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Služba Telefonní připojení zajistí připojení pobočkové ústředny nebo IP softwarové ústředny Smluvního partnera k síti T-Mobile a umožní 
tak využívat hlasové služby této sítě, tj. odchozí a příchozí volání do mobilních i pevných sítí v České republice i zahraničí, a pro vybrané 
typy přípojek i faxová a datová spojení. Detailní popis Služby naleznete v dokumentu Popis služby Telefonní připojení, kterým se Služba 
řídí. 

 

Součástí smlouvy č.: 10623024 (dále jen „Smlouva“) Požadavek na: bez realizace 

Poskytovatel 

T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze 

Prodejce: Radek Hejna Obchodní případ ID:         Partnerská smlouva:      /     /      

Smluvní partner / Oprávněná osoba1 

Obchodní firma/Jméno: Město Klatovy IČ/rodné číslo: 00255661 

Oprávněný zástupce: Mgr. Rudolf Salvetr Funkce: Starosta 

Telefon:       E-mail:       

1) Podrobné identifikační údaje – viz výše uvedená Smlouva/příloha Seznam Oprávněných osob 

Termíny 

Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do       dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci smluvního 
partnera/Oprávněné osoby a poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny Služby (např. vyplněný 
a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka objektu atd.), není-li dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný. 

Minimální doba užívání služby je stanovena na 11 měsíců, není-li dále u konkrétní Služby sjednána minimální doba užívání služby odlišná. 

Cena vyúčtovaná za poskytování Služeb dle této Specifikace služeb se započítává do Minimálního odběru definovaného ve Smlouvě. 

Cenový program (platí pro všechny Služby sjednané dle této Specifikace služby) 

Cenový program: TM Direct Fix 

Lokality / Služby 

Specifikace služby: H1 / verze: 1  Existující Služba číslo2:       

Lokalita: Ulice: nám. Míru 62 Město: Klatovy  PSČ: 339 01 

Kontaktní osoba v lokalitě: Rostislav Klemsa  Telefon: 602209792  E-mail: rklemsa@mukt.cz 

Kontaktní osoba správce PBX:        Telefon:       E-mail:       

Cenová ujednání pro lokalitu/Službu3 

Cena za zřízení Služby:       Zahrnuta v ceně za provoz  Minimální cena za provoz:       Není stanovena  

Parametry Služby 

Pořadové 
číslo 

přípojky 
Typ přípojky 

Počet 
kanálů4 

Přidělené číslo 
nebo číselná řada5 

Původ 
čísla6 

Přesměrování / přepočet na 
cílové číslo7 

Pravidelná měsíční cena za 
přípojku3 

1 
 

 
ISDN BRI (DDI) 

 

 
30 

 

37632610x 

Stávající 

                    
      Zahrnuta v ceně za provoz  
 

37632611x                     

396347xxx                     

Zveřejnění v telefonním seznamu:   Ano   376347111 Omezení odchozích volání (OCB NC):8  bez omezení 

Poznámka: Převedení pod Firemní řešení. Ostatní ujednání se nemění. 

 
2) Nepovinný údaj. V případě změn na existující Službě uveďte číslo služby (SID). Číslo Služby je uvedené na faktuře TMCZ. 

3) Uvedené ceny nahrazují cenu za zřízení Služby, pravidelnou měsíční cenu za připojení a minimální cenu za provoz uvedené v příslušných ustanoveních platného Ceníku služby Telefonní připojení 
a jsou zde stanoveny souhrnně za veškerá připojení v dané lokalitě dle této Specifikace služby. Uvedené ceny nezahrnují další ceny uvedené v platném Ceníku služby Telefonní připojení (např. ceny 
za přenesení čísla, ceny za doplňkové služby a další), které jsou účtovány v souladu s příslušnými ustanoveními platného Ceníku služby telefonní připojení nebo příslušné Dohody o cenových 
podmínkách - Telefonní připojení. 

4) Počet hovorových kanálů pouze pro linky typu ISDN PRI (max. 30 kanálů), ISDN PRI – IP (max. 30 kanálů) nebo SIP Trunk. 

5) Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo – nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu. 

6) Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu TMCZ nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF 

7) Nepovinný údaj. Vyberte, zda se jedná o přesměrování či přepočet telefonních čísel přidělených k přípojce a uveďte cílové číslo. Veškerý příchozí telefonní provoz na přidělené číslo bude trvale 
zakončen prostřednictvím doplňkové funkce přesměrování nebo přepočet čísla na uvedeném cílovém čísle. Cílové číslo musí být telefonní číslo v národním či mezinárodním formátu nebo číselná řada 
stejného rozsahu jako číslo přidělené. Přesměrování je možné na telefonní číslo v jakékoliv veřejné telefonní síti, přesměrovaný provoz je zpoplatněn jako odchozí provoz do příslušného směru dle 
zvoleného Cenového programu a platného Ceníku služby Telefonní připojení, pokud není dohodnuto jinak. Přepočet čísla lze realizovat pouze v rámci sítě a značky T-Mobile a cílové číslo musí náležet 
do stejného telefonního obvodu jako číslo přepočítávané, přepočítaný provoz není zpoplatněn cenou za provoz. 

8) Omezení odchozích volání platné pro všechna telefonní čísla v příslušné lokalitě. Pro změnu nastavení ostatních doplňkových služeb vyplňte přílohu Specifikace služby Nastavení doplňkových 
telefonních služeb. Přehled všech doplňkových služeb a základní nastavení viz platný Popis služby Telefonní připojení.  

 

Všechny ceny uvedené v této Specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.  

Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311 

 

Smluvní partner/Oprávněná osoba podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a 
poskytování této Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími 
se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že jsou mu/jí srozumitelné a že je bude 
dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde 
uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, 
přičemž Smluvní partner / Oprávněná osoba prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto 
dokumentech stanovených dodržovat. Tato Specifikace služby se řídí rovněž podmínkami stanovenými ve Smlouvě (včetně Podmínek 



Specifikace služby Telefonní připojení 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ:64949681, DIČ: CZ64949681   Stránka 2 / 2 

společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B. 3787  ver. OTP_1511 

Firemního řešení) uzavřenou mezi poskytovatelem a Smluvním partnerem. Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba tak svým 
podpisem potvrzuje, že se s podmínkami Smlouvy (včetně Podmínek Firemního řešení) seznámila a zavazuje se jimi řídit. 

Uzavírá-li tuto Specifikaci služby Oprávněná osoba, tak tato Specifikace služby je platná až okamžikem, kdy k podpisu této Specifikace 
služby za TMCZ a Oprávněnou osobu připojí svůj podpis rovněž Smluvní partner dle Smlouvy, čímž vyjadřuje svůj souhlas s uzavřením 
této Specifikace služby mezi Oprávněnou osobou a TMCZ. 

Je-li touto Specifikací služby sjednáno více jednotlivých Specifikací služby, tak všechny takto sjednané Specifikace služby nabývají 
platnosti a účinnosti podpisem této Specifikace služby oprávněnými zástupci poskytovatele, Smluvního partnera, popř. Oprávněné osoby. 

 

            

Datum Datum 

Ing. Pavel Lutovský / Senior manažer prodeje SME/VSE zákazníkům Mgr. Rudolf Salvetr / Starosta 

Jméno a funkce zástupce/ců poskytovatele Jméno a funkce zástupce Smluvního partnera / Oprávněné osoby 

 

 

 

Podpis/y zástupce/ců poskytovatele Podpis zástupce Smluvního partnera / Oprávněné osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


