
SMLOUVA O FIREMNíM ŘEŠENí 

Uzavřena v sou ladu s § 1746 odsl. 2 zakona č . 89/2012 Sb., občanského zakoniku (dale jen "obcanSký zákoník") 

v platném zněn í. 

(dá le jen "Smlouva") 

Čísl o 

mezi 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Síd lo: Ul ice 

IČ 

DiČ 

Město 

Spisová značka 

Zastoupená 

(dále jen "TMeZ") 

a 

Město Holice 

Sídlo: Ulice 

Město 

I Č 

D i Č 

9571053 

Tomíčkova 2144/1 

Praha 4 

64949681 

CZ64949681 
B. 3787 vedená u rejstříkového soudu II Praze 

Tomášem Mejzlíkem, na základě pověření 

Holubova 1 

Holice 

00273571 

CZ00273571 

Zastoupenou Ing. Ladislavem Effenberkem, starostou 

Adresa pro zas ilání korespondence včelně Vyúčtován i 1): 

(dále jen "Smluvní partner") 

(TMeZ a Smluvní partner dohromady dále také jako "Smluvní stran y") . 

1) Vyplnit pouze, je-Ii od lišná od sidla 

o bez realizace o migrace 

Smlouva o Firemll im fešeni 

v .. ,.", OP V2 1 SM~ 

PSČ 14800 

PSČ 53401 
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Úvodní ustanovení 

Smluvni partner a TMeZ uzavřeli za účelem poskytování služeb smlouvy, specifikace nebo objednávky specifikované zde 

v Príloze č . 5 (dále také "Původ ní smlouva' ). Na základě Původní smlouvy jsou Smluvnímu partnerovi poskytovány služby 

speci fikované v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále také " Původní služby"). Původní služby budou v souvislosti s uzavfenlm 

této Smlouvy vypořádá ny způsobem uvedeným v Přiloze Č .S této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že každá Původn i 

smlouva zaniká vypofádánlm poslední Původn í služby poskytované dle takové Původní smlouvy způsobem dle tabulky 

v priloze č . S této Smlouvy. 

Smlouva o Firemním řešení 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Ůčelem této Smlouvy je stanovení podmínek mezi TMCZ a Smluvn im partnerem, za nichž bude Smluvnímu partnerovi 

poskytováno plněn i v oblastí informačn ích technologii , neveřejných služeb elektronických komunikac i a na základě 

Učastn ických smluv i veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci. 

1.2 TMCZ se na základě uzavfené Specifikace služeb nebo Účastn ické smlouvy zavazuje Smluvnímu partnerovi poskytovat tam 

sjednané p lněn í (dále jen .Služby"), a to za podmínek uvedených ve Specifikaci služby, Popisu služby, Dohodě o cenových 

podmínkách, Účastnických smlouvách, Cenících služby, Obchodních podmínkách Smlouvy o Firemním řešeni (dále též jako 

.Podmínky Fíremního řešeni" ) , v této Smlouvě a pnlohách této Smlouvy (dále společně jako ,Smluvní dokumenty"). 

1.3 Smluvní partner se za zřízení a poskytování Služeb zavazuje hradit TMeZ ceny dle Smluvních dokumentu, pln it další 

povinnosti dle Smluvních dokumentů a poskytovat TMeZ součinnost potřebnou pro řádné zi lzení, změnu , pOSkytování a 

ukončen í Služeb. 

2. ZÁMĚRNĚ VYNECHÁNO 

3. CENA, PLATEBNi PODMíNKY 

3.1 Smluvní partner se za Služby zavazuje hradit cenu dohodnutou Smtuvními stranami ve Smluvních dokumentech, a 10 vždy 

na účet TMeZ uvedený v přís lušném daňovém dokladu - vyúčtováni. Není-Ii výslovně uvedeno jinak. jsou ve~keré ceny 

uvedeny bez DPH , přičemž na daňovém dokladu bude k ceně připočteno DPH ve výši dle platných právnich předpísů . 

Pokud nebylo výslovně sjednáno jinak, TMeZ je oprávněn vyúčtovat cenu za Služby čerpané v jednom zúčtovacím období 

na více samostatných daňových dokladech - vyúčtovaních . 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že splatnost vyúé:továni činí 18 dni od jeho vystavení. V prípadě prodleni s úhradou ceny má 

TMeZ právo na úrok z prodlenl ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

4. ZÁVAZEK M1N1MÁlNIHO ODBĚRU 

4.1 Vzhledem ke zvýhodněným podmínkám jednotlivých Služeb. se Smluvní partner zavazuje, že zajisl í minimální odběr Služeb 

tak, že minimálni častka vyúčtovana za Služby v období od 01 .10.2017 do 30.09.2019 (dále jen .Doba minimálního 

odběru" ) a dále až do ukončenI úč ínnost i Smlouvy neklesne pod 34.500 Kč (bez DPH a po aplikaci dohodnutých Slev). a to 

vžd y za každé ka lendářn l čtvrtle t í (dále jen .Minimální odběr") . Do plněni závazku Mín imá ln ího odběru se započítávají 

pouze úhrady Smluvn iho partnera vztahující se k takové Službě. u niž je to v př i slušném Smluvním dokumentu (zejm. 

Specifikaci služby č i Účastnícké smlouvě) uvedeno. Není-ti ve vztahu k určité S lužbě v p l' is lu~ném Smluvním dokumentu 

(zejm. Specifikaci slUŽby či Účastnické smlouvě) uvedeno, že se Služba zapOČítává do Minimálního odběru, pak ptatí, že se 

úhrady Smluvniho partnera vztahujicí se k dané Službě nezapočítávají do plněn í závazku Minimálního odběru . Ve vztahu ke 

Službám, které se započítávaj í do Minimálního odbéru se nepoužije smluvní pokuta dle odsl. 7.1.2 Smlouvy. 

4.2 Vždy, když Smluvní partner poruší svůj závazek Minimáln ího odběru a skutečná vyúčtovaná částka za kterékoliv kalendáfni 

čtv rtle ti za trvání této Smlouvy nedosáhne 99 % dohodnuté výše Minimálního odběru, je TMeZ oprávněn vyúčtova t 
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Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu uhradit. Vyše této 

sm luvní pokuty se rovná rozdílu mezi sjednanou vyší Minimá lniho odběru a skutečně vyúčtovanou částkou za poskytnuté 

Služby za daně kalendářní čtvrt l etí (bez DPH a po aplí kaci dohodnutych slev), 

5. MINIMÁLNí CENA ZA PROVOZ 

5.1 Smluvn i dokumenty mohou stanovit min imáln í cenu za provoz (dále jen "Minimální cena za provoz") . Cenou za provoz se 

rozumí ve Smluvním dokumentu specifikovaná cena za pl nění poskytovaná v rámci Služby v zúčtovac ím období dané 

Služby. Cena za provoz je účtována zpravidla nad rámec paušální ceny Služby. Je-Ii stanovena Minimální cena za provoz, 

zavazuje se Smluvní partner zajistít mínimalní odběr plnění v rámci Služby tak, že nad rámec paušaln í ceny za tuto Službu 

bude vyúčtovana cena za provoz ve vztahu k dotčené Službě v daném zúčtovacím období alespoň ve vyši Minimá lní ceny 

za provoz (bez DPH a po aplíkací dohodnutych slev) . 

5,2 Vždy, když Smluvní partner poruší svůj zavazek zajistit odběr plněn i v rámcí Služby tak. aby v daném zúčtovacím období 

dosáhla vyúčtovaná cena za provoz alespoň Mín imální ceny za provoz, je TMCZ oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi 

smluvn í pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní pokutu uhrad it. Tato Smluvní pokuta se vypočte 

jako rozdí l mezi vyši stanovené Minimalní ceny za provoz a skutečně vyúčtovanymi cenam i za provoz (bez paušáln í ceny 

Služby) ve vztahu k dané Službě v daném zúčtovacím období. 

6. MINIMÁLNí DOBA UŽíVÁNí SLUŽBY 

6.1 Specifikace služby jsou uzavírány na dobu neurč itou se závazkem minimálni doby užíváni Služby (dále jen ,.Minimální 

doba užívání služby") . Pro vy loučen í pochybností se uvadí, že Minimální doba uživání služby neznamená dobu určitou 

trván í Specífikace služby. Není-Ii v relevantn ím Smluvním dokumentu stanoveno jinak. činí Mínimální doba uživání služby 24 

měsiců Minimální doba užívání služby se počítá ode dne zřízení Služby, popř. ode dne provedení změny Služby. 

7. SMLUVNí SANKCE, NÁHRADA ÚJ MY 

7.1 Za jakékoliv porušen í povinností Sm luvním partnerem, které je podle Smluvních dokumentů označeno jako podstatné, je 

TMCZ opravněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu a Smluvní partner je povinen takto vyúčtovanou smluvní 

pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta bude vyúčtována ve vyší vypočtené postupem buď dle odst 7.1.1 níže , nebo dle odst 

7.1 .2 níže, a to podle toho. který postup vypočtu bude mít za vljsledek vyšš í částku . Vyše smluvni pokuty se vypočte jako: 

7.1.1 součin částky 11.500 Kč a počtu celých měsíců, kterě zbljvají do uplynutí Doby minimálního odběru ode dne, kdy 

k takovému porušení povinnosti došlo; nebo jako 

7. 1.2 součet sjednanych měs ičních paušálních cen a Mínimálnich cen za provoz platných ke dni porušení dané 

povinnosti u konkrétní Služby vynásobeny počtem celých ka lendářn ích měsíců, které zbývaj í do uplynuli sjednané 

Mínímální doby užívání Služby u Služby, které se takové porušení tyká. a to ode dne, kdy k takovému porušení 

povinnosti došlo. Jsou-Ii sjednány paušálni ceny za obdobi delší než měsic, urč í se pro účely předchozí věty 

měsíčni paušální cena jako poměrná část takové paušálni ceny připadaj i cí na jeden měsíc. 

Pro vy loučení pochybnosti smluvní strany potvrzují, že TMCZ není oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu tvořenou jako součet 

částek vypočtenych dle odst. 7.1.1 a 7.1.2 Smlouvy. ale je oprávněn vyúčtovat buď pouze smluvn i pokutu vypočtenou 

postupem podle odst. 7.1.1 vyše, nebo pouze smluvn í pokutu vypočtenou postupem podle odst. 7.1.2 vyše, a to podle toho, 

který z uvedenych postupů bude mít za výsledek vyšší částku. Ujednáním o smluvní pokutě dle tohoto odstavce 7. 1 není 

dotčeno právo TMCZ na náhradu újmy vzniklé v souvislostí s podstatným porušen ím povinnosti Smluvním pa rtnerem v plné 

vyši. 

7.2 Dojde-Ii ze strany Smluvního partnera k prokazatelnému porušen í smluvní povinnosti uvedené v článku 3 Podmínek 

Firemn ího řešen i. Smluvní strany se dohodly , že se vždy bude jednat o podstatné porušení smluvn í povinnosti ze strany 

Smluvního partnera , přičemž TMCZ je oprávněn vyúčtovat Smluvnímu partnerovi nad rámec jiných sankci za toto porušeni 

smluvn i pOkutu a Smluvni partner je povinen takto vyúčtovanou smluvn í pokutu uhradit. Tato Smluvní pokuta č i ní 100.000,

Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně . 
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7.3 Smluvní pokuty dohodnuté v této Smlouvě mohou být Smluvnimu partnerovi vyúčtovany v ramcí kteréhokoliv vyúčtovan í 

služeb, které TMel Smluvnímu partnerovi vystavuje, pfípadně ve zvlaštním vyúčtovan í, a Smluvní partner se zavazuje je 

uhradít ve lhůtě uvedené ve vyúčtován i. Smluvní strany se výslovně dohodly, že TMeZ je oprávněna zapOČ í st svůj nárok na 

úhradu smluvn í sankce proti Smluvnímu partnerovi v rámci kteréhokoliv vyúčtován í za Služby. Pro účely výpočtu smluvní 

sankce z ceny Služeb se vždy použije cena Služeb včetně DPH a bez aplikace případných slev z Ceníku . 

7.4 Vyúčtuje-I i TMCZ Smluvnímu partnerovi smluvn í pOkutu dle odst. 7.1.1 Smlouvy, pak bez ohledu na ostatní ustanovení 

Smluvních dokumentů a bez ohledu na ujednání v čl. 4 Smlouvy, dochází ke dni uhrazení takové smluvní pokuty k ukončen í 

Doby minimálního odběru . Vyúčtuje- Ii TMCZ Smluvnímu partnerovi smluvní pokutu dle odst. 7.1.2 Smlouvy, pak bez ohledu 

na ostatní ustanovení Smluvn1ch dokumentů, dochází ke dni uhrazení takové smluvní pokuty k ukončen i Minimálni doby 

užíváni služby ve vztahu ke Službě, které se tYká podstatné porušeni povinnosti a následna úhrada smluvní pokuty. 

7.5 Smluvní strany si ujednávají další práva a povinnosti týkající se připadů, které jsou ve smyslu této Smlouvy považovány za 

podstatné porušení povinnosti, smluvních sankcí a náhrady újmy a jejího omezení, a to v Podmínkách Firemniho rešenl, 

zejména v jejích článku 9. 

8. TRVÁNI A UKONČENI SMLOUVY A SPECIFIKACE SLUŽBY 

8.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnost i podpisem oprávněných zástupců obou Smluvnich stran a je uzavřena na dobu 

neurčitou. Smlouva může být kdykoli ukončena na základě písemné výpověd i kterékoli ze Smluvních stran s výpovědní 

dobou 3 (tři) měsíců, která začlná běžet posledním dnem ka lendářního měsíce, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní 

straně doručena a uplyne posledním dnem posledníhO měsíce výpovědní lhů ty. Smluvní strany se výslovně dohodly. že bez 

ohledu na uvedené v předchozi větě takto stanovená výpovědní doba neuplyne nikdy dřive , než poslední den Doby 

minimálního odběru, je-Ii sjednana. 

8.2 Specifikace služby naby-vá platnosti a účinnost i podpisem oprávněných zástupců obou Smluvnlch stran . Specifikace Služby 

je uzavřena na dobu neurčitou . Specifikace Služby může býl kdykoli ukončena na zakladě písemné výpovědi kterěkoli ze 

Smluvních stran s výpovědn í dobou 3 (tři) měsiců, která zač!na běžet poSledním dnem kalendářn ího měsíce , ve kterém byla 

výpověď druhé Smluvní straně doručena a uplyne posledním dnem posledního měsíce výpovědní lhůty. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že bez ohledu na uvedené v předchozí vě tě takto stanovená výpovědní doba neuplyne nikdy dřive , než 

pOSlední den Minimální doby užívaní služby. 

8.3 Smlouva nebo Specifikace služby mŮže být ukončena rovněž dohodou Smluvních stran nebo odstoupením kterékoliv 

Smluvní strany, a to v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Další podmínky pro ukončen í 

Smlouvy, čí Specifikaci služeb nad rámec tohoto článku Smlouvy , jakož i podmínky ukončeni Účastn ických sm luv mohou být 

stanoveny ve Smluvn ích dokumentech. 

8.4 Ukončením této Smlouvy dochází k ukončení Dohod o cenových podmínkách uzavrených dle této Smlouvy. 

8.5 Ukončeni této Smlouvy nema vliv na trvání Specifikaci služeb, přičemž v takovém pfípadě se Specifikace služeb nadále řídí 

touto Smlouvou, jakoby nedošlo k jejimu ukončeni. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENi 

9.1 Pokud není stanoveno jinak, veškerě změny a dodatky Smlouvy musí být učiněny písemně a podepsány oběma Smluvnimi 

stranami. 

9.2 Smluvní partner výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se zněnim Obchodních podmínek Smlouvy o Firemním 

řešení , se zněním Podmrnek zpracován í osobních , identifikačních , provozn ích a l oka l izačnrch údajů účastníků i se zněním 

Všeobecných podmínek spo lečnosti T-Mobíle Czech Republic a.s. 

9.3 TMeZ upozorňuje Smluvního partnera , že v některých Smluvních dokumentech, zejména v teto Smlouvě a Obchodních 

podmínkách Smlouvy o Firemním řešen i jsou ustanoveni, která by mohla být považována za překvapiva. Jedná se zejména 

o ustanovení tYkající se smluvních pokut. náhrady újmy a jejlho omezení, SLA a případů , které jsou považovány dle 

Smlouvy za podstatné porušeni Smlouvy. Smluvní partner prohlašuje, že se s těmito ustanoveními podrobně seznamíl a bez 

výhrad s nimi souhlasi. Smluvní partner se zavazuje vždy pfi uzavření Specifikace Služby nebo Účastnické smlouvy se 

podrobně seznámit se všemi Smluvn imi dokumenty , kterě se poskytováni Služby týkají, a to i s ohledem na skutečnost, že 

Smlouva o Fifemnim fe!eni Strana <1 /6 



takové Smluvní dokumenty mohou obsahovat ustanoveni , která by mohla být považována ve smyslu pravních předpisů za 

překvapiva. 

9.4 Je-Ii mezi Smluvnlmi stranami sjednáno právo TMCl jednostranně změnit smluvní podmínky. může je TMCl měnit 

jednostranně částečně i v celém jejich rozsahu. Neni-li sjednáno jinak, Smluvní partner má právo do 30 dnů od oznámeni 

takové změny písemně ukončít Službu dotčenou takovou změnou s výpovědní dobou, která uplyne posledním dnem měsíce 

nélsledujícího po měsíci , ve kterém byla výpověď doručena TMCl. pfíčemž do okamžiku uplynuti výpovědní doby platí 

původní smluvní podmínky. Pokud Smluvní partner výše uvedeným způsobem vypoví Službu. má TMCl právo vzít změnu 

smluvních podmínek zpěl , přičemž Smluvní strany se dohodly, že v lakovém případě se Smluvním partnerem podaná 

výpověď ruší a pro Službu nadale plati původni sm luvní podmínky. Právo ukončit Službu podle tohoto odstavce nevzniká, 

pokud dojde ke změně smluvních podmínek na základě zmény právní upravy nebo v připadě změn smluvn ích podmínek, 

kleré nejsou v neprospěch Smluvn ího partnera. Ustanoven i tohoto odstavce neplatí pro Účastnické služby. 

9.5 Smluvní strany sjednávaj i, že TMCl je oprávněn měnit jednostranně Podmínky Fíremního řešeni , Popisy služeb, Ceniky 

služeb, Provozní rád y, Kontaktní osoby, Podmínky zpracován í osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 

účastn ík ů, pfipadně i další dokumenty, v nichž je tak výslovně stanoveno. TMCl se zavazuje Smluvního partnera o takové 

změně informovat nejméně 30 dní předem , není-Ii v příslušném dokumentu stanoveno jinak. 

9.6 Smluvní partner proh lašuje, že vzhledem ke skutečnosti , že předmětem této Smlouvy je poskytnutí Služeb Firemního řešeni 

dle jeho individuálního požadavku pro jim provozovanou podnikatelskou činnost. nema postavení slabší strany ve smyslu § 

433 občanského zákoníku . 

9.7 Smluvní partner na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku pi'ebirá nebezpečí změny okolnosti. Smlouva je 

závazná pro právní nástupce Smluvních slran. 

9.8 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 Občanského zákoníku ujednávají, že na smluvní vztah založený 

touto Smlouvou se vylučuje upla tnění obchodních zvyklosti. Smluvní strany si dále ujednávají . že na smluvní vztah založený 

touto Smlouvou se vylučuje upla tnění ustanovení § 1793 občanského zákoníku. 

9.9 Pro vyloučení pochybností se stanovi , že pOkud se v Účaslnické smlouvě a/nebo jiném dokumentu, ktery je přilohou léto 

Smlouvy , hovoři o Rámcové smlouvě , rozumí se tim tato Smlouva. 

9.10 Nedílnou součást Smlouvy tvoř í následujíci přilohy: 

Příloha Č . 1: Kontaktní osoby 

Pfi/oha Č. 2: ZáměnJt~ vyneclJáno 

Př i loha Č . 3: 

Přiloha Č, 4: 

Příloha Č . 5: 

Obchodní podmínky Smlouvy o Firemnim řešení 

Podmínky zpracovani osobních , identifikačních, provoznlch a lokalizačních údajů účastn í ků 

Vypořádáni Původních služeb 

9.11 V pripadě rozporu mezi Smluvními dokumenty má přednost ten dokument, ktery je v následujicím vyčtu uveden dříve: 1. 

Specifikace služby; 2. Dohoda o cenových podmínkach ; 3. Provozní rády (je-Ii pro danou Službu sjednano jejich použiti); 4. 

tělo Smlouvy; 5. Ceníky služeb; 6. Popis služby; 7. Podminky zpracovani osobn ích , identifikačních, provozních a 

lokalizačních údajů účastníků; 8. Podmínky Firemního řešení ; 9. Všeobecné podminky společnosti T-Mobile Czech Republic 

a.s. (dále také .v PSr) 

9.12 Konkrétní Popis služby, Provozní řád (je-Ii pro danou Službu sjednána jeho použití) a Ceník služby - pro konkrétní typ 

Služby - se stávaj í nedílnou součástí této Smlouvy dnem, kdy dojde k podpisu při slušné Specifikace služby nebo Dohody o 

cenOvýCh podmínkách - pro konkrétní typ Služby - oběma smluvn[mí stranami. s tím , že pOdpisem Smluvní partner 

potvrzuje. že se s pi'islušným Popisem služby, Provoznim řadem a Cenikem služby seznámil , zavazat se jimi řidit a 

dodržovat je. 

9.13 Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originálu , počemž TMel obdrží 2 vyhotovení Smlouvy a Smluvní 

partner obdrží 1 vyhotovení Smlouvy. 
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9.14 Smluvní strany po řadném přečteni této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzajemném projednaní, na 

zakladě jejich pravé, vážně minéné a svobodné vů l e, při respektování principu poctivost, spravedlnosti a rovnosti Smluvnich 

stran . Na d ůkaz uvedených skutečností připojuji své podpisy. 

V Praze, dne ll . i .z .. ·n 
Jméno Tomáš Mejzlík, 
Funkce Senior manažer prodeje 
SMENSE zákazníkům 

(podpiS, razítko) 

Za TMeZ vy~izuje : Jiří Voženílek 

Smlouva o Firemním lešení 

V Holících, dne 23. i .0 1) 
Jméno Ing. Ladísl av Effenberk 
Funkce Starosta 

Za Smluvního partne 
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