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DODATEK Č. 19

k Rámcové smlouvě č. 47019573
v platném znění

ZMĚNA VÝŠE POSKYTOVANÉ SLEVY, ZMĚNA
SJEDNANÉ DOBY TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

T-Mobile Czech Republic a.s.

Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1

Město Praha 4 PSČ 148 00

IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Spisová značka B 3787 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupenou

na základě pověření

(dále jen “TMCZ”)

a

společnost Město Šternberk

Sídlo: Ulice Horní náměstí 78

Město Šternberk PSČ 785 01

IČ 00299529 DIČ CZ00299529

Zastoupená/jednající

(dále jen „Smluvní partner“)

(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany“).
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Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne na uzavření následujícího dodatku k Rámcové smlouvě:

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2011 Rámcovou smlouvu č. 47019573 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Předmět této Rámcové smlouvy tvoří sjednání obchodních podmínek, které jsou používány při uzavírání Účastnických

smluv, poskytování služeb elektronických komunikací a při prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich

příslušenství.

2) ZMĚNA RÁMCOVÉ SMLOUVY

2.1. Smluvní strany se dohodly, že v režimu Rámcové smlouvy bude uzavřeno maximálně 2677 Účastnických smluv s mobilním

hlasovým tarifem s tím, že případné překročení tohoto počtu není možné bez předchozího písemného souhlasu TMCZ. Do

tohoto limitu se započítávají všechny aktivní a dočasně přerušené Účastnické smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly na zrušení celé Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy na podkladě Dodatku č. 18 k Rámcové smlouvě a

nahrazují ji tímto novým zněním:

1. MNOŽSTEVNÍ SLEVY, ZÁVAZEK MINIMÁLNÍHO ODBĚRU A DOHODA O JEHO ZAJIŠTĚNÍ SMLUVNÍ POKUTOU

1.1 Vzhledem k plánovaným odběrům služeb elektronických komunikací, ke kterým se Smluvní partner níže zavazuje,

TMCZ bude 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 Rámcové smlouvy. Tyto slevy budou poskytovány nejpozději od prvního celého zúčtovacího období následujícího

po nabytí účinnosti Dodatku č. 19 této Rámcové smlouvy po celou dobu trvání Rámcové 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.

Název služby
Výše poskytnuté

slevy v %

Konečná cena

po slevě v Kč

Měsíční paušál - M2M PREMIUM

Měsíční paušál - Podniková síť

Měsíční paušál - tarif Autopark 24 měs.

Měsíční paušál - tarif M2M Profi

Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 1,5 GB

Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 10 GB

Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 3 GB

Měsíční paušál - tarif Mobilní Internet 30 GB

Měsíční paušál - tarif Profi na míru 1

Měsíční paušál - tarif Profi na míru 2

Měsíční paušál - tarif Profi na míru 3

Měsíční paušál - tarif Profi na míru 4

Měsíční paušál - tarif Telefonni linka Premium základní

Měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 1,5 GB

Měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 10 GB

Měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 3 GB

Měsíční paušál - zvýhodnění Mobilní Internet 30 GB

Tarify Hlasová linka - Volání - ostatní mobilní sítě v rámci ČR

Tarify Hlasová linka - Volání - T-Mobile

Travel&Surf 100-200MB Zóna 1
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Název služby
Výše poskytnuté

slevy v %

Konečná cena

po slevě v Kč

Travel&Surf 500MB Zóna 1

Travel&Surf 5-50MB Zóna 1

Travel&Surf na den – Zóna 1

1.2 V souvislosti s poskytnutou množstevní slevou se Smluvní partner zavazuje, že zajistí, že minimální částka za odebrané

služby elektronických komunikací po aplikaci dohodnuté množstevní slevy v odst. 1.1, neklesne po dobu trvání Rámcové

smlouvy vždy za tři po sobě jdoucí zúčtovací období, která odpovídají vždy příslušnému kalendářnímu čtvrtletí, pod

částku (bez DPH), a to počínaje od 1. 7. 2017. Opakované porušení povinnosti Smluvního partnera

uvedené v tomto odstavci Zvláštních smluvních podmínek se považuje za podstatné porušení smluvních povinností dle

Rámcové smlouvy.

1.3 V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dále dohodly, že vždy, když Smluvní partner nedodrží svoji povinnost

uvedenou výše v odst. 1.2 a skutečná částka Vyúčtování u Smluvního partnera a Oprávněných osob za kterékoliv

kalendářní čtvrtletí nedosáhne 99 % dohodnuté výše, je Smluvní partner povinen uhradit TMCZ smluvní pokutu. Její

výše se určí jako rozdíl mezi částkou minimálního odběru uvedenou výše v odst. 1.2 a skutečně vyúčtovanou částkou za

poskytnuté služby (bez DPH) po aplikaci dohodnuté množstevní slevy v odst. 1.1 v uvedeném kalendářním čtvrtletí a je

splatná do 14 dnů od obdržení výzvy TMCZ k její úhradě.

1.4 V případě podstatné změny odběru služeb elektronických komunikací ze strany Smluvního partnera, oproti částce

uvedené výše v odstavci 1.2, se Smluvní strany dohodly, že vstoupí do jednání o změně podmínek stanovených touto

Rámcovou smlouvou.

2. POSKYTOVANÉ SLEVY

Vzhledem k plánovanému velkému odběru služeb elektronických komunikací na podkladě Rámcové smlouvy bude

TMCZ poskytovat Smluvnímu partnerovi a Oprávněným osobám následující slevy a dodatečné volné jednotky, které se

uplatní nezávisle na slevách uvedených v odst. 1.1 a přednostně, pokud se sleva uplatňuje na stejnou službu. Každá

Účastnická smlouva může dodatečné volné jednotky čerpat až po vyčerpání tarifních volných jednotek obsažených

v tarifu, který aktuálně využívá, přičemž dodatečné volné jednotky budou jejich prostřednictvím čerpány postupně podle

časového pořadí uskutečnění jednotlivých hovorů. Případný nevyčerpaný nárok bez náhrady propadá a nepřevádí se do

dalšího zúčtovacího období, není-li u jednotlivých výhod stanoveno jinak. Nastane-li případ, že dodatečné nebo volné

jednotky nebudou moci být využívány po celé zúčtovací období (např. Při zařazení Účastnické smlouvy pod Rámcovou

smlouvu nebo při jejím vyloučení z Rámcové smlouvy, při ukončení Rámcové smlouvy, změně tarifu, apod.), potom

jejich počet bude vždy krácen tak, aby přidělený počet proporcionálně odpovídal počtu dnů, po které mohly být v rámci

daného zúčtovacího období využívány, není-li u jednotlivých výhod v jejich obchodních podmínkách či v Ceníku

uvedeno jinak. Smluvní partner tímto prohlašuje, že byl informován o povaze regulovaného roamingového tarifu

platného od 15. června 2017 a definovaného v Nařízení o roamingu a souhlasí s tím, že podpisem Rámcové smlouvy s

TMCZ pro sebe a všechny SIM, které čerpají výhody z této Rámcové smlouvy, sjednal alternativní nabídku ve smyslu

předmětného Nařízení. O alternativní nabídce bude Smluvní partner všechny zúčastněné osoby informovat. Smluvní

partner má samozřejmě možnost kdykoliv změnit alternativní nabídku na výše uvedenou regulovanou, a to za podmínek

stanovených Nařízením a podmínkami TMCZ.

2.1 Slevy a dodatečné volné jednotky uvedené níže v tomto článku budou poskytovány nejpozději od prvního celého

zúčtovacího období, po nabytí účinnosti Dodatku č. 19 této Rámcové smlouvy, není-li u jednotlivých výhod uvedeno

jinak:

- zvýhodněná cena aktivace služby Podniková síť (PS) ve výši + DPH, a to s účinností ode dne

oboustranného podpisu Rámcové smlouvy,

- sleva z ceny služby v rámci destinace dle níže uvedené tabulky. Zvýhodněná cena je uvedena v Kč bez DPH za

jednotku:
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Služba Destinace / Tarif
Zvýhodněná

cena v Kč

Jednotka

Mezinárodní hovor pásmo 1 minuta

Mezinárodní hovor pásmo 2 minuta

Mezinárodní hovor pásmo 3 minuta

Mezinárodní hovor pásmo 4 minuta

Mezinárodní hovor pásmo 5 minuta

Podniková síť-VPN sazba minuta

Volání - T-Mobile Tarif Profi na míru 1 minuta

Volání - ostatní mobilní sítě Tarif Profi na míru 1 minuta

Volání - pevné sítě Tarif Profi na míru 1 minuta

SMS - T-Mobile Tarif Profi na míru 1 kus

SMS - ostatní sítě Tarif Profi na míru 1 kus

Volání - T-Mobile Tarif Profi na míru 2 minuta

Volání - ostatní mobilní sítě Tarif Profi na míru 2 minuta

Volání - pevné sítě Tarif Profi na míru 2 minuta

SMS - T-Mobile Tarif Profi na míru 2 kus

SMS - ostatní sítě Tarif Profi na míru 2 kus

Volání - T-Mobile Tarif Profi na míru 3 minuta

Volání - ostatní mobilní sítě Tarif Profi na míru 3 minuta

Volání - pevné sítě Tarif Profi na míru 3 minuta

SMS - T-Mobile Tarif Profi na míru 3 kus

SMS - ostatní sítě Tarif Profi na míru 3 kus

SMS - mezinárodní Tarif Profi na míru 1 kus

SMS - mezinárodní Tarif Profi na míru 2 kus

SMS - mezinárodní Tarif Profi na míru 3 kus

SMS - mezinárodní Tarif Profi na míru 4 kus

T-Mobile Roaming - příchozí zóna 1 minuta

T-Mobile Roaming - odchozí zóna 1 minuta

T-Mobile Roaming - SMS zóna 1 kus

MMS Tarif Profi na míru 1 kus

MMS Tarif Profi na míru 2 kus

MMS Tarif Profi na míru 3 kus

MMS Tarif Profi na míru 4 kus

Cena služby označena ve výše uvedené tabulce *, je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy příslušné

Účastnické smlouvy využívající takovou službu.

Tato sleva se nevztahuje na prémiové služby v uvedené oblasti jako např. erotické služby apod.

Zvýhodněné ceny uvedené v tomto odstavci se uplatní vždy nejpozději následující den po aktivaci/změně

tarifu/převodu Účastnické smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že cena a způsob účtování volání v příchozím

a odchozím roamingu budou stanoveny odlišně od Ceníku tarifů a služeb pro klíčové zákazníky T-Mobile po celých

minutách.
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TMCZ bude poskytovat Smluvnímu partnerovi a Oprávněným osobám vyjmenované slevy ve výše uvedené

tabulce, které se uplatní nezávisle na slevách uvedených v odst. 1.1. Pokud je v tomto článku sjednána stejná

sleva na tarif, na který je již sjednána sleva v odst. 1.1 této přílohy, uplatní se pouze sleva dle tohoto článku.

2.2 TMCZ se dále zavazuje poskytovat v každém zúčtovacím období dodatečné volné jednotky do všech sítí elektronických

komunikací v ČR, které budou přiděleny k jednotlivým Účastnickým smlouvám uzavřeným na podkladě Rámcové

smlouvy Smluvním partnerem a Oprávněnou osobou v závislosti na tarifním programu, který používají. Přidělení je

následující:

Volné jednotky Tarifní program

Profi na míru 2

Profi na míru 3

V souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných volných jednotek se Smluvní partner zavazuje, že pokud bude

požadovat změnu tarifního programu u Účastnických smluv, které v souladu s tímto ustanovením začnou dodatečné

volné jednotky využívat, je nutné požádat o změnu tarifní programu, a to pouze Zákaznické centrum – Business s

upozorněním na zvýhodněné podmínky umožněné tímto ustanovením.

3. ZMĚNA PRIORITY ÚČTOVÁNÍ PODNIKOVÉ SÍTĚ

Z důvodu vysokého odběru služeb si Smluvní strany sjednaly od standardních podmínek TMCZ odlišné čerpání tarifních

volných jednotek u hovorů, které budou uskutečněné v rámci podnikové sítě Smluvního partnera. U těchto hovorů

nebude docházet k odečítání tarifních volných jednotek, hovory do Podnikové sítě budou účtovány vždy přímo

příslušnou sazbou, zatímco tarifní volné jednotky zůstanou k dispozici pro ostatní typy provozu. Při využití změny priority

účtování podnikové sítě nelze zároveň využívat tarifní zvýhodnění PS/PS+.

4. TARIF M2M PROFI

4.1 V souvislosti s uzavíráním Účastnických smluv, které budou využívat tarifní program M2M Profi, se Smluvní strany

výslovně dohodly, že Smluvní partner není oprávněn spolu s uzavíráním takových Účastnických smluv využívat možnost

zakoupení koncového zařízení za zvýhodněnou cenu, popř. jiná zvýhodnění, která TMCZ standardně spojuje pouze

s uzavřením Účastnické smlouvy na dobu určitou, např. zvýhodněné verze HIT, atp.

4.2 V souvislosti s dohodou uvedenou v předcházejícím odstavci, nezbytnou podmínkou pro možnost využívání tarifního

programu M2M Profi je vytvoření samostatné fakturační skupinu pro všechny účastnické smlouvy, které budou využívat

tento tarif.

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Smluvní partner se tímto zavazuje platit plné ceny za využívání tarifu M2M Profi dle níže

uvedeného ceníku TMCZ.
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Struktura tarifního programu M2M Profi:

Tarifní program M2M Profi

Měsíční paušál za SIM kartu

S
a
z
b
a

D
a
t
o
v
ý

h
o
v
o
r
*

T-Mobile špička/ mimo špičku

Pevná síť

špička

mimo špičku

noční hodiny

Ostatní mobilní sítě v ČR
špička

mimo špičku

Hlas Všechny sítě**

Krátké textové zprávy (SMS) do sítě T-Mobile

Krátké textové zprávy (SMS) do ostatních sítí

GPRS APN w@p***

Cena za přenesený MB***

* Tarifikace 60+1

** Tarifikace 60+30

*** GPRS: min. účtovací jednotka 1 kB

Ceny jsou uvedeny v Kč za jednotku a vždy k nim ještě přistupuje DPH v příslušné výši. Datové služby jsou aktivovány

automaticky a bezplatně.

Časová rozmezí pro účtování datových hovorů jsou rozdělena následovně:

pondělí až pátek: špička 8.00 – 19.00 hod., mimo špičku 19.00 – 22.00 hod.,

noční hodiny 22.00 – 8.00 hod.

víkendy a státní svátky: mimo špičku 8.00 – 22.00 hod., noční hodiny 22.00 – 8.00 hod.

Pro případ ukončení platnosti Rámcové smlouvy si Smluvní strany dohodly, že Účastnické smlouvy uzavřené na jejím

podkladě a využívající tarifní program M2M Profi budou automaticky převedeny do standardního tarifního programu T

30, nebo na jiný cenově nejblíže příbuzný standardní tarifní program, pokud již T 30 nebude v aktuální nabídce TMCZ.

5. AUTOPARK – SLEVA NA NÁKUP KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

5.1 Smluvní strany se dohodly, že TMCZ poskytne Smluvnímu partnerovi v rámci speciální nabídky zvýhodněnou kupní

cenu koncového zařízení (dále jen „koncové zařízení) dle níže uvedené tabulky. Smluvní partner je oprávněn za takto

zvýhodněnou cenu zakoupit počet koncových zařízení uvedených v níže uvedené tabulce, nedohodnou-li se Smluvní

strany jinak. Tuto cenu lze čerpat po dobu trvání Rámcové smlouvy.

Typ zařízení Max. množství Koncová cena bez DPH

GPS jednotka - 803002 30

5.2 Předpokladem pro poskytnutí této slevy je realizace nákupu koncového zařízení vždy prostřednictvím

žádosti/objednávky, zaslané v souladu s příslušným ustanovením Rámcové smlouvy na adresu Zákaznického centra -

Business, ve které žadatel požádá o slevu poskytnutou tímto dodatkem.

5.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy bude níže uvedený typ koncového zařízení vyprodán, TMCZ poskytne

Smluvnímu partnerovi náhradní koncové zařízení dle aktuální nabídky TMCZ za zvýhodněnou kupní cenu ve výši

uvedené tabulce.
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6. NEVYČERPANÝ FINANČNÍ LIMIT

Smluvní strany se dohodly, že pokud Smluvní partner ke dni účinnosti tohoto Dodatku nevyčerpal celou částku

finančního limitu garantovaného dle zrušené Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy na podkladě Dodatku č. 18 k Rámcové

smlouvě ze dne 29. 6. 2015 (dále jen „Zůstatek“), lze tento Zůstatek čerpat za stejných podmínek jak bylo původně

sjednáno.

7. FINANČNÍ LIMIT

7.1 TMCZ garantuje nově dle tohoto Dodatku Smluvnímu partnerovi finanční limit ve výši který může Smluvní

partner využít postupně v průběhu nově sjednaného trvání doby určité Rámcové smlouvy.

7.2 Smluvní strany se dále dohodly, že s písemným souhlasem Smluvního partnera mohou finanční limit čerpat i Oprávněné

osoby; výše uvedená maximální částka finančního limitu však nesmí být překročena.

7.3 TMCZ má právo v případě, že Smluvní partner nebo Oprávněná osoba je v prodlení s úhradou jakékoli částky za plnění

TMCZ, na které se vztahuje tato Rámcová smlouva, nebo pokud Smluvní partner či Oprávněná osoba porušili povinnost

vyplývající z Rámcové smlouvy, podmínek aktivovaných Služeb nebo z právních předpisů, pozastavit čerpání finančního

limitu.

8. PODSTATNÉ PORUŠENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY

8.1 Zneužití loga společnosti T-Mobile, či porušení zákazu přeprodeje dle čl. 2 Obchodních podmínek Rámcové smlouvy se

považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti.

8.2 Opakované prodlení Smluvního partnera delší než 120 dnů s úhradou jakéhokoliv jeho peněžitého dluhu vůči TMCZ

vyplývajícího z Rámcové smlouvy, z Účastnických smluv, z jiných smluv o poskytování služeb elektronických

komunikací, anebo z kupních smluv k zařízením, a zároveň je-li současně částka takového dluhu vyšší než polovina

jeho průměrné měsíční fakturace vyplývající z Rámcové smlouvy, z Účastnických smluv, z jiných smluv o poskytování

služeb elektronických komunikací, 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 v Rámcové

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 Rámcové 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. Výši smluvní pokuty obě Smluvní strany

shodně považují za přiměřenou a dohodnutou tak, aby zajistila splnění účelu příslušných smluvních ujednání.

3) ZMĚNA SOUVISEJÍCÍ SE ZMĚNOU PŘÍLOHY Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

3.1. Smluvní strany tímto dodatkem ruší stávající přílohu č. 3 Rámcové smlouvy - Obchodní podmínky Rámcové smlouvy a

nahrazují ji novou přílohou č. 3 Rámcové smlouvy - Obchodní podmínky Rámcové smlouvy, obsaženou v příloze tohoto

Dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Obchodní podmínky Rámcové smlouvy (dále jen „Podmínky“) mohou být ze strany TMCZ

jednostranně měněny z důvodu změny technických, provozních, organizačních nebo obchodních podmínek na straně T-

Mobile, na trhu poskytování služeb elektronických komunikací nebo z jiného závažného důvodu. TMCZ má právo

jednostranně změnit Podmínky v celém jejich rozsahu a Smluvní partner je oprávněn v případě jejich změny ukončit službu

dotčenou takovou změnou, popř. celou Rámcovou smlouvu, pokud je změnou Podmínek dotčena v zásadní míře, a to

písemnou výpovědí doručenou TMCZ nejpozději do 30 dní od oznámení změny Podmínek. Výpovědní doba činí jeden

měsíc a počíná běžet posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla písemná výpověď TMCZ doručena. Pokud
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Smluvní partner postupem výše uvedeným vypoví službu či Rámcovou smlouvu, má TMCZ právo vzít navrženou změnu 

Podmínek zpět, přičemž Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě se Smluvním partnerem podaná výpověď ruší a 

pro Rámcovou smlouvu nadále platí původní Podmínky. Právo ukončit Službu podle tohoto odstavce nevzniká, pokud dojde 

ke změně Podmínek na základě změny právní úpravy nebo v případě změn Podmínek, které ne jsou v neprospěch 

Smluvního partnera.  

3.3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ujednání o smluvních pokutách pro případ porušení Rámcové smlouvy, obsažená 

v těle Rámcové smlouvy (tj. textu Rámcové smlouvy bez jejích příloh), se bez náhrady ruší.  

3.4. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ujednání obsažená v těle Rámcové smlouvy (tj. textu Rámcové smlouvy bez jejích 

příloh), upravující práva a povinnosti Smluvních stran v případě odstoupení od Rámcové smlouvy, nejsou změnou Přílohy č. 

1 dotčena.  

3.5. V případě rozporu mezi ujednáními Rámcové smlouvy a ujednáními její přílohy (včetně Podmínek) se přednostně aplikují 

ujednání Rámcové smlouvy.  

 

4) ZMĚNA USTANOVENÍ O ÚČASTNICKÉ SMLOUVĚ 

4.1. Smluvní strany si v tomto dodatku dále sjednaly změnu ustanovení Rámcové smlouvy Účastnická smlouva, které nahrazují 

tímto novým zněním: 

 

2.1 Podmínky a rozsah poskytovaných Služeb si Smluvní strany dohodnou v konkrétní Účastnické smlouvě uzavřené 

na základě formuláře „Účastnická smlouva“ Smluvního partnera. 

2.2 V případě služby T-Mobile Autopark si Smluvní strany sjednávají speciální podmínky pro uzavření a prodloužení 

Účastnických smluv takto: 

- „T-Mobile Autopark bez závazků“ na dobu neurčitou 

- „T-Mobile Autopark“ na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců 

-  „T-Mobile Autopark“ a „T-Mobile Autopark bez závazků“, využije-li Smluvní partner cenově zvýhodněnou 

nabídku na zakoupení zařízení dle této Rámcové smlouvy, na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců. 

2.3 Každá Účastnická smlouva, s výjimkou Účastnické smlouvy dle odstavce 2.2, která vychází z režimu této Rámcové 

smlouvy, je uzavírána či prodlužována na dobu neurčitou. Právní vztahy vyplývající z Účastnických smluv se řídí 

ustanoveními formuláře „Účastnická smlouva“, není-li Smluvními stranami dohodnuto v této Rámcové smlouvě jinak. 

2.4 Výjimku z předchozího ustanovení tvoří Účastnické smlouvy, kdy spolu s jejich uzavřením Smluvní partner využije 

nabídku HIT, anebo jinou zvýhodněnou nabídku TMCZ, jejíž využití je podmíněno uzavřením Účastnické smlouvy na 

dobu určitou; v takovém případě se taková Účastnická smlouva uzavírá na dobu určitou v délce trvání 24 měsíců. 

2.5 V souvislosti individuálně sjednanými podmínkami, které jsou obsaženy v příloze Zvláštní smluvní podmínky této 

Rámcové smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že Smluvní partner není oprávněn využít možnosti zakoupení 

koncových zařízení za zvýhodněnou cenu, a to u všech Účastnických smluv. 

 

5) ZMĚNA SJEDNANÉ DOBY URČITÉ V ČLÁNKU PLATNOST, ÚČINNOST A TRVÁNÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY 

Smluvní strany se v tomto dodatku dále dohodly na změně, respektive prodloužení sjednané doby trvání Rámcové 

smlouvy. Nově sjednanou dobu určitou trvání Rámcové smlouvy si Smluvní strany dohodly v délce 24 měsíců 

počínaje dnem, který následuje po uplynutí původně sjednané doby trvání Rámcové smlouvy, tj. do 01. 01. 2020. 

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ostatní ustanovení původního článku „Platnost, účinnost a trvání Rámcové 

smlouvy“ zůstává nedotčeno. 

 

Výjimku z tohoto ujednání tvoří odstavec 5.5 článku Platnost, účinnost a trvání Rámcové smlouvy definující vztah 

platnosti Rámcové smlouvy a Účastnických smluv, který nahrazuje tímto: 
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Zánik Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost smluvních vztahů vyplývajících z Účastnických smluv již

vzniklých na jejím podkladě akceptací formuláře „Účastnická smlouva“. Jejich režim se dále bude řídit ustanoveními

uvedenými v každé příslušné Účastnické smlouvě.

6) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

6.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami (pokud není výslovně pro jednotlivá

ustanovení sjednáno jinak) a účinnosti dnem 1. 10. 2017.

6.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že k zajištění uveřejnění smlouvy

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv v registru smluv, v platném znění (Zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě nejpozději

do 30 dnů od podpisu smlouvy Město Šternberk.

6.3. Město Šternberk se zároveň zavazuje začernit v Dodatku (a případně i v původním znění Rámcové smlouvy, pokud bude

rovněž přikládat) obsažené osobní údaje a obchodní tajemství, za které se považuje zejména ustanovení o cenách, právech

a povinnostech Smluvních stran, příloha Zvláštní smluvní podmínky a Obchodní podmínky Rámcové smlouvy.

6.4. V ostatním, tímto dodatkem nezměněném, zůstává platné původní znění Rámcové smlouvy.

6.5. Dodatek je vypracován ve 3 stejnopisech, z nichž TMCZ obdrží 2 výtisky a Smluvní partner obdrží 1 výtisk.

6.6. Na znamení souhlasu se zněním tohoto dodatku připojili zástupci Smluvních stran své podpisy.

6.7. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla na straně Smluvního partnera rada Města Šternberka dne 21. 6. 2017 usnesením č.

1980/54.

6.8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 3 - Obchodní podmínky Rámcové smlouvy.

V Praze, dne Ve Šternberku, dne

Za T-Mobile Czech Republic a.s.

(jméno, podpis, razítko)

Za Smluvního partnera

(jméno, podpis, razítko)

Za T-Mobile Czech Republic a.s.

(jméno, podpis, razítko)
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