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Specifikace služby Managed PBX 
 

Služba Managed PBX je komplexní řešení zahrnující pronájem IP pobočkové ústředny, včetně IP telefonů, doplňkových služeb a servisu. Detailní popis služby najdete v 
dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí. 
 

Součástí smlouvy č.: 40020931956 (dále jen „smlouva“) Revize: 6, verze: 1 Zákazník č.: 60215905 

Specifikace služby č.: 40101357657 Revize: 1, verze: 1 Exist. služba č. 1:       Požadavek na: zřízení služby 

 

 Poskytovatel 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 
Prodejce: Judita Medková Obchodní požadavek ID: O339378 Partnerská smlouva:       

 

 Smluvní partner / Oprávněná osoba 2 
Obchodní firma/jméno: Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, 
Butovická 2289, příspěvková organizace 

IČ: 65990722 

Oprávněný zástupce: Ing. Pavel Seleši Funkce: Ředitel 

Telefon:       E-mail:       
 

 Termíny 
Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do 56 dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního partnera/Oprávněné osoby a 
poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny Služby (např. vyplněný a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka 
objektu atd.), není-li dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný. 

Minimální doba užívání služby je stanovena na 5 let, není-li dále u konkrétní Služby sjednána minimální doba užívání služby odlišná. 

Cena vyúčtovaná za poskytování Služeb dle této Specifikace služeb se nezapočítává  do Minimálního odběru definovaného ve Smlouvě. 
 

Kontakt pro správu aktivní služby (ADSR – administrátor systémových řešení) 
Administrátor systémových řešení (ADSR) 3:       Heslo:       

Telefon 1 (mobil):       Telefon 2:       

E-mail 1:       E-mail 2:       

Kontakt pro plánovaný výpadek 4:       Telefon:       E-mail:       
 

Lokality / Služby 
Lokalita: ulice: Butovická 228/9 Město: Praha 5 PSČ: 158 00 

Kontaktní osoba v lokalitě 5: Ing. Pavel Seleši Telefon: 602 386 295 E-mail: selesi@waldorfjinonice.cz 
 

Parametry služby 
Zde doplnit předmět plnění dle dodávky od partnera, specifikace IP PBX, telefonů, SLA atd. Telefon výrobce / typ; Počet kusů       

 

Cenová ujednání (v Kč bez DPH) 
Cenová ujednání – Jednorázové ceny (bez DPH) Cenová ujednání – Pravidelné měsíční ceny (bez DPH) 

Jednorázová cena za aktivaci IP PBX:       (v ceně*) Pravidelná měsíční cena za aktivaci IP PBX:       (v ceně*) 

Jednorázová cena za dodávku a správu PBX:        (v ceně*) Pravidelná měsíční cena za dodávku a správu PBX:  5200 Kč 

Jednorázová cena za příslušenství:       (v ceně*) Pravidelná měsíční cena za příslušenství:       (v ceně*) 

Jednorázová cena za tel. – základní funkce; počet kusů      :       Kč Pravidelná měsíční cena za tel. – základní funkce; počet kusů      :       Kč 

Jednorázová cena za tel. – standardní funkce; počet kusů      :       Kč Pravidelná měsíční cena za tel. – standardní funkce; počet kusů      :       Kč 

Jednorázová cena za tel. – nadstandardní funkce; počet ks      :       Kč Pravidelná měsíční cena za tel. – nadstandardní funkce; počet ks      :       Kč 

Jednorázová cena za doplňkové služby:       Kč Pravidelná měsíční cena za doplňkové služby:       Kč 

Jednorázová cena za SLA:       (v ceně*) Pravidelná měsíční cena za SLA:       (v ceně*) 
 

1) Nepovinný údaj. V případě změn na existující službě uveďte číslo služby (SID). Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ. 
2) Podrobné identifikační údaje – viz výše uvedená smlouva/příloha Seznam Oprávněných osob 
3) V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby 
4) Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li žádný kontakt 
5) Vyplňte pouze v případě, pokud se kontakt liší od ADSR. 
 

*) Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně 
  



 

Seznam komponent 
 

 

Reference 
/ obj. č. 
 

Název Popis SLA* ks 

101035IP 
2N NetStar IP, 32xSIP trunk, 
230V 

PBX 2N NetStar IP, 32xSIP trunk, 230V - základní modul,vlastní 
PBX  

Ano 1 

1011701Q 
2N® NetStar 1x GSM module, 
MC55i 

GSM brána pro 1 SIM kartu Ano 1 

22041563 
2N Antenna GSM 2,5dB, 5m 
cable, SMA connector 

Anténa ke GSM bráně Ano 1 

1012000 
2N NetStar Assistant licence 
základních 10 přístupů 

2N NetStar Assistant licence základních 10 přístupů Ano 1 

1012004 
2N NetStar Mobility Extension 
licence 1 uživatel 

2N NetStar Mobility Extension licence pro 1 uživatel Ano 5 

1012026 
2N NetStar VoIP licence 1 
uživatel 

Licence pro uživatele ostatních IP telefonů  Ano 21 

1012027 
2N NetStar VoIP licence 1 
uživatel pro IP StarPoint 

Licence pro uživatele IP telefonů Starpoint Ano 19 

1012051 
2N NetStar VoiceMail licence 
(1 uživatel) 

Voice mail licence pro všechny uživatele Ano 25 

1012096 
Call recording BASIC licence 
1uživatel/hovorový kanál  

Licence pro nahrání 1 uživatele / kanálu do celkového počtu 20  Ano 1 

1012101C 2N® Records Manager - ČR 
SW pro prohlížení nahrávek k instalaci do virtuálního prostředí 
nebo na PC server zákazníka 

Ano 1 

 Příslušenství    

1014181 2N StarPoint IP T23G PoE  IP telefon 2N StarPoint IP T23G PoE Ne 17 

1014145 2N StarPoint IP T46S  IP telefon 2N StarPoint IP T46S PoE Ne 2 

1014178 
2N StarPoint IP key modul 
T48G (20 tlačítek) EXP 40 

Tlačítkový panel k telefonům - 2N StarPoint IP key modul T48G, 
T46S, T48S (20 tlačítek) EXP40 

Ne 1 

1014148 
Yealink W52P IP DECT 
(base+ručka) PoE 1,8"LCD 
(barevný) 

Přenosný telefon Yealink W52P IP DECT (base+ručka) PoE 
1,8"LCD (barevný) 

Ne 2 
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Poznámka: V den zřízení této služby dojde k ukončení služby č. 815000000461899. 

 
 

Tato cena je zahrnuta v pravidelné měsíční ceně 
 

Všechny ceny uvedené v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.  
 

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311 
 

Smluvní partner/Oprávněná osoba podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby, zejména že se 
seznámil/a s cenami zde uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových 
podmínkách, že s nimi souhlasí, že jsou mu/jí srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a 
podmínky zřízení a poskytování zde uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, 
přičemž Smluvní partner / Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat. Tato 
Specifikace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenými ve Smlouvě (včetně Podmínek Firemního řešení) uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvním partnerem. Uzavírá-
li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba tak svým podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek Firemního řešení) seznámila a zavazuje se jimi řídit. 
 
Zpracování osobních údajů: Smluvní partner / Oprávněná osoba má možnost v rámci poskytované Služby ukládat osobní údaje, zejména: identifikační (jméno, příjmení, 
organizace), kontaktní údaje (MSISDN, email) a v případě pořizování nahrávek obsah nahrávek hovoru osob ve vztahu ke Smluvnímu partneru / Oprávněné osobě. Údaje 
jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou, max. po dobu poskytování služby. Poskytovatel pouze zajišťuje uložení dat, nijak je dál nezpracovává a případný přístup je pouze 
nahodilý Smluvní partner/oprávněná osoba může údaje kdykoliv smazat. Pro poskytování Služby je využíván tento další zpracovatel vyberte zpracovatele      
 
Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace služeb je platná až okamžikem, kdy k podpisu této Specifikace služeb za TMCZ a Oprávněnou osobu 
připojí svůj podpis rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením této Specifikace služeb mezi Oprávněnou osobou a TMCZ. 
 
Specifikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení Specifikace a Smluvní partner/Oprávněná osoba obdrží 
1 vyhotovení Specifikace. 
 

            

Datum: Datum: 

Bc. Daniel Krejsa / Manažer retence a prodeje SME/VSE zákazníkům Ing. Pavel Seleši / Ředitel 

Jméno a funkce zástupce/ů poskytovatele Jméno a funkce zástupce smluvního partnera / oprávněné osoby 

 

 

 

 

Podpis/y zástupce/ů poskytovatele Podpis zástupce smluvního partnera / oprávněné osoby 

 


