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Součástí smlouvy č.: 10623024 (dále jen „Smlouva“) Dohoda číslo: 1 

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 Partnerská smlouva:      /     /      

Smluvní partner 1 

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 

 

(TMCZ a Smluvní partner dohromady dále také jako „Smluvní strany“). 

 

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne na uzavření následujícího znění Dohody o cenových podmínkách 
vztahující se k výše uvedené Smlouvě o Firemním řešení a službě Telefonní připojení (dále také jen „Dohoda“). 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Výše uvedené Smluvní strany mají uzavřenu Smlouvu o Firemním řešení č. 10623024 (dále jen „Smlouva“), jejímž 

předmětem je stanovení rámcových podmínek pro zřízení a poskytování služeb elektronických komunikací, ICT a jiných 
služeb ze strany TMCZ a jejich užívání a úhradu ze strany Smluvního partnera, mimo jiné i pro zřízení, poskytování a 
užívání služby Telefonní připojení (v této dohodě též jen jako „Služba“). V souvislosti s poskytováním Služby Smluvnímu 
Partnerovi se Smluvní strany výslovně dohodly na následujících smluvních a cenových podmínkách zřízení, poskytování 
a užívání Služby. 

Veškeré v této Dohodě uvedené ceny jsou stanoveny bez příslušné sazby DPH. 

Není-li výslovně sjednáno ve Smluvním dokumentu uzavřeném s Oprávněnou osobou jinak, tak tato Dohoda platí i pro 
Službu poskytovanou Oprávněným osobám Smluvního partnera uvedeným ve Smlouvě. 

2. DOHODA O PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH CENÁCH ZA PŘIPOJENÍ 

Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální pravidelné měsíční ceny za připojení Služby, které 
nahrazují ceny uvedené v příslušných ustanovení platného Ceníku:  

Typ připojení 
Cena za 1 připojení 

(Kč za měsíc) 

EuroISDN PRI 30 nebo E1 (CAS) cena je zahrnuta v ceně za provoz 

3. DOHODA O PRAVIDELNÝCH MĚSÍČNÍCH CENÁCH ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 

Smluvní strany si v níže uvedené tabulce dohodly individuální pravidelné měsíční ceny za číselnou provolbu u Služby, 
které nahrazují ceny uvedené v příslušných ustanovení Ceníku:  

Popis 
Cena za 1 číslo nebo provolbu 

(Kč za měsíc) 

Provolba 1000 čísel  cena je zahrnuta v ceně za provoz 

4. DOHODA O SLEVÁCH Z CEN ZA PROVOZ 

Smluvní strany se dohodly na individuální výši slev z cen za provoz vybraných typů hovorů Služby dle níže uvedené 
tabulky, které se aplikují na ceny dle příslušných ustanovení Ceníku. Ceny za provoz ostatních typů hovorů Služby 
(neuvedených v této tabulce) jsou Smluvnímu partnerovi účtovány ve výši, která je uvedená v příslušném ustanovení 
Ceníku, popř. dle jiného ustanovení této Dohody. 

Popis Výše poskytnuté slevy (%) 

Místní a meziměstské (PABX do pevné sítě) 60 % 

Mobilní hovory do sítě T-Mobile (PABX do mobilní sítě T-Mobile) 33,33 % 

Mobilní hovory do ostatních sítí v ČR (PABX do ostatních mobilních sítí v ČR) 55,56 % 
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5. HOVORY V HLASOVÉ VPN 

Hlasová VPN je tvořena telefonními čísly Smluvního partnera a Oprávněných osob zařazenými do služby Podniková síť 
nebo TeamLink. Na hovory uskutečněné z telefonních čísel Služby k ostatním telefonním číslům v rámci hlasové VPN 
Smluvního partnera bude Smluvnímu partnerovi / Oprávněné osobě poskytnuta sleva: 

a) v případě Služby s doplňkovou službou TeamLink - slevy dle příslušné Specifikace doplňkové služby TeamLink 
b) v případě Služby s doplňkovou službou Podniková síť - sleva dle následující tabulky: 

Typ hovoru Výše poskytnuté slevy (%) 

Hovorné v PS cena je zahrnuta v ceně za ostatní provoz Služby 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Smluvní stran se dohodly, že bez ohledu na účinnost této Dohody budou výše uvedené individuální ceny a slevy 
poskytovány Smluvnímu partnerovi u Služby zpravidla v době od prvního dne prvního celého zúčtovacího období 
následujícího po dni účinnosti této Dohody, nejpozději však od druhého celého zúčtovacího období po dni účinnosti této 
Dohody. 

V ostatním, touto Dohodou nezměněném, zůstává platné původní znění Smlouvy. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato Dohoda ruší a nahrazuje všechny předešlé Dohody o cenových podmínkách 
– Telefonní připojení, které se vztahují ke Smlouvě uvedené výše a příslušné Službě, přičemž v případě ujednání o 
cenových podmínkách uvedených v konkrétní Specifikaci služby týkající se Služby jsou taková ujednání nahrazena 
ujednáními této Dohody pouze v případě, že je tak výslovně sjednáno ohledně konkrétní Služby, resp. Specifikace 
služby, v této Dohodě. 

Tato Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž TMCZ obdrží 2 vyhotovení a Smluvní partner obdrží 1 vyhotovení. 

 

Na znamení souhlasu se zněním této Dohody připojili zástupci Smluvních stran své podpisy. 

 

            

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 

 

 
 

Podpis/y zástupce/ců poskytovatele Podpis zástupce Smluvního partnera 

 


