech Rl!public. 1(;.64949681 . Dle: CZ64949681 
společnost vedená u Městského soudu v Praze. spisová značila 8 .3787 
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• • 
Specifikace služby IP komplet 

Hlasová služba, připoje ní PBX, hlasová VPN 
Zástupce odpovědny za provoz a správu pobočkové ústředny (PBX) zákazníka 
I Kontsktn i osoba": I Telefon: E-mail : 

14) N~"ypro.al " pl i padě, že s.pra,ce pot:<>čkové ustť_y j~ . Kont""tI1 i 0 <000· lNedená " t>oóO .Lo~. l i l •• mluvniho partnaraloprá"""'"" osoby" 

Hlasové rozhraní 
FXS" rozh raní: O BRl" rozhra lli : , PRt"rozhrani: O SIP trunk pro IP PBX VírtuMní Ůslredna 

Souběžných hovoru : O Souběžných ho vorů: 10 Souběžných hovorů : O Souběžných hovoru: O Souběžných hovoru: O 
Odchod O Odchod 10 Odchod O Odchod O Odchod O 
Příchod O Prichod 10 Přic!lod O Př íchod O Pl ic hod O 
15) FXS (For"'9n eXdlange Statl oo) odp""'da po",", HTS (Hlavn, Tele!,"",,1 SIan. ce), BRIIPRI (BaSIfP'rimary Rale Inter/are) OOpovtda pOlmu ISDN2I ISDN30 

Definice připojení pro IP PBX (hlasový SIP trunk) 
Typ signalizace I Typ kodeku 

i I , slu'by 

~ ~':::.''' 
; ,-;,;,;" , 

Po~námka ; i·i;;;~C.· ,., 

Konfigurace pro Virtuálni fax 
Přiděleně čis lo nebo čise l ná řada" Přidělen i ' přeneseni Faxová schránka ' E-mail + utivatelské jméno" + poznámka člsla" + připojeni fax. přistr. '" 

466141206 Přenesen i Schránka a FaxScan 

Počet jednoduchých objednévek přenesen i" · Počet komplexn ich objednávek přenesení" · 

16) KOilkró ln i či. la řad . pouz~ pokUd je mámo _ ",",po""""ý l.daj. ti.~!ne lady musí naJ~i"l do I"dnono t~leton niho obvodu. 
17) Pl itio l""i novél>o I~leloonil>o či . la (.ér;") Z rozsahu T -MobIle nebo pt~n~ ."" í t i. la ( .. ne) od jinÓl>o oP<irál:ora dle pololceného tormulate CH 
18) U.ed .. , cílo." či slo 3 .ybert". zda"" J"dná o pium<ro.án i či piepočel 1~.;1onnich t isel ph;JO lllf'lých k ~xi MLI! íCi plip<lJce Vei.k~rY piichozi te l~f"""i pro"OZ na piido...,., éi,"o 

bude tr;~le zakcoeen prOSlreclroclVim dopllll<o,é funkc~ pře..ooroviloí f1<lOO pI~pa.!:et 6s!a na uveóenóm cí l oY~m ei. I~. Cilo." t islo mus i by l t islo typu DIR neoo t islo 
.lejneho rozsahu jako t i. " ptidě lMé . presměro.áni je 'Mine na lele/omi t i. lo , jakékoliv .elejne lelelomi siti, p/e "něro,a ný pro,o:z j" :zpopl~l r"m Jako odcllozi provoz do 
pl i. luWho omeru ~I ~ zvol enéno ""nového programu a Ceníku Služby lel..tomi P'ipOjen i, pokl>d neni dol1odnoJ!o ~nak Phlpočel č isla lze ",a lizoval pouze . rámoi s itě T-
Mobde a cilové t islo musí rlá!et.el 00 stejného telefonniho ob,OOu jal<o t islo po'epXlláJane, plepol;itany pro,oz neni zpoplall1ěn ""Mu,a pro.oz 

19) F .xSc~n _ ko,",o,é za/ iz",",; pro plipojen i <IMdardniho faxového př i.lroje. Pfístroj <"JeI z" pooiiv3t pro hluoyC,u komunikaco 
20) U ži,at~sI;é jlMroo smí obs""",at pouze písmena a t í. ijce 
21) J~ objedn,,",,,. E pleoesen i jednohO tis la, anal"9,,,e Iirl<y Komplexn l obje"",,,"~a "plenesen i sady (hta"" i • MSN) r>ebo pro,o loové s" rie tise !. 1 obtcdn~,ka = 

1 CAF, 

Back Up hlasové služby . 
Back-up dedikovaná prípojka· Ne Back-up alternativní prlpOjka" · Ne 

Back-up sdí lená pripojka: N, Úča stnic ké čís lo back-up sdl l!!né pří p ojky: 

Rel č í slo 0 2: Typ tetefonni linky; 

Poznamka: 

22) Pokt.d 'yb~rele .otbu .ArIo-Mobi lnl p<lpojka '" maxlmllln l kapacrta tet lelo zalom l prlP<'tky I"",toy",", aklu<ilnlml tochnol0\llCkyml a kapacrtnlmo možnosl rn, mobiln l .. t~ , 
dan" l ok,"il~ a , fadném pl ipadě nepiesill"lne ma,imálni kapaco!u prtmarn i pl ipo"y I' p/ípadé asymelric:kt! primarní ptipojl<y ." rOzumi konfIgurace na kapatitu v jej im 
uploadu). OoS parametry na lomto typu za!om i p/ lpojky nejsO\J podporovány. proto r>elze zarutit OoS ukazatele pro hlaso"" slutby. 

Doplňkové služby23 
Zveiejnéní V te lefonn ím seznamu": DAno ON, Omezení odchozích volání řízené siti (OCB NC)"" bez ome~en l 

(,a"3<1ly' po.oI_ ,~"chna ,oIaní o..z omezen i, po,oI",," 'Se-cfw)a , otán i mimo slUŽby se speQooim taritem: pooze ti"rova, mi' lni a n,..odni '01,..,1. pouze tisrova ,oláni) 

VoW iFi - poiadovaný ma. imalní počet současných hovorU s OoS podporou vo lan i pfes Wi-Fi' 

23) O<taln l dop~ov. slutby MI.a.oye slutby dle st~ndardn l ho na.ta.en l, 'IZ POP' . Iužby, MoUlO zmiinit prlSlu'rx>..t pill """u 'I"'<,fikace slu;!by , 
24) Z'e re~n i údajŮ dle formullll'" "Informace pro LNe?ejněni v leletOl""o1 im seznamu" (bude vyPn!!n. prlbě h u procesu zrízen i "lut.by) 
25) V soutasné dobl! podporuje OoS pouz~ v0"obce App le a to pOUze S telelony iPhone, které podporuji ,oláni pf ... Wi-Fi 

Smluvní partnerlop ravněna osoba se zavazuje. ie v termínu rea lizace této sluiby IP komplel zaji stí na své nák lady součin nost odpovědného zástupce za 
provoz a spravu pobočkové ústredny, pokud požaduje jej í pripojení k té to s lu žbě IP kompl !!!. Smluvn í pa rtne rlopravněna osoba bere na vědom í a souh lasí 
s lim. že POSkytovate l nenese zodpovědno st za pf ípadné technické problémy pobočkové ústfedny a za problémy této služby IP komplet s tím spojené (v 
takovém př ípadé zejména smluvnímu partne rovilop rávněné osobě nenáleží přís lu š né sl!!vy n!!bo sjednané smluvní sankCI! SLA) 

I Poznámka: 

T-Mobile Clech Repub lic a,s .• Tomičkov a 214411, 14800 Praha 4, Czech Republi c, IČ: S4949681. DiČ: CZ6494968 1 
spo le čnost vedená u Městského soudu v Praze. spisová značk a B.3187 
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Dohoda o cenových podmínkách - IP komplet 
Ke sm lou vě t ., 9571053 a SpecifIkaci služby: 1/1 

Číslo dodatku: (př ípadně služba č í sl o) : 

Poskytovatel 
T_Mobile Czech Repub lic a.s. se sídlem Tom íčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, le 649 49 681, spisová značka B 3781 vedená Městským soudem v Praze 

Prodejce: Jiří Voženílek Obchodní pří pad ID: 0300881 Partnerská smlouva: 

Smluvní partner I Oprávněna osoba ') 
Obchodní firma/Jméno: Město Holice IC/rodné číslo : 00273571 

Oprávněný zástupce: Ing. Lad islav Effenberk Funkce: Starosta 

Telefon: E-mail: 

1. Úvodní ustanov eni 

1 1. Tento dodatek, uzavřený mezi poskytovatelem a sm luvním partnerem, upravuje druhy a výši dohodnutých sleva da lších 
pří slušných výhod poskytnutých poskytovatelem sm luvnímu partnerovi k veřejně dostupně službě elektronických komuníkacl lP 
komplet, poskylované poskytovatelem smluvnímu partnerovi dle výše uvedené smlouvy a Specifikace služby nebo pod výše 
uvedeným č í s lem služby (v případě rozporu ma přednost čislo služby) Pokud není čís l o Specifikace služby ani čís l o služby 
výše uvedeno, vztahuje se lento dodatek ke všem službám IP komplet, poskytovaným poskytovatelem smluvnímu partnerovi 
dle výše uvedené smlouvy. 

1.2. Tento dodatek ruší a nahrazuje všechny předešlé dodatky, které se vztahují ke sm louvě a Specifikaci služby uvedené výše. 

1.3. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výš i. 

2. Dohoda o cenách za číselnou provolbu 

2. 1 Sm luvní strany si v níže uvedené tabulce dohodty ind ividuální pravidelné měs íční ceny za číse lnou proVOlbu u služby IP 
komplet , které nahrazují ceny uvedené v příslušných ustanovení platného Ceníku veřejné dostupné telefonní služby: 

Popis Cena 

Provolba 100 čise l cena je zahrnuta v ceně za provoz 

3. Dohoda o cenách za provoz 

3.1 . Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných typů hovorů služby IP komplet dle níže uvedené 
tabulky. 

3.2 Ceny za provoz ostatních typů hovoru služby IP komplet (neuvedených v léto tabulce) jsou sm luvnímu partnerovi účtovány ve 
výši , která je uvedená v příslušném ustanoven í platného Ceníku veřejné dostupné te lefonní služby, cenového programu , popř 
dle jiného ustanoven i tohoto dodatku. 

3.3, Výše individuálních cen za provoz vybraných typů hovorů služby IP komplet: 

Popis Spička Mimo špičku 
(Kč za min.) (Kč za m in.) 

Místní hovory 0,500 0,500 

Meziměstské hovory 0,500 0,500 
Mobílní hovory 0,800 0,800 
Mezinárodní hovory (zóna O) 1,000 1,000 
Mezinárodní hovory (zóna 2) 3,000 3,000 

3.4 . Na mezinárodní hovory s dohodnutou individuální cenou za provoz dle bodu 3.3 výše již nelze uplatnit slevu 5% na voláni do 
zahranič í dle př í s l ušného ustanovení dohodnutého cenového programu. 

4. Závěrečná ustanoveni 
4,1 . Tento dodatek je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy a vstupuje v platnost dnem, kdy je podepsán oprávněnými zástupci 

obou sm luvních stran. 
4, 2. Tento dodatek vstoupí v účinno st dnem zlizení plislušné služby poskytované smluvn ímu partnerovi poskytovatelem dle výše 

uvedené smlouvy a přís lušné Specifikace služby. 
4.3. Vztah tohoto dodatku a Ceníku veřejné dostupné te lefonní služby včelně dohodnutého cenového programu je vztahem 

speciálního a všeobecného. Ostatn í ustanoveni a text Ceníku veřejně dostupné telefonní služby včetně dohodnutého cenoveho 
programu, kromě změn uvedených v tomto dodatku, se neměn í a zůstávají v platnosti. 

T-Mobile Clech ReplIbli c a.s" Tom íčkova 2 14411, 14800 Praha 4, Czech Repub líc, lé:64949681 , Dle : CZ6494968 1 
Zapsané do QR u Městského soudu v Pra ze, 83787, 
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Dohoda o cenových podmínkách - IP komplet 

4.4. Tento dodatek se podepisuje ve tlech vyhotoveních , z nichž obě maji platnost originálu. 
4.5. Každá smluvní strana obdrž l jedno vyhotoven i. 

Datum: 

T ·MobIle Czech Republic a 5 .. TomitkOV8 2 14411. 14800 Praha 4, Czech Republic, le 64949681, OIC: CZ6494968t 
Zapsaná do OR u Městského soudu v Praze. B 3787, 

Stranka 2/2 
lel. 800 990 990 II info@gts.cz 



Zákaznický po rtá l 
Žádost o registrovaný přistup 

Název firmy (už ivat el) : Město Holice 

IČ/ Rodné číslo: 00273571 

Kontaktní adresa : Holubova 1, Hol ice, 534 01 

(Ulice/M ěsto/PSČ) 

Kont aktní osoba: 

Role u živatele: 

Telefon : 

E-ma il: 

Uživatel je oprávněn využívat přístup k podrobným informacím o provozu a vyůttové n i služeb (především k 
vyůčtování poskytnutých telekomunikačních služeb, detailnímu vypisu hovoru a informacím o objemu přenesených 
dat) a k veškerým dalším informacím, ke kterým poskytovatel umožnuje nebo v budoucnu umožni přístup. 

prostředn ictvím specifickeho rozhraní sítě Internet na adrese https:\\porta l.gtsce.com (daje Za kaznicky 
portal). Uživatel je dále prostřednictvím Zakaznického portálu oprávněn měnit veškeré parametry služeb, kterých 
změna je nebo v budoucnu bude umožněna poskytovatelem. Formát dat , ke kterým je umožněn přístup, jakož i 
formát dat, který je poUŽitý pro přenos informaci mezi uživatelem a poskytovatelem prostřednictvím Zákaznického 
portálu určuje poskytovatel. UŽivatel je v připadě přenosu dat mezi nim a poskytovatelem prostřednictvím 
Zákazn ického portálu identifikován řetězcem znakú (dále heslo), které bude zasláno emai lem konta ktní osobě ze 
strany uživate le. Uživateli bude poskytnut j eden přístup do Zá kaz nického portálu pro každý zákaznicky účet (IČ). 

Uživatel muže požáda t poskytovatele o změnu hesla nebo zrušení přístupu Zákaznického portalu. Žádost o změnu 
hesla nebo o zrušen í přístupu k Zákaznickému portálu pOdává oprávněná osoba přímo z aplikace Zakaznický portal 
nebo zasláním písemné žadosti na adresu Oddělení péče o zákazníky poskytovatele . Změnu hesla nebo zrušení 
přís tupu k Zakaznickému portálu realizuje poskytovatel do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla 
žádost doručena. 

Uživatel souhlasí s t ím , že k ůdajúm o sluzbě, které jsou součástí této aplikace; bude mít přístup I pověřená osoba 
poskytovatele. Kazdá taková osoba je vuči spo lečnosti T-Mobile Czech Republic a.s. smluvně zavázána zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví při vykonu své funkce. 

Přístupové heslo bude zasláno Kontaktní osobě uvedené v horní části formuláře, na uvedený e-mail.do l4 dnú od 
doručení do spo lečnost i T-Mobi le Czech Republ ic a.s . 

Datum 

Vyplněný formulář nám prosím zašlete zpět na adresu: 
T·Mobile Czech Republic a.s" Tomíčkova 2144/1,14800 Praha <1 

Tel, 800990990 
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