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DOHODA O VYUŽÍVANÍ T-MOBILE BENEFIT
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") 
v platném znění.

DOHODA ČÍSLO (dále jen „DOHODA"): ČÍSLO ZÁKAZNÍKA: 64770752
Ke smlouvě 21/7700/0059 REVIZE: VERZE:

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

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p
SÍDLO: JEDNAJÍCÍ: Mgr. Jakub Richter

ULICE: Na vápence 915/14
MĚSTO: Praha 3 DATUM NAROZENÍ: "
PSČ: 130 00 DOKLAD ČÍSLO: X

IČ: 03630919 DOKLAD PLATNOST: X

DIČ CZ03630919
SPISOVÁ ZNAČKA: Městským soudem v Praze pod spisovou značkou

A 76922
ZASTOUPENÁ:
POVINNÝ SUBJEKT
PRO REGISTR SMLUV:

ANO

(dále jen „Smluvní partner")

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

PODMÍNKY 

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY
Na základě dlouhodobé spolupráce s TMCZ se Smluvní strany dohodly na sjednání zvýhodněných obchodních podmínek pro Zaměstnance 
(Členy) Smluvního partnera (dále jen „Smluvní partner") definovaných níže a to v celkovém maximálním počtu 1 250 Účastnických smluv. 
Účastnická smlouvaje dále definována ve Všeobecných podmínkách společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
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CLENOVE
Členy ve smyslu této Dohody jsou zejména zaměstnanci Smluvního partnera v aktivním pracovním poměru, zařazení do T- Mobile Benefit. 
Tito zaměstnanci jsou dále společně označováni jako „Člen".
Každý Člen může v rámci T-Mobile Benefit uzavřít nebo převést do režimu “Dohody” maximálně 5 Účastnických smluv. Podmínkou 
využití této možnosti uzavírat Účastnické smlouvy je souhlas Člena s výše uvedenými specifickými podmínkami, za kterých je možné tyto 
Účastnické smlouvy uzavírat a na jejich podkladě odebírat služby elektronických komunikací sítě T-Mobile včetně využití služby Podniková 
síť. TMCZ je oprávněn předpokládat, že souhlas Člena je vždy dán v případě, kdy Člen sdělí TMCZ číslo T-Mobile Benefit Smluvního 
Partnera nebo to, že Člen bude zařazen do T-Mobile Benefit na základě požadavku Administrátora Smluvního partnera apod.
Každý Člen může v rámci T-Mobile Benefit zažádat o vyřazení z tohoto programu. Tímto vyřazením ztrácí status Člena a tím i veškeré 
zvýhodněné ceny. Pokud Člen v době vyřazení využívá tarif z aktuálního portfolia tarifů nabízených ve veřejném Ceníku služeb, bude 
nadále využívat stávají tarif bez Dohodou sjednaných slev; v opačném případě bude Účastnická smlouva Člena po vyřazení převedena na 
cenově nejnižší možný paušální tarif z aktuálně platné veřejné nabídky TMCZ.

CENOVÉ PODMÍNKY
Od data účinnosti této Dohody již budou Členové pro nové aktivace tarifů a služeb oprávněni využívat výhody výhradně dle nabídky 
sjednané v této Dohodě
Smluvní strany si dohodly následující cenové podmínky, které jsou platné po dobu trvání této Dohody, a to od data účinnosti této Dohody.

MNOŽSTEVNÍ slevy
Vzhledem k plánovaným odběrům služeb elektronických komunikací (dále též jen „služeb") bude TMCZ poskytovat Členům množstevní 
slevy z úhrad cen za jednotlivé služby, které budou poskytnuty na základě příslušných Účastnických smluv uzavřených s TMCZ na 
podkladě této Dohody. Tyto slevy budou poskytovány ode dne účinnosti Dohody a po celou dobu trvání Dohody. 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.
Pokud není služba definovaná v tabulce níže, platí, že se na ni uvedená množstevní sleva nevztahuje.

Výše poskytnuté
Název služby slevy v %
Množstevní sleva na měsíční paušál - Můj Tarif bez neomezeného volání 

Množstevní sleva na měsíční paušál - Můj Tarif s neomezeným voláním 

Množstevní sleva na měsíční paušál - Podniková síť 

Množstevní sleva na měsíční paušál - datové tarify Můj Tarif 

Množstevní sleva na odchozí SMS - ostatní sítě 

Množstevní sleva na odchozí SMS - T-Mobile 

Množstevní sleva na volání - ostatní mobilní sítě 

Množstevní sleva na volání - pevné sítě 

Množstevní sleva na volání - síť značky T-Mobile 
Cena služby označená ve výše uvedené tabulce * je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické smlouvy využívající 
takovou službu.

PODNIKOVÁ SIT
Hovory do Podnikové sítě budou účtovány vždy přímo příslušnou sazbou uvedenou v této Dohodě. Toto se uplatní při volání na všechny 
vnitřní uživatele dané Podnikové sítě.

Podniková síť T -Mobile Benefit Volání - Vnitřní uživatel Kč
Cena služby označená ve výše uvedené tabulce * je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné Účastnické smlouvy využívající 
takovou službu.

INFORMAČNÍ povinnost
Smluvní partner se zavazuje informovat Členy o cenových podmínkách T-Mobile Benefit a zároveň i o tom, že v případě zařazení 
Účastnické smlouvy do T-Mobile Benefit není možné využívat časově omezené nabídky TMCZ (tzv. promo akce) a že v případě převodu 
již uzavřené Účastnické smlouvy do režimu T-Mobile Benefit bude aktuálně využívaná nabídka takovým převodem automaticky 
deaktivována.
Způsob komunikace je interní záležitostí Smluvního partnera a Člena.
Součástí informační povinnosti Smluvního partnera je informování Členů o postupu zařazení a vyřazení pomocí dokumentu „Podmínky a 
ceník". Dokument „Podmínky a ceník" je přílohou této Dohody.
Aby mohl být Člen zařazen do T-Mobile Benefit, je nutné pro tyto účely a konfirmaci se vzájemně informovat o osobě Člena v rozmezí: 
jméno, příjmení, telefonní číslo.
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5. PLATNOST, ÚČINNOST A TRVANÍ DOHODY
5.1. Tato Dohoda je platná a účinná dnem podpisu obou Smluvních stran. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 48 měsíců ode dne 

její účinnosti. Po uplynutí sjednané smluvní doby určité se trvání Dohody prodlužuje na dobu neurčitou.
5.2. Dohodu T-Mobile Benefit v režimu doby neurčité může každá ze Smluvních stran vypovědět, a to písemnou formou. Výpovědní doba činí 

30 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
5.3. Po ukončení Dohody o využívání T-Mobile Benefit dojde k ukončení čerpání výhod vyplývajících z T-Mobile Benefit. Pokud Člen na 

Účastnické smlouvě v době ukončení Dohody využívá tarif z aktuálního portfolia tarifů nabízených ve veřejném Ceníku služeb, bude 
nadále využívat stávají tarif bez Dohodou sjednaných slev; v opačném případě bude taková Účastnická smlouva Člena po ukončení 
Dohody převedena na cenově nejnižší možný paušální tarif z aktuálně platné veřejné nabídky TMCZ.

6. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Smluvní partner je povinen stanovit Administrátora T-Mobile Benefit, jehož povinností je zařazovat a vyřazovat Členy.
6.2. Dojde-li k podstatnému porušení smluvní povinnosti jednou ze Smluvních stran, je druhá Smluvní strana oprávněna od Dohody o využívání 

T-Mobile Benefit odstoupit.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud TMCZ ukončí poskytování služby (tarifu), která bude dle obchodních podmínek nahrazena jinou 

službou (tarifem), u které TMCZ poskytne v podstatných ohledech stejné či lepší podmínky a stejnou či nižší cenu jednotlivých komponent 
dané služby (jako měl Smluvní partner u původní služby při zohlednění slev sjednaných v Dohodě), TMCZ je oprávněn nahradit původní 
službu takovou novou službou. Smluvní strany se dohodly, že taková změna Dohody nevyžaduje její dodatkování písemnou formou. O 
ukončení služby a jejím nahrazení novou službou bude TMCZ Smluvního partnera informovat nejméně 30 dní předem. Smluvní partner je 
dle jeho interně sjednaných pravidel zároveň o takové změně povinen informovat Člena.

6.4. V souvislosti s uzavřením a plněním Dohody dochází ke zpracování osobních údajů fyzické osoby jednající za druhou smluvní stranu nebo 
fyzické osoby zapojené do procesu plnění smlouvy (dále společně jako „Subjekt údajů"), a to pro účely:
a) uzavírání a plnění smlouvy; b) vnitřní administrativní potřeby; c) ochrany majetku a osob; d) ochrany právních nároků; e) plnění 
zákonných povinností. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (účely uvedené v bodech a), b), o), d) výše) a plnění právních 
povinností (účel uvedený v bodě e) výše) správce. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či 
korporátní zařazení a záznamy komunikace. Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atp.) o 
tom, že jejich údaje jsou druhou smluvní stranou, která je v pozici správce, zpracovávány a to zejména v rozsahu čl. 13 a následující 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

7. PODSTATNÉ PORUŠENÍ DOHODY
7.1. Zneužití loga společnosti T-Mobile dle čl. 2 Obchodních podmínek Rámcové smlouvy T-Mobile Benefit se považuje za podstatné porušení 

smluvní povinnosti.
7.2. Umožní-li Smluvní partner uzavření Účastnické smlouvy i jiné osobě než svému Členovi, bude se vždy jednat o závažné porušení smluvní 

povinnosti Smluvním partnerem, na které TMCZ Smluvního partnera upozorní a bude žádat okamžitou nápravu. V případě nezjednání 
nápravy v přiměřené lhůtě ne kratší než 14 dnů či v případě opakovaného porušení smluvních povinností uvedených v odst. 7.1. a 7.2. 
této Dohody má TMCZ právo od Dohody odstoupit ke dni doručení takového odstoupení. TMCZ je zároveň oprávněn každou Účastnickou 
smlouvu, která byla neoprávněně uzavřena s nečlenem, bez zbytečného odkladu z T-Mobile Benefit vyřadit. Pokud taková Účastnická 
smlouva v době vyřazení využívá tarif z aktuálního portfolia tarifů nabízených ve veřejném Ceníku služeb, bude nadále využívat stávají 
tarif bez Dohodou sjednaných slev; v opačném případě bude taková Účastnická smlouva po vyřazení převedena na cenově nejnižší 
možný paušální tarif z aktuálně platné veřejné nabídky TMCZ.

7.3. TMCZ má právo na náhradu újmy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. TMCZ i Smluvní partner jsou oprávněni v průběhu trvání Dohody změnit kontaktní údaje uvedené na první straně této Dohody. Smluvní 

strany se dohodly, že TMCZ nebo Smluvní partner takovou změnu oznámí druhé smluvní straně písemně formou doporučeného dopisu bez 
nutnosti dodatkovat tuto Dohodu.

8.2. Nedílnou součást této Dohody tvoří následující přílohy:
Obchodní podmínky Rámcové smlouvy T-Mobile Benefit 
Stanovení Administrátora T-Mobile Benefit 
Podmínky a ceník

8.3. Pokud není v této Dohodě výslovně sjednáno jinak, veškeré změny a dodatky této Dohody musí být učiněny písemně a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran.

8.4. V případě písemného uzavření bude Dohoda vypracována ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž TMCZ obdrží 2 výtisky a 
Smluvní partner obdrží 1 výtisk. V případě elektronického uzavření Smluvní strany Dohodu podepíší elektronicky s využitím zajištěného 
systému DocuSign, event. s využitím jiného způsobu elektronického uzavírání smluv. TMCZ umístí Dohodu 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 Dohody. Na požádání TMCZ je Smluvní partner povinen potvrdit podepsání 
elektronického dokumentu emailem.
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8.5. Smluvní strany po řádném přečtení této Dohody prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena 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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