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Mobile
hrncová smlouva
o službách elektronických komunikací
a o prodeji elektronických komunikačních zařízení
a jejich příslušenství
(dále jen „Rámcová smlouva") č. 47019573

uzavřená dle § 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění

> Rámcová smlouva

J/JZjs/ors

Smluvní strany:

T-Mobile Czech Republic a.s.

Sídlo: Ulice

Město

IČ

Spisová značka

Bankovní spojení

Název banky

Účet číslo

Účet číslo

Zastoupená

Tomíčkova 2144/1

Praha 4 PSČ 149 00

64949681 DIČ CZ64949681

B, vložka 3787, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze

Komerční banka, a.s., 120 00 Praha 2

(platby pro dodávky telefonů)

(platby pro poskytnuté služby)

Kód banky

Kód banky

(dále jen “TMCZ”)

společnost

Sídlo: Ulice

Město

IČ

Spisová značka

Bankovní spojení

Název banky

Účet číslo

Zastoupená

Město Šternberk

Horní náměstí 16

Šternberk PSČ 785 01

00299529 DIČ CZ00299529

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v

Česká spořitelna, a.s, Tř.Svobody 19, 771 05 Olomouc

19-1801688399/0800 Kód banky 0800

Mgr. Jaromírem Sedlákem, starostou

(dále jen „Smluvní partner")

se dohodly na následujícím:
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> Rámcová smlouva
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Úvodní ustanovení

Smluvní partner vypsal v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) veřejnou zakázku 

na „Mobilní operátor pro město Šternberk". Na základě oznámení Smluvního partnera o výběru nejvhodnější nabídky č.j.

ze dne se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne na uzavření této Rámcové smlouvy v

souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. (obch. zák.) v platném znění.

1 Předmět a účel smlouvy

Předmětem Rámcové smlouvy je vymezení základních smluvních podmínek za účelem uzavírání následných smluv, jejichž 

předmětem je poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „účastnické smlouvy'1) a sjednání zvýhodněných 

obchodních podmínek, které budou používány při jejich uzavírání, při poskytování služeb elektronických komunikací, při 

prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství.

Předmět této Rámcové smlouvy je dále vymezen nabídkou TMCZ, předloženou TMCZ jako uchazečem dne 15.12.2011 v 

rámci výše uvedené veřejné zakázky Smluvního partnera podle příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách (dále 

jen Nabídka). Uvedená Nabídka je přiložena k této Rámcové smlouvě, přičemž předmětem plnění TMCZ se pro účely této 

Rámcové smlouvy rozumí souhrn všech výkonů, dodávek a služeb, jak je vymezuje výše uvedená Nabídka.

Účelem této Rámcové smlouvy je umožnit Smluvnímu partnerovi, aby jeho zaměstnanci mohli využívat k plnění svých 

pracovních úkolů a případně i pro svoji osobní potřebu, SIM karty příslušející k účastnickým smlouvám, které Smluvní 

partner uzavře na podkladě této Rámcové smlouvy s TMCZ. Za tímto účelem mohou být SIM karty používány i dalšími 

spolupracovníky Smluvního partnera, nikoli ale na podkladě veřejné nabídky, neboť okruh uživatelů/spolupracovníků 

Smluvního partnera je předem vymezen. Jiné použití těchto SIM karet, zejména takové, které by sledovalo jejich další 

komerční využití, tato Smlouva neumožňuje.

2 Objednávka a uzavření účastnické smlouvy

2.1 Podmínky a rozsah poskytovaných Služeb sí Smluvní strany dohodnou v konkrétní „účastnické smlouvě" uzavřené 

na základě objednávky Smluvního partnera.

Každá účastnická smlouva, která vychází z režimu této Rámcové smlouvy, je uzavírána či prodlužována vždy na dobu 

určitou v délce trvání 24 měsíců. Právní vztahy vyplývající z účastnických smluv se řídí ustanoveními Objednávky služeb, a 

dále též ustanoveními aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „VPST") 

a obchodních podmínek jednotlivých Služeb, není-li Smluvními stranami dohodnuto v této Rámcové smlouvě jinak.

3 Oprávněné osoby

3.1 TMCZ může poskytovat režim této Rámcové smlouvy též Oprávněným osobám. Podmínky nezbytné pro získání statutu 

Oprávněné osoby, jakož i důsledky případné ztráty tohoto statutu, jsou upřesněny níže a dále v Obchodních podmínkách 

Rámcové smlouvy.

3.2 Smluvní partner prohlašuje, že uspokojí TMCZ, pokud Oprávněná osoba nesplní své peněžité závazky vůči TMCZ, resp. 

Smluvní partner se stává ručitelem Oprávněné osoby, a to ve vztahu ke všem závazkům vzniklým v souvislosti s plněním 

dle této Rámcové smlouvy v době, kdy měla Oprávněná osoba status dle této Rámcové smlouvy. Smluvní partner je 

povinen peněžité závazky Oprávněné osoby splnit z titulu ručení bez zbytečného odkladu poté, co bude k jejich splnění 

TMCZ vyzván. To však neplatí, pokud TMCZ vyzvání nemůže uskutečnit, nebo jestliže je nepochybné, že Oprávněná osoba 

svůj peněžitý závazek nesplní, zejména při prohlášení konkurzu na majetek Oprávněné osoby. V takových případech je 

Smluvní partner povinen splnit peněžité závazky Oprávněné osoby bez zbytečného odkladu poté, co se o existenci 

takového závazku dozvěděl.

3.3 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ručitelský závazek Smluvního partnera se vztahuje i na vypořádání povinností 

vyplývajících z Účastnických smluv, které Oprávněná osoba uzavřela elektronickou formou.

3.4 Jelikož Smluvní partner vypsal výše uvedenou veřejnou zakázku jakožto centrální zadavatel v rámci tzv. centralizovaného 

«•* zadávání ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) ZVZ, oprávněnými osobami ve smyslu této Rámcové smlouvy se

rozumí i pověřující zadavatelé, jejichž seznam je přílohou č. 5 této Rámcové smlouvy. TMCZ se vzhledem k tzv. 

centralizovanému zadávání výše uvedené veřejné zakázky zavazuje uzavřít jednotlivé účastnické smlouvy s jednotlivými 

pověřujícími zadavateli, když součástí jednotlivých účastnických smluv s pověřujícími zadavateli budou podmínky 

definované v této Rámcové smlouvě.
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Cena

Cena za služby a prodej se řídí zejména aktuálním Ceníkem tarifů a služeb pro klíčové zákazníky, popř. aktuálními ceníky

určenými pro účastníky s Rámcovou smlouvou, není-li dále smluvními stranami dohodnuto jinak.

Ceník tarifů a služeb pro klíčové zákazníky platný ke dni podpisu Rámcové smlouvy je uveden na www.t-mobile.cz/firmy.

Pokud by TMCZ během prvního roku ode dne podpisu rámcové smlouvy provedl jednostranně jeho změnu, která by pro

všechny účastnické smlouvy pod Rámcovou smlouvu znamenala podstatné zhoršení smluvních podmínek, je Smluvní

partner oprávněn během 20 kalendářních dnů od zveřejnění takové cenové úpravy písemně od Rámcové smlouvy

odstoupit. Smluvní partner prohlašuje, že se před podpisem této Rámcové smlouvy seznámil s Ceníkem tarifů a služeb pro

klíčové zákazníky.

Platnost, účinnost a trvání rámcové smlouvy

Rámcová smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.

Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to tak, že tato doba určitá skončí uplynutím 24 měsíců počítaných ode dne

1.1.2012, když Smluvní partner požaduje poskytování služeb na období 24 měsíců ode dne uzavření jednotlivých

účastnických smluv s pověřujícími zadavateli, nejpozději však právě od 1.1.2012. Povinnost Smluvního partnera dodržet

tuto sjednanou dobu trvání, která je vyvážena poskytnutím zvýhodněných podmínek a slev, je zajištěna ujednáním

Smluvních stran o smluvní pokutě, které je upraveno v Příloze č.1 Rámcové smlouvy.

Rámcová smlouva je uzavírána na dobu určitou bez možnosti automatického prodlužování nebo prolongace. Doba platnosti

smluvního vztahu může být prodloužena pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku. TMCZ písemně

upozorní Smluvního partnera, nejpozději 60 kalendářních dnů před vypršením doby platnosti Rámcové smlouvy, na tuto

skutečnost a vyvolá jednání o případných podmínkách pro následující referenční období. K tomuto se smluvní strany

zavazují respektovat zmocnění Smluvního partnera pro jednání o změnách v rozsahu poskytovaných služeb. Zmocněná

osoba bude uvedena v jednotlivých smlouvách.

Dojde-li k podstatnému porušení smluvní povinnosti, je druhá smluvní strana oprávněna od Rámcové smlouvy odstoupit.

Pokud od Rámcové smlouvy odstoupil TMCZ, je Smluvní partner povinen vrátit TMCZ veškeré poskytnuté slevy na základě

této Rámcové smlouvy a souvisejících dokumentů.

Zánik Rámcové smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost smluvních vztahů vyplývajících z účastnických smluv již vzniklých

na jejím podkladě akceptací Objednávky služeb. Jejich režim se dále bude řídit ustanoveními VPST a obchodními

podmínkami aktivovaných Služeb.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto Rámcovou smlouvou se řídí ustanoveními obsaženými v Obchodních

podmínkách Rámcové smlouvy a dále ustanoveními obsaženými ve VPST v platném znění, které tvoří Přílohy této

Rámcové smlouvy. V případě rozporu ustanovení se použije přednostně úprava v Rámcové smlouvě, poté úprava v

Obchodních podmínkách Rámcové smlouvy a poté úprava ve VPST. Všeobecnými podmínkami společnosti T-Mobile Czech

Republic a.s. se rozumí Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro podnikatele a Podmínky

zpracovávání osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů.

Dojde-li ze strany Smluvního partnera k porušení smluvních povinností uvedených v čl. 2 Obchodních podmínek Rámcové

smlouvy, Smluvní strany se dohodly, že se vždy jedná o podstatné porušení smluvních povinností ze strany Smluvního

partnera, který je v takovém případě povinen neprodleně zaplatit TMCZ na základě jeho výzvy smluvní pokutu ve výši

1.000.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Tato smluvní pokuta se vztahuje na každé porušení některé

z povinností uvedených v cit. článku 2 Obchodních podmínek Rámcové smlouvy, a to i opakovaně.

Nárok na náhradu škody, která by v této souvislosti vznikla TMCZ, není dotčen touto dohodou o smluvních pokutách, jejichž

výši obě Smluvní strany shodně považují za přiměřenou a dohodnutou tak, aby zajistila splnění účelu příslušných smluvních

ujednání. Smluvní pokuty mohou být Smluvnímu partnerovi vyúčtovány na libovolném Vyúčtování služeb, které TMCZ

Smluvnímu partnerovi vystavuje, případně na zvláštním vyúčtování.

Smluvní strany se dohodly a Smluvní partner zavázal, že zajistí, že v režimu Rámcové smlouvy bude uzavřeno maximálně

1000 účastnických smluv, s tím, že případné překročení tohoto počtu bude vždy považováno za podstatné porušení

Rámcové smlouvy ze strany Smluvního partnera, které opravňuje TMCZ odstoupit od Rámcové smlouvy.

i
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6.5 TMCZ je zavazuje plně převzít a zprovoznit SIM karty Smluvního partnera nejpozději do 19.1.2012. SIM karty dílčích

(pověřujících) zadavatelů budou k TMCZ převedeny postupně, dle možnosti ukončování jejich současných smluvních

závazků.

6.6 Z důvodu provozních potřeb je Smluvní partner oprávněn v průběhu smluvního období počet přidělených SIM karet změnit,

a to jak zrušením stávajících, tak zřízením nových. TMCZ i pro tyto případy garantuje Smluvnímu partnerovi nabídnuté

nabídkové ceny.

7 Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré dotazy spojené s Rámcovou smlouvou, nestanoví-li Obchodní podmínky Rámcové smlouvy včl. 7 jinak, bude

Smluvní partner adresovat na kontaktní místo: T-Mobile Czech Republic a.s., Útvar prodeje firemním zákazníkům,

28. Října 39

A, telefon: fax: TMCZ je oprávněn v průběhu trvání Rámcové

smlouvy změnit kontaktní ú od se dohodly, že TMCZ takovou změnu oznámí

Smluvnímu partnerovi písemně formou doporučeného dopisu bez nutnosti dodatkovat tuto Rámcovou smlouvu.

7.2 Tento dokument tvoří úplnou smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Zvláštní smluvní podmínky

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. pro podnikatele a Podmínky

zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů účastníků

Obchodní podmínky Rámcové smlouvy

Výpis z obchodního rejstříku

Seznam oprávněných osob

7.3

7.4

Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran.

Rámcová smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po

jednom výtisku.

V Praze, dne 2 2 "12" 2011

Za T-Mobile Czech Republic a.s.

(jméno, podpis, razítko)
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> Zvláštní smluvní podmínky

Příloha č. 1

k Rámcové smlouvě č. 47019573

Zvláštní smluvní podmínky
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> Zvláštní smluvní podmínky

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 dni účinnosti tohoto ustanovení po celou zbývající sjednanou 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 služeb za každé zúčtovací období.

V tabulce níže uvedené slevy jsou vypočítávány ze základních cen služeb, které jsou uvedeny v aktuálně platném

Ceníku tarifů a služeb TMCZ pro klíčové zákazníky.

Název služby
Výše poskytnuté Konečná cena

slevy v % po slevě v Kč

Volaní - PPS/PS

T-Mobile l-Call - zona 1

Mesicni pausal Blackberry

Mesicni pausal BlackBerry Internet Service

Mesicni pausal - tarif Profi na miru 3

Tarif Profi na miru 3 - SMS - ostatní site

Tarif Profi na miru 3 - SMS - T-Mobile

Mesicni pausal - tarif T 30, tarif T 30 Hit

Mesicni pausal - tarif T 160, tarif T 160 Hit

Mesicni pausal - tarif T 300, tarif T 300 Hit

Mesicni pausal - tarif T 1500, tarif T 1500 Hit

Mesicni pausal - PPS

Mesicni pausal - tarify ADSL

MMS

SMS - ostatní site

SMS-T-Mobile

Voláni - pevne site

Voláni - 02

Voláni - T-Mobile

Voláni - Vodafone

Hlasova linka Premium - sleva na mesicni pausal

Mesicni pausal - Internet v mobilu Standard

Mesicni pausal - Internet v mobilu Klasik

Mesicni pausal - Internet v mobilu Premium

Mesicni pausal - Internet na cesty Standard

Mesicni pausal - Internet na cesty Premium

Mesicni pausal - M2M PREMIUM

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

smlouvy využívající takovou službu.

1.2 Pro účely této Rámcové smlouvy je tarifní program Profi na míru, který je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou

smlouvou, připraven ve variantě Profi na míru 3. Struktura a základní ceny jednotlivých položek u této varianty jsou

shodné se strukturou a cenami tarifního programu Profi na míru, uvedenými v ceníku služeb TMCZ, ze kterého

vychází.

r
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> Zvláštní smluvní podmínky

2 Poskytované slevy

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

bude poskytovat Smluvnímu partnerovi a Oprávněným osobám následující slevy a zvýhodněné ceny, které se

uplatní nezávisle na slevách uvedených v odst. 1.1a 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 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 uvedeno jinak .

2.1 Slevy a zvýhodněné ceny uvedené níže v odstavcích čl. 2 budou poskytovány nejpozději od prvního celého

zúčtovacího období, které bude následovat po oboustranném podpisu této Rámcové smlouvy, není-li u jednotlivých

výhod uvedeno jinak:

zvýhodněná cena aktivace služby Privátní podniková síť (PPS) ve výši DPH, a to s účinností ode dne

oboustranného podpisu Rámcové smlouvy,

sleva z úhrady služby - podrobný výpis hovorů; cena této služby je zahrnuta v ceně měsíčního paušálu vždy

příslušné Účastnické smlouvy využívající takovou službu, a to s účinností ode dne oboustranného podpisu

Rámcové smlouvy,

2.2 TMCZ se dále zavazuje poskytovat v každém zúčtovacím období dodatečné volné jednotky ve formě volných

minut a SMS 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:

pokud Účastnická smlouva využívá tarifní program T30 anebo T30 HIT,

pokud Účastnická smlouva využívá tarifní program T160 anebo T160 HIT,

pokud Účastnická smlouva využívá tarifní program T300 anebo T300 HIT,

pokud Účastnická smlouva využívá tarifní program T1500 anebo T1500 HIT,

pokud Účastnická smlouva využívá tarifní program 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 odstavcem 2.2 Přílohy č.1 Rámcové smlouvy.

3 Změna priority účtování privátní 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 privátní sítě Smluvního partnera. U těchto

hovorů nebude docházet k odečítání tarifních volných jednotek, hovory budou účtovány vždy přímo příslušnou

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

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

4 Společná Privátní podniková síť

4.1 Smluvní strany se dohodly, že Privátní podnikovou síť Smluvního partnera je možné na základě jeho písemné

žádosti (Objednávky PPS) a při splnění dalších podmínek stanovených v tomto článku rozšířit i na Oprávněné osoby

z Rámcové smlouvy.

4.2 Smluvní strany se dále dohodly, že Oprávněné osoby, které budou přiřazeny do PPS Smluvního partnera nemusí

splňovat podmínku minimálního počtu 10ti platně uzavřených účastnických smluv.
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4.3 Administrace společné PPS bude zajišťována pouze prostřednictvím jedné osoby - administrátora PPS, kterého 

stanovuje/mění výlučně Smluvní partner prostřednictvím formuláře Stanovení a změna zplnomocněné osoby. 

Administrátor PPS musí být Zaměstnancem Smluvního partnera. TMCZ není povinen akceptovat požadavky, které 

se týkají společné PPS, pokud jsou sděleny jinou osobou.

4.4 Smluvní partner je odpovědný za informovanost Oprávněných osob, která souvisí se společnou PPS a týká 

se cenových podmínek, výhod, změn nastavení, osoby administrátora apod.

4.5 Úhrady všech placených služeb realizovaných v rámci společné PPS, které se vztahují ke konkrétním Účastnickým 

smlouvám, např. aktivace služby PPS a měsíční paušál za používání PPS, jsou účtovány ke vždy příslušné 

Účastnické smlouvě. Úkony spojené s administrací společné PPS (např. vytvoření dalšího profilu, změna 

specifikace profilu, počáteční nastavení a změna příchozího profilu) jsou účtovány podle aktuálně platného ceníku 

Smluvnímu partnerovi, který je povinen řádně a včas vyúčtované částky uhradit. Tím není dotčena povinnost 

Smluvního partnera naložit s vyúčtovanou částkou za administraci PPS ve vztahu k Oprávněným osobám dle 

platných právních, zejm. daňových předpisů.

4.6 Smluvní partner současně bere na vědomí, že standardní interní procesy TMCZ nepředpokládají individuální 

podmínky stanovené tímto článkem a akceptuje možné omezení rozsahu poskytovaných služeb. Toto omezení 

se váže zejména na možnost administrace služeb přes Internet.

5 T-Mobile Bonus

Smluvní strany se dohodly, že Smluvní partner bude zařazen do programu T-Mobile Bonus. Smluvní partner si je 

plně vědom své povinnosti řádně informovat o této skutečnosti všechny Oprávněné osoby před podáním žádosti o 

jejich zařazení do seznamu Oprávněných osob a vyžádat si jejich souhlas s tím, že také budou zařazeni do 

programu T-Mobile Bonus.

6 Platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že TMCZ vyúčtované částky za služby a za prodej zboží je Smluvní partner povinen 

uhradit do 21 (jednadvaceti) kalendářních dnů po vystavení/doručení (dle ZD) daňového dokladu do sídla 

Smluvního partnera.

6.2 Smluvní partner neposkytuje zálohy. TMCZ bude vystavovat a Smluvní partner bude hradit faktury za služby 

provedené v uplynulém kalendářním měsíci měsíčně zpětně. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu 

bude soupis skutečně poskytnutých služeb v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný TMCZ. Soupis skutečně 

poskytnutých služeb bude doložen formou sumárního výpisu ze všech spravovaných uživatelských účtů (telefonních 

čísel), který bude přiložen k faktuře.

6.3 Součástí měsíčního vyúčtování bude pravidelný měsíční podrobný elektronický výpis hovorů jednotlivých 

uživatelských účtů (telefonních čísel), s dodáním SW, pro snadnou administrativu, určený odpovědné osobě 

Smluvního partnera, dosažitelná pomocí webového rozhraní.

7 Další ujednání o smluvních pokutách

7.1 V případě opakovaného prodlení Smluvního partnera delšího než 120 dnů s úhradou jakéhokoliv svého peněžitého 

závazku vůči TMCZ vyplývajícího z Rámcové smlouvy, z účastnických smluv, z jiných smluv o poskytování služeb 

elektronických komunikací, anebo z kupních smluv k elektronickým komunikačním zařízením a bude-li současně 

částka takového závazku vyšší než čtvrtina jeho průměrné měsíční fakturace za odběr služeb elektronických 

komunikací odebraných na podkladě jím uzavřených účastnických smluv zařazených v režimu Rámcové smlouvy 

vypočítaná z posledních 3 celých zúčtovacích období, která předcházela období, ve kterém došlo 

k porušení uvedeného závazku Smluvního partnera, je Smluvní partner povinen zaplatit TMCZ smluvní pokutu, jejíž 

výše bude vypočtena dle následujícího vzorce:

P = A/5 x B 

P = smluvní pokuta v Kč,
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A = průměrná částka vyúčtovaná za 1 zúčtovací období za služby elektronických komunikací odebrané na

podkladě všech účastnických smluv zařazených v režimu Rámcové smlouvy vypočítaná z posledních 6ti celých

zúčtovacích období, která předcházela období, ve kterém došlo k porušení závazku Smluvního partnera

B = počet pravidelných zúčtovacích období, která zbývají ode dne porušení smluvní povinnosti do konce

sjednané doby trvání Rámcové smlouvy

7.2 Porušení povinnosti Smluvního partnera platit řádně a včas své závazky se považuje za podstatné porušení smluvní

povinnosti.

7.3 Výše smluvních pokut dohodnutých v Rámcové smlouvě obě Smluvní strany shodně považují za přiměřené a

dohodnuté tak, aby zajistily splnění účelu příslušných smluvních ujednání, neboť pouze dlouhodobý smluvní vztah

s odběrem v určité výši může zajistit TMCZ rentabilitu služeb poskytnutých se slevami dle této Rámcové smlouvy.

Smluvní pokuty mohou být Smluvnímu partnerovi vyúčtovány na libovolném Vyúčtování služeb, které TMCZ

Smluvnímu partnerovi vystavuje, případně na zvláštním vyúčtování a Smluvní partner se zavazuje je uhradit ve

Ihútě uvedené ve Vyúčtování služeb. Zaplacením smluvních pokut se Smluvní partner nezprošťuje povinnosti

uhradit jiné dlužné částky. Právo TMCZ domáhat se náhrady škody není zaplacením smluvních pokut dotčeno.

Smluvní pokuta uvedená v čl.7.1 ZSP může být uplatněna jen jednou v průběhu trvání Rámcové smlouvy.

7.4 Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro výpočet smluvní pokuty u účastnických

smluv dle Všeobecných podmínek TMCZ je vždy rozhodující měsíční paušál naposled vyúčtovaný ve Vyúčtování

služeb bez aplikace slev sjednaných v Rámcové smlouvě a bez DPH.
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