
DODATEK Č. 1
k Rámcové smlouvě č. 3540243

ZMĚNA PODMÍNEK 
ELEKTRONICKÝCH 
ELEKTRONICKÝCH 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") v platném znění.

ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 10409965

RÁMCOVÉ SMLOUVY O SLUŽBÁCH 
KOMUNIKACÍ A O PRODEJI 
KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH

SMLUVNÍ STRANY:
T-Mobile Czech Republic a.s.
SÍDLO: KONTAKT:
ULICE: Tomíčkova 2144/1
MĚSTO: Praha 4
PSČ: 148 00
IČ: 64949681 ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
DIČ: CZ64949681 BUSINESS:
SPISOVÁ ZNAČKA: B 3787 vedená u Městského soudu v Praze KÓD PROD. MÍSTA:
BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komerční banka, a.s. 120 00 Praha 2
ZASTOUPENA:

(dále jen "TMCZ") 
a

Město Nový Jičín
SÍDLO: JEDNAJÍCÍ:
ULICE: Masarykovo nám. 1/1 JMÉNO, PŘÍJMENÍ |
MĚSTO: Nový Jičín
PSČ: 741 01
IČ: 00298212
DIČ: CZ00298212

POVINNÝ SUBJEKT PRO 
REGISTR SMLUV:

ANO

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

Smluvní strany uzavřely dne 21.01.2020 Smlouvu o zajištění telekomunikačních služeb v mobilních sítích, tzv. Rámcovou smlouvu
č. 3540243 (dále jen Smlouva).
Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), kterým si sjednávají změnu následujících ujednání
Smlouvy.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Předmětem této Smlouvy je zejména sjednání zvýhodněných obchodních podmínek, které budou používány při uzavírání Účastnických 

smluv a poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „Služeb"). Účelem této Smlouvy je rovněž umožnit Smluvnímu 
partnerovi, aby jeho zaměstnanci, spolupracovníci i obchodní partneři v postavení Oprávněných osob, kteří splnili podmínky pro získání 
statusu Oprávněné osoby, mohli využívat k plnění svých pracovních úkolů a případně i pro svoji osobní potřebu Služby aktivované 
k Účastnickým smlouvám, které Smluvní partner a/nebo Oprávněné osoby uzavřou na podkladě této Smlouvy s TMCZ.
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Dodatek k Rámcové smlouvě

2. ZMĚNA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK
2.1. Smluvní partner a TMCZ si sjednávají změnu Zvláštních smluvních podmínek. Celá příloha Zvláštní smluvní podmínky dosud platná se 

ruší a nově nahrazuje zněním Zvláštních smluvních podmínek, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Dodatek je platný ode dne podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinný od prvního dne celého zúčtovacího období, které 

následuje po datu podpisu tohoto Dodatku, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Podmiňuje-li zákon č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“) nabytí účinnosti tohoto Dodatku jeho uveřejnění v registru smluv dle ZRS, pak bez 
ohledu na ostatní smluvní ustanovení nabude tento Dodatek účinnosti nejdříve okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle ZRS. 
Pokud tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnit ho v registru smluv, tak v souladu se ZRS Smluvní strany v rámci uveřejnění tohoto 
Dodatku v registru začerní veškeré osobní údaje a obchodní tajemství obsažené zejména ve Zvláštních smluvních podmínkách.

3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Zvláštní smluvní podmínky

3.4. V ostatním, tímto Dodatkem nezměněném, zůstává platné aktuální znění Smlouvy.
3.5. Dodatek je vypracován ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž TMCZ obdrží 2 výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk.

V případě elektronického uzavření Smluvní strany Smlouvu podepíší elektronicky s využitím zajištěného systému DocuSign, event. 
s využitím jiného způsobu elektronického uzavírání smluv. TMCZ umístí Smlouvu v elektronické podobě do systému DocuSign a vyzve 
Smluvního partnera k podpisu elektronického dokumentu. Smluvní partner poskytne TMCZ potřebnou součinnost (zejména pak 
správnou elektronickou adresu a telefonní kontakt osoby, která je oprávněná podepisovat jeho jménem). Každá ze Smluvních stran 
elektronicky obdrží plně podepsaný dokument ve formátu pdf opatřený DocuSign certifikátem (Certificate of Completion), takový 
dokument se považuje za originál Smlouvy. Na požádání TMCZ je Smluvní partner povinen potvrdit podepsání elektronického 
dokumentu emailem.

3.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, na základě jejich 
pravé, vážně míněné a svobodné vůle, při respektování principů poctivosti, spravedlnosti a rovnosti stran, a ani jedna ze stran se necítí 
být slabší stranou. Na důkaz uvedených skutečností připojují své podpisy.
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zvláštní smluvní podmínky
k Rámcové smlouvě č. 3540243

1. NABÍDKA TARIFŮ
1.1. Smluvní strany se dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací (dále též jen „Služeb") za podmínek uvedených v tomto 

odstavci níže. V otázkách, které tento odstavec neupravuje, se podpůrně použije platný Ceník tarifů a služeb pro zákazníky s Rámcovou 
smlouvou (dále též jen „Ceník"), případně Obchodní podmínky jednotlivých tarifů a služeb. Smluvní partner je oprávněn v režimu 
Smlouvy aktivovat pouze mobilní hlasové tarify uvedené v tomto odstavci, tabulce Mobilní hlasové tarify.

MOBILNÍ HLASOVÉ TARIFY 
Název tarifu
Tarif 5 Pro Firmu 
Tarif 4 Pro Firmu 
Tarif 2 Pro Firmu 
Tarif 6 Pro Firmu 
Tarif 1 Pro Firmu 
Tarif 3 Pro Firmu

Skupina Položka - název

Volné jednotky - 
všechny sítě

Volné minuty do všech sítí
Volné SMS do všech sítí

Národní datový 
limit Národní datový limit

Ceny - národní

Cena volání do sítě značky 
T-Mobile (Kč/min)

Cena volání do ostatních 
mobilních sítí (Kč/min)

Cena volání do pevných 
sítí (Kč/min)

Cena SMS do sítě značky 
T-Mobile (Kč/SMS)

Cena SMS do ostatních 
sítí (Kč/SMS)

Cena MMS (Kč/MMS)

Ceny - 
mezinárodní

Cena za mezinárodní 
hovory - zóna 3 (Kč/min)
Cena mezinárodní SMS 
(Kč/SMS)

Tarif 5 Pro Tarif 4 Pro Tarif 2 Pro Tarif 6 Pro Tarif 1 Pro
Firmu Firmu Firmu Firmu Firmu

Cena Služby označená ve výše uvedené tabulce *je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické smlouvy využívající takovou Službu.

Skupina Položka - název Tarif 3 Pro Firmu

Volné jednotky - všechny sítě
Volné minuty do všech sítí ■Volné SMS do všech sítí

Národní datový limit Národní datový limit

Ceny - národní

Cena volání do sítě značky T-Mobile 
(Kč/min)

Cena volání do ostatních mobilních sítí 
(Kč/min)

Cena volání do pevných sítí (Kč/min)

Cena SMS do sítě značky T-Mobile 
(Kč/SMS)

Cena SMS do ostatních sítí (Kč/SMS)
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zvláštní smluvní podmínky

mobilní datové tarify

Skupina Položka - název
Mobilní 

Internet 1 Pro 
Firmu

Mobilní 
internet 3GB

Neomezený
mobilní
internet

Mobilní 
internet 1,5GB

Mobilní 
internet 10GB

Národní datový limit Národní datový limit 100 GB Dle ceníku Dle ceníku Dle ceníku Dle ceníku

2. množstevní slevy
2.1. Vzhledem k plánovaným odběrům Služeb, ke kterým se Smluvní partner níže zavazuje, bude TMCZ poskytovat Smluvnímu partnerovi i 

Oprávněným osobám množstevní slevy z úhrad cen (bez DPH) za jednotlivé Služby, které budou poskytnuty na základě příslušných 
Účastnických smluv uzavřených s TMCZ na podkladě této Smlouvy. Tyto slevy budou poskytovány nejpozději od prvního celého 
zúčtovacího období následujícího po dni účinnosti tohoto ustanovení po celou dobu trvání Smlouvy. Jednotlivé Služby, na které se slevy 
vztahují a jim odpovídající výše množstevní slevy, vyplývají z níže uvedené tabulky. Poskytnuté množstevní slevy budou uvedeny vždy 
ve Vyúčtování za každé zúčtovací období. V tabulce níže uvedené slevy jsou vypočítávány ze základních cen Služeb, které jsou 
uvedeny v Ceníku.

2.2. Pokud není Služba definovaná v tabulce níže, platí, že se na ni uvedená množstevní sleva nevztahuje.

Název Služby

Množstevní sleva na měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 400MB 
Množstevní sleva na měsíční paušál - Podniková síť 
Množstevní sleva na měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 3GB 
Množstevní sleva na měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 1,5GB 
Množstevní sleva na měsíční paušál - zvýhodnění Neomezený Mobilní Internet 
Množstevní sleva na měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 10GB 
Cena Služby označená ve výše uvedené tabulce *je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické smlouvy využívající takovou Službu.

3. PODNIKOVÁ SÍŤ
3.1. Podniková síť poskytuje řešení vnitropodnikové hlasové komunikace Smluvního partnera. Smluvní partner si sjednává službu Podniková 

síť v níže uvedené variantě.
3.2. Měsíční paušál za službu je uvedený v Ceníku a vztahuje se na něj výše sjednaná množstevní sleva.
3.3. Cena volání v rámci Podnikové sítě smluvního partnera je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické smlouvy 

využívající takovou službu.
3.4. U hovorů, které budou uskutečněny v rámci Podnikové sítě Smluvního partnera, nebude docházet k odečítání tarifních volných jednotek. 

Hovory do Podnikové sítě budou účtovány vždy přímo příslušnou cenou, tarifní volné jednotky zůstanou k dispozici pro ostatní typy 
provozu.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že k Podnikové síti přistupují Oprávněné osoby.

4. PODROBNÝ VÝPIS SLUŽEB
4.1. Smluvní strany se dohodly na těchto cenách za Podrobný výpis služeb.

Název Služby Koncová cena
Podrobný výpis: elektronický - typ na BP * Kč
Podrobný výpis: elektronický k tištěnému vyúčtování - typ na BP * Kč
Cena Služby označená ve výše uvedené tabulce *je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické smlouvy využívající takovou Službu.

5. PRODLOUŽENÁ DOBA SPLATNOSTI
5.1. Smluvní strany se dohodly, že ze strany TMCZ vyúčtované částky za Služby a za prodej Zboží jsou Smluvní partner a Oprávněné osoby 

povinni uhradit do 30 dnů po vystavení daňového dokladu.
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zvláštní smluvní podmínky

5.2. Smluvní strany se dále dohodly, že tato jimi sjednaná zvýhodněná doba splatnosti je podmíněna řádnou a včasnou úhradou TMCZ 
vyúčtovaných částek. Dojde-li ze strany Smluvního partnera nebo kterékoli Oprávněné osoby k prodlení s úhradou delší než 30 dnů od 
data splatnosti daňového dokladu, je TMCZ oprávněn jednostranně výše uvedenou prodlouženou dobu splatnosti svým písemným 
oznámením adresovaným Smluvnímu partnerovi a všem Oprávněným osobám zrušit a nahradit standardní dobou splatnosti.

5.3. Pro tyto účely se Smluvní strany dohodly, že současné prodlení se splatností u několika skupinových Vyúčtování Smluvního partnera se 
pro účely tohoto ujednání posuzuje jako jedno porušení.

5.4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že tato sjednaná zvýhodněná doba splatnosti je určena výhradně pro ta Vyúčtování Smluvního 
partnera a Oprávněných osob, která spadají pod jejich podnikatelskou činnost. Smluvní partner je povinen na výzvu TMCZ vyloučit ten 
typ Vyúčtování služeb, který nespadá pod jejich podnikatelskou činnost; k tomuto nastavení není třeba uzavírat písemný dodatek 
(postačí e-mailová korespondence). Prokazatelné porušení ohledně zařazení Vyúčtování pod podnikatelskou činnost Smluvního 
partnera nebo Oprávněných osob může mít za následek plošné zrušení zvýhodněné doby splatnosti pro celou Smlouvu.

6. NEVYČERPANÝ HARDWARE BUDGET
6.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud ke dni účinnosti této Smlouvy nebyla vyčerpána celá částka HWB garantovaná v posledním 

platném znění Smlouvy tímto nahrazovaném (dále jen „Zůstatek"), může být tento Zůstatek dočerpán, a to za stejných podmínek, které 
si Smluvní strany dohodly.

7. ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA
7.1. Smluvní partner může navrhovat TMCZ uzavření Účastnických smluv (podáním Formuláře ÚS) nebo jejich případné změny (změnový 

požadavek) i prostřednictvím e-mailové komunikace bez využití zaručeného elektronického podpisu, tj. elektronickou formou, nebo 
vyplněním Formuláře ÚS na www.t-mobile.cz. Řádně vyplněný Formulář ÚS pro uzavření Účastnické smlouvy nebo e-mail se specifikací 
požadované změny spolu se seznamem Účastnických smluv, jichž se má změna dotknout, je třeba odeslat na adresu TMCZ uvedenou 
ve Formuláři ÚS. Formulář ÚS vyplněný na webu je doručen TMCZ stisknutím tlačítka k závaznému objednání Služby. Po doručení 
TMCZ ověří prostřednictvím hesla, že Formulář ÚS podal Smluvní partner a případně ověří i další skutečnosti potřebné pro akceptaci 
návrhu Smluvního partnera. Okamžik akceptace návrhu Smluvního partnera ze strany TMCZ je definován v podmínkách obsažených v 
Účastnické smlouvě, případně ve Všeobecných podmínkách společnosti T-Mobile Czech Republic a s. (dále jen „VPST"), a pokud zde 
není uvedeno jinak, rozumí se jím požadované aktivace či změny Služby zvlášť pro každou Účastnickou smlouvu. TMCZ je oprávněn v 
případě snížení fakturace za Služby tuto výhodu elektronické objednávky jednostranně zrušit s okamžitou účinností, a to oznámením na 
příslušnou kontaktní e-mailovou adresu Smluvního partnera.

8. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
8.1. Zneužití loga společnosti T-Mobile či porušení zákazu přeprodeje dle čl. 2 Obchodních podmínek Smlouvy se považuje za podstatné 

porušení smluvní povinnosti.
8.2. Opakované prodlení Smluvního partnera delší než 31 dnů s úhradou jakéhokoliv jeho peněžitého dluhu vůči TMCZ vyplývajícího z této 

Smlouvy, z Účastnických smluv, z jiných smluv o poskytování Služeb, anebo z kupních smluv k zařízením, a zároveň je-li současně 
částka takového dluhu vyšší než polovina jeho průměrné měsíční fakturace vyplývající ze Smlouvy, z Účastnických smluv, z jiných smluv 
o poskytování Služeb, anebo z kupních smluv k zařízením, vypočítaná z posledních 3 celých zúčtovacích období, která předcházela 
období, ve kterém došlo k porušení uvedené povinnosti Smluvního partnera, se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že na nepodstatné porušení smluvní povinnosti je neporušující strana povinna porušující stranu písemně 
upozornit. Ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se neaplikuje.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení kterékoliv smluvní povinnosti uvedené ve Smlouvě Smluvním partnerem, 
je Smluvní partner povinen uhradit TMCZ smluvní pokutu, která se vypočte jako součin částky a počtu celých měsíců, které zbývají do 
uplynutí sjednané doby určité trvání Smlouvy ode dne, kdy k podstatnému porušení příslušné smluvní povinnosti došlo. Smluvní pokutu 
může TMCZ uplatnit jen jednou.

8.5. TMCZ má vedle práva na smluvní pokutu rovněž právo na náhradu újmy převyšující zaplacenou smluvní pokutu. Výši smluvní pokuty 
obě Smluvní strany shodně považují za přiměřenou a dohodnutou tak, aby zajistila splnění účelu příslušných smluvních ujednání.

http://www.t-mobile.cz





