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11°1~10 
> Rámcová smlouva 

··~··Mobile· 
Rámcová smlouva 
o službách elektronických komunikací 
a o prodeji elektronických komunikačních zařízení 
a jejich příslušenství (nové znění) 

(dále jen „Rámcová smlouva") č. 35130148 

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

Smluvní strany: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Sídlo: Ulice 

Město 

IČ 

Spisová značka 

Bankovní spojení 

Název banky 

Účet číslo 

Účet číslo 

Zastoupená 

(dále jen "TMCZ") 

a 

společnost 

Sídlo: Ulice 

Město 

IČ 

Bankovní spojení 

Název banky 

Účet číslo 

Zastoupená 

(dále jen „Smluvní partner") 

se dohodly na následujícím: 

Tomíčkova 2144/1 

Praha 4 

64949681 

PSČ 

DIČ 

149 00 

CZ64949681 

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

Městským soudem v Praze 

Komerční banka, a.s., 120 00 Praha 2 

19-2271190247 (platby pro dodávky telefonů) 

19-2235210247 (platby pro poskytnuté služby) 

Ing. Radovanem Slaným a Ing. Tomášem Hájkem 

na základě plné moci 

Město Valašské Klobouky 

Masarykovo náměstí 189 

Valašské Klobouky 

00284611 

Ing. Karlem Švachem na základě plné moci 

Kód banky 0100 

Kód banky 0100 

PSČ 

DIČ 

Kód banky 

766 01 
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1.1 

2 

2.1 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

4 

4.1 

4.2 

Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 7.1.2009 rámcovou smlouvu č. 35130148 (dále jen „původní rámcová 
smlouva"), kterou si sjednaly zvýhodněné obchodní podmínky, které používají při uzavírání účastnických smluv, 
poskytování služeb elektronických komunikací a při prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich 
příslušenství. Vzhledem k tomu, že řada ustanovení původní rámcové smlouvy již neodpovídá novým podmínkám v 
oblasti elektronických komunikací a vzhledem k rozsahu dohodnutých změn, rozhodly se výše uvedené Smluvní 
strany zrušit dosud platné znění celé původní rámcové smlouvy ve znění všech jejích příloh , doplňků a případně i 
dodatků, a v plném rozsahu je nahradit následujícím novým zněním , platným a účinným ode dne oboustranného 
podpisu Rámcové smlouvy. Pokud není v této Rámcové smlouvě uvedeno jinak, zůstávají v ostatním stávající 
účastnické smlouvy nedotčeny. 

Předmět a účel smlouvy 

Předmětem této Rámcové smlouvy je zejména sjednání zvýhodněných obchodních podmínek, které budou 
používány při uzavírání účastnických smluv a poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen .Služeb"). 
Účelem této Rámcové smlouvy je rovněž umožnit Smluvnímu partnerovi, aby jeho zaměstnanci, spolupracovníci 
i obchodní partneři v postavení Oprávněných osob mohli využívat k plněn í svých pracovních úkolů a případně 
i pro svoji osobní potřebu Služby aktivované k účastnickým smlouvám, které Smluvní partner a/nebo Oprávněné 
osoby uzavřou na podkladě této Rámcové smlouvy s TMCZ. 

Objednávka a uzavření účastnické smlouvy 
Podmínky a rozsah poskytovaných Služeb si 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 na dobu určitou v délce 
trvání 24 měsíců . Právní vztahy vyplývající z účastnických smluv se říd í 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. 

Oprávněné osoby 

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. 
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 ručen í 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. 
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. 

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 
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5 

5.1 

5.2 

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. 

Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 2 roky ode dne jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami.. 

5.3 Po uplynutí sjednané smluvní doby určité se trvání Rámcové smlouvy prodlužuje na dobu neurčitou . 
5.4 Rámcovou smlouvu v režimu doby neurčité může každá ze Smluvních stran vypovědět, a to písemnou formou. 

Výpovědni lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářn ího měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé Smluvní straně. 

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

odstoupit. Pokud od Rámcové smlouvy odstoupil TMCZ, je Smluvní partner povinen vrátit TMCZ veš.keré 

poskytnuté slevy na základě této Rámcové smlouvy a souvisejících dokumentů . 

5.6 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. 

6 Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto Rámcovou smlouvou se říd í 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. 

6.2 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 smluvn ích 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. 

6.3 

7 

7.1 

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. 

Závěrečná ustanovení 

Veškeré dotazy spojené s Rámcovou smlouvou, nestanoví-li Obchodní podmínky Rámcové smlouvy v čl. 7 jinak, 

bude Smluvní partner adresovat na kontaktní místo: 

T-Mobile Czech Republic a.s. 

Útvar prodeje firemním zákazníkům 

Cejl 20 

602 00 Brno 

telefon: (+420) 603 650 278, fax: (+420) 603 650 186 TMCZ je oprávněn v průběhu trvání Rámcové smlouvy změnit 

kontaktní údaje uvedené v tomto odstavci. Smluvní strany se dohodly, že TMCZ takovou změnu oznámí Smluvnímu 

partnerovi písemně formou doporučeného dopisu bez nutnosti dodatkovat tuto Rámcovou smlouvu. 
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7.2 Tento dokument tvoří úplnou smlouvu, jejíž nedílnou součástí jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Zvláštní smluvní podmínky 

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3: 

Příloha č. 4: 

Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 

Obchodní podmínky Rámcové smlouvy 

Seznam oprávněných osob 

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

stran. 

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

obdrží po jednom výtisku. 

V Praze, dne 1 5 -12~ 2010 

Za T-Mobile Czech Republic a.s. 

(jméno, podpis, razítko) 

(jméno, podpis, razítko) 

Vyřizuje: Mgr. Lenka Manoušková 

T•Moblle Ciaeh Rep11\"ilio, t1.1. 
Tomíčku/. "1.;4/, 
149 001',aha 4 
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