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DODATEK Č. 6 

 
k Rámcové smlouvě č. 35130148  
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 Ing. Jaromírem Uherem a Petrem Dvořáčkem,na základě pověření 

  

(dále jen “TMCZ”) 

 

a 

 

společnost Město Valašské Klobouky 

Sídlo: Ulice Masarykovo náměstí 189 

Město Valašské Klobouky PSČ  766 01  

IČ 00284611 DIČ   CZ00284611 

Spisová značka  - 

 

Zastoupená/jednající Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou  

 

(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 7.12.2012 Rámcovou smlouvu č. 35130148 (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 952 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. 5 k Rámcové smlouvě

a nahrazují ji tímto novým zněním:

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

1.1 
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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 180.000,- Kč (bez DPH), a to počínaje od 1.10.2016. 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.  

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. 6 této Rámcové smlouvy, není-li u jednotlivých výhod uvedeno jinak: 

- zvýhodněná cena aktivace služby Podniková síť (PS) ve výši 1,- Kč + 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: 

 

Služba Destinace / Tarif 
Zvýhodněná 

cena v Kč 

Jednotka 

Mezinárodní hovor pásmo 1 1,00 Kč minuta 

Mezinárodní hovor pásmo 2 2,00 Kč minuta 

Mezinárodní hovor pásmo 3 4,00 Kč minuta 

Mezinárodní hovor pásmo 4 6,00 Kč minuta 

Mezinárodní hovor pásmo 5 7,00 Kč minuta 

Mezinárodní hovor pásmo 6-9 15,00 Kč minuta 

T-Mobile Roaming - příchozí zóna 1 1,00 Kč minuta 

T-Mobile Roaming - příchozí zóna 2 10,00 Kč minuta 
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Služba Destinace / Tarif 
Zvýhodněná 

cena v Kč 

Jednotka 

T-Mobile Roaming - odchozí zóna 1 2,00 Kč minuta 

T-Mobile Roaming - odchozí zóna 2 20,00 Kč minuta 

T-Mobile Roaming - SMS zóna 1 1,00 Kč kus 

 

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. 

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 

20 minut Profi na míru 1 

 

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. FINANČNÍ LIMIT  

4.1 TMCZ garantuje nově dle tohoto Dodatku Smluvnímu partnerovi finanční limit ve výši 250.000,- Kč, který může Smluvní 

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

4.2 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.  

4.3 Smluvní strany se dohodly, že Smluvní partner je oprávněn v intervalu každých 12 měsíců počínaje dnem uzavření 

tohoto Dodatku (dále jen „Období“) čerpat (včetně čerpání prostřednictvím Oprávněných osob) poměrnou část 

finančního limitu ve výši 125.000,- Kč (dále jen „Podíl“), a to až do dosažení maximální výše limitu sjednaného v první 

větě tohoto článku. Pokud není celý Podíl vyčerpán v daném Období, lze jeho zbytek čerpat až do uplynutí nově 

sjednané doby určité trvání Rámcové smlouvy. 

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

finančního limitu garantovaného dle zrušené Přílohy č. 1, je oprávněn tento zůstatek finančního limitu (dále jen 

„Zůstatek“) čerpat za podmínek původního sjednání.   
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4.5 TMCZ má právo v případě, že Smluvní partner nebo Oprávněná osoba je v prodlení s úhradou jakékoli částky za plnění 

TMCZ dle této Rámcové smlouvy, nebo pokud Smluvní partner či Oprávněná osoba porušili povinnost vyplývající z 

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

4.6 Pokud byla v důsledku porušení povinnosti Smluvním partnerem Rámcová smlouva ukončena před sjednanou dobou 

určitou jejího trvání (například pro soustavné neplacení), je Smluvní partner povinen uhradit TMCZ kompenzaci za 

ztrátu, která tím TMCZ vznikla. Smluvní strany se dohodly na Finanční kompenzaci ve výši odpovídající výši čerpané 

částky Podílu v Období, ve kterém byla Rámcová smlouvy předčasně ukončena. Povinnost Smluvního partnera uhradit 

Finanční kompenzaci  v paušální částce považují obě Smluvní strany vzhledem ke sjednaným obchodním podmínkám 

za přiměřenou  a  spravedlivou. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše uvedeným ujednáním 

nesjednávají smluvní pokutu. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po zániku Rámcové smlouvy.   

 

5. PODSTATNÉ PORUŠENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY 

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

považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. 

5.2 Opakované prodlení Smluvního partnera delší než 30 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. 

5.3 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.  

5.4 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 60.862,00 Kč 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. 

5.5 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 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 ode 

dne účinnosti tohoto dodatku v případě, že původně sjednaná doba trvání Rámcové smlouvy byla na dobu 

neurčitou. V případě, že Rámcová smlouva byla uzavřena na dobu určitou, pak účinnost tohoto dodatku začíná 

následujícím dnem po dni uplynutí původně sjednané doby trvání Rámcové smlouvy. Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že ostatní ustanovení původního článku „Platnost, účinnost a trvání Rámcové smlouvy“ zůstává nedotčeno. 
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4) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami (pokud není výslovně pro 

jednotlivá ustanovení sjednáno jinak). 

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

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

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

 

 

 

V Praze, dne  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Uher 

Ředitel prodeje korporátním zákazníkům 

  

V                         , dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eliška Olšáková, starostka 

Za T-Mobile Czech Republic a.s.  

(jméno, podpis, razítko) 

 Za Smluvního partnera  

(jméno, podpis, razítko)  

 

 

 

 

 

 

 

Petr Dvořáček,  

Senior manažer prodeje korporátním zákazníkům 

Za T-Mobile Czech Republic a.s.  

(jméno, podpis, razítko) 

 

 

 

Za TMCZ vyřizuje: Mgr. Jana Piszkiewiczová 
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