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Portál Moje firma  Přihlášení a registrace do portálu Moje firma 

1 PORTÁL MOJE FIRMA 

1.1 Přihlášení a registrace do portálu Moje firma 

▪ Otevřeme si webovou stránku www.t-mobile.cz/moje-firma 

 

▪ Pokud přecházíme ze stránky www.t-mobile.cz, klikneme vlevo nahoře na odkaz Podnikatelé a 
firmy 

 

▪ a následně na Moje firma. 

 

▪ Do pole pro Jednorázový vstup vyplníme své administrátorské telefonní číslo. Nemáte-li ho však 
vedené pod Rámcovou smlouvou, použijte prosím ID administrátorského kontaktu. To Vám 
zašleme při založení SMS zprávou a také kdykoliv sdělíme na Zákaznickém centru (800 73 73 33 
nebo business@t-mobile.cz). 

http://www.t-mobile.cz/moje-firma
http://www.t-mobile.cz/
mailto:business@t-mobile.cz
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Portál Moje firma  Přihlášení a registrace do portálu Moje firma 

 

▪ V dalším kroku zadáme jednorázové heslo, které nám přijde SMS zprávou.  

 

▪ Následně jsme již přihlášeni do portálu a můžeme v něm pracovat. Pro nastavení uživatelského 
jména a hesla rozbalíme šipku vpravo nahoře vedle IČA a klikneme na Osobní nastavení. 

 

▪ Zvolíme si uživatelské jméno, potvrdíme změnit a následně heslo a také potvrdíme. 
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Portál Moje firma  Zapomenuté heslo 

 

1.2 Zapomenuté heslo 

▪ Otevřeme si webovou stránku www.t-mobile.cz/moje-firma 

 

▪ Pokud přecházíme ze stránky www.t-mobile.cz, klikneme vlevo nahoře na odkaz Podnikatelé a 
firmy 

 

▪ a následně na Moje firma. 

http://www.t-mobile.cz/moje-firma
http://www.t-mobile.cz/
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Portál Moje firma  Zapomenuté heslo 

 

▪ Klikneme na odkaz Zapomněli jste heslo. 

 

▪ Zadáme své uživatelské jméno nebo telefonní číslo.  

 

▪ V dalším kroku zadáme své administrátorské heslo. 
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Portál Moje firma  Zapomenuté heslo 

 

▪ Opíšeme heslo z SMS zprávy a zadáme si nové přihlašovací heslo.  
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Nastavení služeb  Blokování a odblokování ztráta/krádež 

2 NASTAVENÍ SLUŽEB 

2.1 Blokování a odblokování ztráta/krádež 

▪ Vyhledáme telefonní číslo, které chceme zablokovat. 

 

▪ Proklikneme se na „Blokace ztráta/krádež“. 
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Nastavení služeb  Blokování a odblokování ztráta/krádež 

▪ Potvrdíme objednávku. 

 

▪ Objednávka je dokončena.  

 

▪ U blokované SIM karty vidíme informační hlášku a pro zrušení blokace potvrdíme Odblokovat.  
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Nastavení služeb  Blokování a odblokování ztráta/krádež 

▪ Potvrdíme objednávku.  
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Nastavení služeb  PUK kód 

2.2 PUK kód 

▪ Vyhledáme telefonní číslo, pro které hledáme PUK. 

 

▪ Na detailu čísla v sekci Základní údaje klikneme u položky PUK kódy na Zobrazit. 
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Nastavení služeb  PUK kód 

 

▪ Pro zobrazení PUKu je potřeba zadat heslo pro komunikaci. 
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Nastavení služeb  Aktivace a změna datových balíčků 

2.3 Aktivace a změna datových balíčků 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ U zobrazeného přehledu dat vybereme „Dokoupit“. 

 

▪ Rozbalíme nabídku „Opakované navýšení dat“ a u požadovaného balíčku potvrdíme „Aktivovat“. 
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Nastavení služeb  Aktivace a změna datových balíčků 

 

▪ Pokud na daném telefonním čísle již datový balíček Mobilní internet aktivní máme a chceme ho 
změnit, stačí aktivovat nový datový balíček, čímž dojde zároveň k deaktivaci toho původního. 
Případně zde můžeme balíček zcela zrušit. 

 

▪ Zkontrolujeme objednávku a potvrdíme ji, případně se vrátíme zpět. 
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Nastavení služeb  Aktivace a změna datových balíčků 

 

▪ Po dokončení objednávky se dostaneme zpět na přehled telefonního čísla.  
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Nastavení služeb  Jednorázové navýšení datového limitu 

2.4 Jednorázové navýšení datového limitu 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ U zobrazeného přehledu dat vybereme „Dokoupit“. 

 

▪ Rozbalíme nabídku „Jednorázové navýšení dat“ a u požadované varianty potvrdíme „Aktivovat“. 
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Nastavení služeb  Jednorázové navýšení datového limitu 

 

▪ Zkontrolujeme objednávku a potvrdíme ji, případně se vrátíme zpět. 

 

▪ Po dokončení objednávky se dostaneme zpět na přehled telefonního čísla.  
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Nastavení služeb  Hromadné změny 

2.5 Hromadné změny 

▪ Po přihlášení do portálu Moje firma vybereme dlaždici „Hromadné změny“. 

 

▪ Hromadnou objednávku si libovolně pojmenujeme a z roletky transakcí vybereme oblast, jakou 
potřebujeme. 

 

▪ V případě změny tarifu a nastavení služeb vybereme kategorii produktu a potvrdíme vyhledat. 
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Nastavení služeb  Hromadné změny 

 

▪ U vybrané služby potvrdíme Aktivovat nebo Deaktivovat (případně Změnit). 

 

▪ Potvrdíme parametry (může se stát, že v parametrech nebudeme žádný údaj vyplňovat).  
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Nastavení služeb  Hromadné změny 

 

▪ Vložíme telefonní čísla, na kterých chceme změnu provést a odešleme objednávku.  
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Nastavení služeb  Hromadné změny 

▪ Potvrdíme odeslání objednávky. 

 

▪ V přehledu hromadných objednávek si rozbalíme údaje k poslední objednávce a zkontrolujeme, 
že všechny změny proběhly. Vidíme-li, že některé změny skončily v chybě, stáhneme si souhrn.   

 

▪ Ze staženého souhrnu zjistíme, u jakých telefonních čísel změna neproběhla. Může to být 
například z důvodu, že číslo není aktivní pod Vaší Rámcovou smlouvou nebo že je služba již 
nastavená či se vylučuje s jinou nastavenou službou. Zároveň vidíme telefonní čísla, u kterých 
změna proběhla v pořádku. 
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Nastavení služeb  Podniková síť – změna nastavení 

2.6 Podniková síť – změna nastavení 

▪ Vyhledáme telefonní číslo, které chceme administrovat. 

 

▪ Proklikneme se na „Nastavení služby“. 

 

▪ V sekci Volání u služby Podniková síť – nastavení uživatele potvrdíme „Upravit“.  
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Nastavení služeb  Podniková síť – změna nastavení 

 

▪ Zde si můžeme zvolit Zkrácenou volbu a změnit nastavení povolených/blokovaných hovorů. 
Nejčastěji zde povolíme/nepovolíme volání mimo firmu (volání na ostatní čísla). 
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Nastavení služeb  Podrobný výpis služeb – aktivace a zobrazení 

2.7 Podrobný výpis služeb – aktivace a zobrazení 

▪ Aktivovaný Podrobný výpis služeb znamená, že jej budeme mít k dispozici až s následujícím 
vystaveným vyúčtováním. 

▪ Pokud chceme Podrobný výpis za již vystavená vyúčtování, je nutné aktivovat Dodatečný 
podrobný výpis služeb.  

AKTIVACE 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ Proklikneme se na „Nastavení služby“. 

 

▪ V sekci Podrobný výpis ve vyúčtování vybereme u položky Pravidelný podrobný výpis služeb 
„Aktivovat“. 
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Nastavení služeb  Podrobný výpis služeb – aktivace a zobrazení 

 

▪ Podrobný výpis zaktivujeme.  

ZOBRAZENÍ PODROBNÉHO VÝPISU 

▪ Vyhledáme si telefonní číslo a přejdeme na vyúčtování. 

 

▪ Rozklikneme vyúčtování. 
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Nastavení služeb  Podrobný výpis služeb – aktivace a zobrazení 

 

▪ Vybereme záložku Podrobný výpis a zvolíme si požadované telefonní číslo. 

 

▪ Výpis si můžeme stáhnout po vybrání telefonního čísla kliknutím na ikonu vpravo. 
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Nastavení služeb  Přesměrování hovorů – nastavení a zrušení 

2.8 Přesměrování hovorů – nastavení a zrušení 

NASTAVENÍ: 

▪ Vyhledáme telefonní číslo, které chceme přesměrovat. 

 

▪ Proklikneme se na „Nastavení služby“. 
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Nastavení služeb  Přesměrování hovorů – nastavení a zrušení 

▪ V sekci Volání vybereme u položky Přesměrování hovorů „Aktivovat“.  

 

▪ Vyplníme telefonní číslo, na které chceme hovory přesměrovat a u nepomíněného přesměrování 
(tzn. veškeré hovory budou přesměrovány) přepneme nabídku na Ano (nebo nastavíme 
podmínky pro podmíněné přesměrování). 
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Nastavení služeb  Přesměrování hovorů – nastavení a zrušení 

ZRUŠENÍ: 

▪ Přesměrování zrušíme tak, že ve stejné sekci potvrdíme aktivaci u položky „Zrušení přesměrování 
hovorů“. 
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

2.9 Roaming a roamingové datové balíčky 

SHRNUTÍ: 

1. Zkontrolujeme, že je aktivní roaming, případně ho aktivujeme. 
2. Zkontrolujeme a případně zrušíme blokaci mezinárodních hovorů. 
3. Pro data v EU zkontrolujeme, že na čísle máme tarif s daty nebo datový balíček a nemáme data 

v zahraničí zablokovaná.  
4. Pro data mimo EU navíc nastavíme roamingový datový balíček pro příslušnou zónu. 

ROAMING 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ Přejdeme na nastavení roamingu. 

 

▪ Posuneme se na stránce níže na Nastavení služeb a u položky T-Mobile Roaming vybereme 
„Aktivovat“. 
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

 

 T-Mobile Roaming = Tato služba nám umožňuje přihlásit se do zahraniční sítě, tedy můžeme 
datovat, volat i psát v zahraničí. 

 T-Mobile Roaming Start = Omezená varianta T-Mobile Roamingu. Platí jen pro vybrané země 
v rámci Evropy. 

 EU Roaming = Na portálu zobrazujeme pouze je-li neaktivní. Jedná se o cenovou regulaci EU. 
Určuje jen způsob účtování, ale nezajišťuje službu jako takovou. Bude-li aktivní pouze EU 
Roaming (a T-Mobile Roaming zůstane neaktivní), uživatel se v zahraničí nepřihlásí do sítě. 

 Data Roaming Limit = Služba, která Vás chrání proti nekontrolovaným a nechtěným útratám za 
stažená data v zahraničí. V případě, že se uživatel připojí v zahraničí bez příslušného datového 
balíčku, datování pozastavíme po dosažení zvoleného limitu. Služba je zdarma a nedoporučujeme 
ji rušit. 

ODBLOKOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH HOVORŮ 

 V případě, že mezinárodní hovory zůstanou blokované, může mít uživatel v zahraničí potíže 
s odchozími hovory. 

▪ V detailu služby se proklikneme na „Nastavení služby“. 
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

 

▪ V sekci Volání vybereme u položky Blokace mezinárodních hovorů a SMS (popř. Blokace na 
žádost) „Deaktivovat“.  

 

▪ U Blokace mezinárodních hovorů a SMS je také možné využít rychlejšího odblokování v rámci 
infohlášky v detailech Volání, Zprávy i Roaming (z detailu služby). 
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

 

▪ V případě aktivní Blokace na žádost vybereme „Upravit“.  

 

▪ U odchozích hovorů přepneme mezinárodních hovorů na neblokováno. 

 

▪ Potvrdíme informační hlášky.  
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

 

ZRUŠENÍ BLOKACE DAT V ZAHRANIČÍ 

▪ Na detailu služby zvolíme v sekci Roaming „Detail“ (aktivní stav blokace zjistíme už z textace 
v poli sekce Roaming). 

 

▪ Odblokovat data v Roamingu můžeme buď přímo z infohlášky v úvodu stránky nebo níže na 
stránce vybereme u položky Blokace dat v Roamingu „Deaktivovat“.  
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

 

 Zda máme datový limit pro ČR a EU vidíme na úvodní obrazovce po vyhledání čísla. 
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Nastavení služeb  Roaming a roamingové datové balíčky 

ROAMINGOVÉ DATOVÉ BALÍČKY 

▪ K nastavení roamingových datových balíčků se dostaneme rovnou po vyhledání telefonního čísla. 
V sekci Roaming zvolíme Dokoupit. 

 

▪ Rozbalíme si typ balíčku, který chceme aktivovat a zvolíme konkrétní balíček. 

 

▪ Potvrdíme objednávku. 
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Nastavení služeb  Suspendace a reaktivace 

2.10 Suspendace a reaktivace 

SUSPENDACE: 

▪ Vyhledáme telefonní číslo, které chceme suspendovat. 

 

▪ Proklikneme se na „Suspendace“. 
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Nastavení služeb  Suspendace a reaktivace 

▪ Zvolíme si datum začátku a konce suspendace. Chceme-li suspendovat na dobu neurčitou, 
zadáme například 31.12.2999 a dáme „Pokračovat“. 
 

 
 
▪ Potvrdíme objednávku a tím je suspendace dokončena. 

 

REAKTIVACE: 

▪ Vyhledáme si telefonní číslo, které chceme reaktivovat a přejdeme buď na Zrušit suspendaci 
v horní infohlášce nebo přímo na Suspendaci v části u Nastavení služby 
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Nastavení služeb  Suspendace a reaktivace 

▪ V prvním kroku můžeme vybrat k jakému datu suspendaci zrušíme. 

 

▪ Potvrdíme objednávku a reaktivace je dokončena. 
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Nastavení služeb  Změna fakturační skupiny 

2.11 Změna fakturační skupiny 

▪ Po přihlášení do portálu Moje firma vybereme dlaždici „Hromadné změny“. 

 

▪ Hromadnou objednávku si libovolně pojmenujeme a z roletky transakcí vybereme změnu 
fakturační skupiny. 

 

▪ Zadáme číslo fakturační skupiny, na kterou chceme telefonní číslo/čísla převést.  
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Nastavení služeb  Změna fakturační skupiny 

▪ Vložíme telefonní číslo/čísla, která chceme do dané fakturační skupiny převést. Zadáváme-li více 
telefonních čísel, oddělíme je čárkou nebo Enterem. Čísla nesmí být uvedená s mezerami a 
mezery nesmí být ani před/za čísly. 

 

▪ Potvrdíme odeslání objednávky. 

 

▪ V přehledu hromadných objednávek si rozbalíme údaje k poslední objednávce a zkontrolujeme, 
že byla dokončená. V přiloženém souhrnu uvidíme případné chyby. 
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Nastavení služeb  Změna tarifu 

2.12 Změna tarifu 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ V zobrazeném přehledu volání vybereme „Změnit tarif“. 

 

▪ Zde vidíme současné nastavení a níže nabídku dalších tarifů. Kliknutím na „Detail tarifu“ si 
můžeme zobrazit podrobnější ceník tarifu. U vybraného tarifu potvrdíme „Změnit tarif“. 
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Nastavení služeb  Změna tarifu 

 

▪ Zkontrolujeme objednávku a potvrdíme ji, případně se vrátíme zpět. 

 

▪ Po dokončení objednávky se dostaneme zpět na přehled telefonního čísla.  
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Nastavení služeb  Změna tarifu 
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Nastavení služeb  Zjištění Hardware budgetu 

2.13 Zjištění Hardware budgetu 

▪ Na záložce Správa firmy vybereme z roletky položku HW budget. 

 

▪ Na Přehledu HW Budgetů můžeme vidět počáteční výši i disponibilní zůstatek, popřípadě se 
prokliknout do historie čerpání. 

 

▪ Zde vidíme detaily čerpání HW budgetu. 
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Nastavení služeb  Zjištění Hardware budgetu 
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SIM karta  Výměna SIM za SIM (fyzická SIM nikoli eSIM) 

3 SIM KARTA 

3.1 Výměna SIM za SIM (fyzická SIM nikoli eSIM) 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ V části u Nastavení služby vybereme Výměna SIM. 

 

▪ Zvolíme SIM. 
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SIM karta  Výměna SIM za SIM (fyzická SIM nikoli eSIM) 

▪ Vybereme způsob ověření heslem pro komunikaci nebo heslem z SMS zprávy. 

 

▪ Vybereme důvod výměny a doplníme výrobní číslo šuplíkové SIM karty (popř. Twist SIM).  

 

▪ Potvrdíme objednávku. 
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SIM karta  Výměna SIM za SIM (fyzická SIM nikoli eSIM) 

▪ Výměna bude provedena do několika minut.  
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SIM karta  Výměna SIM za eSIM 

3.2 Výměna SIM za eSIM 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ V části u Nastavení služby vybereme Výměna SIM. 

 

▪ Zvolíme eSIM. 

 

▪ Potvrdíme žádost o výměnu. 
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SIM karta  Výměna SIM za eSIM 

 

▪ Vybereme způsob verifikace původním výrobním číslem SIM (ICCID) nebo heslem z SMS zprávy 
(přijde na Vaše administrátorské telefonní číslo). 

 

▪ Vybereme převedení na prázdnou SIM. 
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SIM karta  Výměna SIM za eSIM 

▪ Vybereme důvod Výměna SIM za eSIM.  

 

▪ Zvolíme variantu: Potřebuji novou SIM kartu. 

 

▪ Potvrdíme informační hlášky.  
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SIM karta  Výměna SIM za eSIM 

 

 

▪ Systém nás přesměruje zpátky do sekce SIM karta. 

 

▪ Stránku aktualizujeme stisknutím klávesy F5 a zobrazí se nám QR kód. Ten se zároveň zpřístupní i 
koncovému uživateli v portálu Moje firma a v aplikaci Můj T-Mobile. 
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SIM karta  Výměna SIM za eSIM 
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SIM karta  Vyzvednutí QR kódu pro eSIM při aktivaci 

3.3 Vyzvednutí QR kódu pro eSIM při aktivaci 

▪ Přejdeme na stránku https://www.t-mobile.cz/moje-firma a do jednorázového vstupu vyplníme své 
telefonní číslo. Heslo přijde na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. 

 

 
 
▪ Přejdeme na detail služby buď pomocí vyhledavače nebo ze záložky Služby a zvolíme Výměna 

SIM. 

 

▪ Zvolíme typ eSIM 

 

https://www.t-mobile.cz/moje-firma
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SIM karta  Vyzvednutí QR kódu pro eSIM při aktivaci 

▪ Zde se nám zobrazí QR kód. 
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

4 E-SHOP 

4.1 Aktivace, migrace a portace 

AKTIVACE ÚČASTNICKÉ SMLOUVY 

▪ Po přihlášení do portálu Moje firma vybereme v rychlé navigaci dlaždici „Nové číslo“ nebo 
přejdeme do eShopu, případně si rovnou otevřeme webovou stránku www.t-mobile.cz/podnikatele-

firmy/eshop a přihlásíme se. 

 

▪ Ve službách vybereme Nové číslo. 

 

 Zde můžete v případě potřeby přecházet mezi aktivací, převodem čísla (paušál u T-Mobile), 
migrací z Twistu (předplacená karta T-Mobile) a portací od jiného operátora. 

 

http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

▪ Zvolíme si požadovaný tarif (případně si k němu vybereme profil).  

 

 Profily: Pokud chceme k tarifu přidat další služby, například datový balíček, nadefinujeme si 
profil, který k tarifu přidáme. Profil nám zůstane uložený a můžeme ho opakovaně používat. 
Zároveň je možné si nadefinovat více profilů. 

▪  Pod seznamem tarifů vybereme Nový profil. 

 

▪ Profil si libovolně pojmenujeme a nadefinujeme požadované služby. Například datový balíček a 
blokaci linek 90x.  

 

▪ Chceme-li k tarifu přidat profil, vybereme ho z nabídky u tarifu.  
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

 

▪ Potvrdíme navrhované telefonní číslo nebo další možnost telefonního čísla.  

 Pokud ve stejnou chvíli potvrdí vygenerované telefonní číslo i jiný zákazník, může se zobrazit 
chybová hláška, že je číslo již obsazeno. Potvrdíte-li další možnost telefonního čísla, 
v následujícím kroku Vám dáme na výběr z několika telefonních čísel. 
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

▪ Vyplníme výrobní číslo šuplíkové (prázdné) SIM karty nebo si zvolíme typ SIM karty k doručení. 

 

▪ Vybereme, zda chceme aktivaci SIM karty odložit či nikoliv.  

 

▪ Odložení je možné ke konkrétnímu datu nebo na zavolání.  

 

▪ Nastavení Podnikové sítě zpravidla neměníme.  
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

 

▪ Potvrdíme nákupní košík.  

 

▪ Kontaktní údaje nového čísla neměníme, pouze si případně nastavíme vlastní heslo pro 
blokování. 

 Heslo pro blokování slouží pro blokování a odblokování SIM karty z důvodu ztráty/krádeže, 
výměnu SIM karty a zjištění PUK kódu. Můžete ho sdělit koncovému uživateli a mělo by proto být 
jiné, než Vaše administrátorské heslo. 
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

 

▪ Zvolíme si novou nebo stávající fakturační skupinu a vyplníme potřebné údaje.  

 

▪ Vyplníme údaje k doručení SIM karty (nemáme-li šuplíkovou SIM) a objednávku dokončíme.  
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 

 

MIGRACE Z TWISTU  

▪ U migrace z Twistu vyplňujeme navíc jen telefonní číslo a výrobní číslo SIM karty. 

 

PORTACE OD JINÉHO OPERÁTORA 

▪ K portaci od jiného operátora potřebujeme kromě telefonního čísla ještě přenosový kód OKU 
(ověřovací kód účastníka) nebo ČVOP (číslo výpovědi opouštěného poskytovatele).  
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e-Shop  Aktivace, migrace a portace 
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e-Shop  Převod účastnické smlouvy (take over) 

4.2 Převod účastnické smlouvy (take over) 

▪ Z portálu Moje firma přejdeme do eShopu nebo si rovnou otevřeme webovou stránku www.t-

mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop a přihlásíme se. 

 

▪ Ve službách vybereme Převést číslo. 

 

▪ Klikneme na Nový převod – vyžádat souhlas. 

 

▪ Zvolíme si požadovaný tarif (případně si k němu vybereme profil).  

http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop


66 

 
 

e-Shop  Převod účastnické smlouvy (take over) 

 

▪ Vyplníme telefonní číslo a výrobní číslo SIM karty.  

 

▪ Následně se dostaneme zpět na přehled zadaných žádostí, kde vidíme jejich aktuální stav. 

 

▪ Jakmile původní účastník žádost odsouhlasí, změní se nám stav žádosti na schváleno a převod 
můžeme dokončit. 

 

▪ Nastavení Podnikové sítě zpravidla neměníme, jen potvrdíme pokračovat. 
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e-Shop  Převod účastnické smlouvy (take over) 

 

▪ V nákupním košíku uvidíme přidaný náš tarif a odebraný tarif původního účastníka. Jen 
potvrdíme.  

 

▪ Kontaktní údaje nového čísla neměníme, pouze si případně nastavíme vlastní heslo pro 
blokování. 

 Heslo pro blokování slouží pro blokování a odblokování SIM karty z důvodu ztráty/krádeže, 
výměnu SIM karty a zjištění PUK kódu. Můžete ho sdělit koncovému uživateli a mělo by proto být 
jiné, než Vaše administrátorské heslo. 
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e-Shop  Převod účastnické smlouvy (take over) 

 

▪ Zvolíme si novou nebo stávající fakturační skupinu a vyplníme potřebné údaje.  

 

▪ Odsouhlasíme podmínky zásilkového obchodu a následně již jen potvrdíme ověření objednávky a 
dokončíme ji. 
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e-Shop  Převod účastnické smlouvy (take over) 
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e-Shop  Převod účastnické smlouvy mezi Rámcovými smlouvami (take over) 

4.3 Převod účastnické smlouvy mezi Rámcovými smlouvami (take over) 

POTVRZENÍ SOUHLASU PŮVODNÍM ÚČASTNÍKEM 

▪ Přihlásíme se do portálu Moje firma a přejdeme na Správa firmy > Moje smlouva.  

 

▪ V pravém navigačním panelu přejdeme na Moje smlouva > Správa žádostí o převod. Zde se nám 
zobrazí žádosti určené ke schválení. 
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e-Shop  Objednání šuplíkových SIM karet 

4.4 Objednání šuplíkových SIM karet 

▪ Z portálu Moje firma přejdeme do eShopu nebo si rovnou otevřeme webovou stránku www.t-

mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop a přihlásíme se. 

 

▪ Vybereme příslušenství. 

 

▪ Vyfiltrujeme si SIM kartu. 

 

http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
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e-Shop  Objednání šuplíkových SIM karet 

▪ Proklikneme se do detailu.  

 

▪ Navolíme počet objednávaných SIM karet a přidáme je do košíku. 

 

 

▪ Potvrdíme koupit, vyplníme dodací údaje a objednávku dokončíme. 
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e-Shop  Objednání zařízení z HW budgetu 

4.5 Objednání zařízení z HW budgetu 

▪ Z portálu Moje firma přejdeme do eShopu nebo si rovnou otevřeme webovou stránku www.t-

mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop a přihlásíme se. 

 

▪ Vybereme typ zařízení. 

 

▪ Dohledáme požadované zařízení (například pomocí filtrů) a proklikneme se do jeho detailu.  

 

▪ Navolíme požadovaný počet kusů a přidáme do košíku.  

http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
http://www.t-mobile.cz/podnikatele-firmy/eshop
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e-Shop  Objednání zařízení z HW budgetu 

 

▪ Zaškrtneme čerpání HW budgetu a potvrdíme pokračovat. 

 

▪ Potvrdíme koupit.  

 

▪ Zvolíme si způsob doručení (zpravidla Expedis kurýr), vyplníme dodací adresu, případně vlastní 
číslo objednávky, zaškrtneme souhlas s podmínkami a pokračujeme. 
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e-Shop  Objednání zařízení z HW budgetu 

 

▪ Zvolíme si způsob úhrady (zpravidla na fakturu) a objednávku dokončíme. 
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Reporty  Vytvoření reportu 

5 REPORTY 

5.1 Vytvoření reportu 

▪ Do sekce se dostaneme přes horní menu Správa firmy => Reporty. 

 

▪ Zvolíme požadovaný typ reportu:  

 

▪ Proklik na tlačítko „Vytvořit report“. 
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Reporty  Vytvoření reportu 

 

▪ Zvolíme typ a variantu reportu a svoje volby potvrdíme. 

 

▪ Přehled reportů je následně viditelný v detailu jednotlivých sekcí: 
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Reporty  Vytvoření reportu 

  

▪ Stažení jednorázového reportu je možné viz magnetová ikona na obrázku výše. 
▪ Generování opakovaných reportů probíhá vždy v den vašeho zúčtovacího období (1., 6., 13. nebo 

20. den v měsíci). 
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T-Mobile Benefit  Benefitní program – příručka pro administrátory 

6 T-MOBILE BENEFIT 

6.1 Benefitní program – příručka pro administrátory 

POSTUP SCHVÁLENÍ ČLENA, VYŘAZENÍ ČLENA, VYHLEDÁNÍ ČLENA, DETAIL ČLENA A MOŽNOST 
REPORTU ČLENŮ / ŽÁDOSTÍ 

▪ Po přihlášení do portálu Moje firma vybereme Správa firmy a Moje smlouva. 

 

▪ V pravé navigační nabídce zvolíme T-Mobile Benefit a již máme možnost se podívat na přehled 
požadavků či přehled členů. 
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T-Mobile Benefit  Benefitní program – příručka pro administrátory 

▪ U možnosti „Přehled požadavků“ máme čekající žádosti ke schválení či zamítnutí. 
▪ Pokud zde bude požadavků více, můžeme všechny označit a společně „Schválit označené“ 

potvrdit. 

 

▪ Pokud si zvolíme „Přehled členů“ tak máme možnost zjistit členy v Benefitním programu, které 
jsou automaticky zobrazené pod sebou s možností detailu člena či přímého odstranění celého 
člena. 
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T-Mobile Benefit  Benefitní program – příručka pro administrátory 

▪ Pokud zvolíme možnost „detail člena“ tak máme k dispozici přehled jeho čísel, i zde je možnost 
ho odstranit. 

 

▪ Samotné vyhledání je možné i podle čísla člena či jména. 

 

▪ Nápomocen nám může být i report členů, který získáme na základním přehledu. 
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T-Mobile Benefit  Benefitní program – příručka pro administrátory 

 

▪ Do sekce se dostaneme přes horní menu Správa firmy => Reporty. 

 

▪ Zvolíme požadovaný typ reportu: 

 

▪ Proklik na tlačítko „Vytvořit report“. 
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T-Mobile Benefit  Benefitní program – příručka pro administrátory 

 

▪ Zvolíme typ a variantu reportu a svoje volby potvrdíme. 

 

▪ Přehled reportů je následně viditelný v detailu jednotlivých sekcí: 

 

▪ Stažení jednorázového reportu je možné viz magnetová ikona na obrázku výše. 
▪ Generování opakovaných reportů probíhá vždy v den vašeho zúčtovacího období (1., 6., 13. nebo 

20. den v měsíci). 
▪ Stejným způsobem je možné si nechat vygenerovat i přehled žádostí o vstup do T-Mobile 

Benefitu. 
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Ukončení účastnické smlouvy  Výpověď účastnické smlouvy 

7 UKONČENÍ ÚČASTNICKÉ SMLOUVY 

7.1 Výpověď účastnické smlouvy 

▪ Vyhledáme telefonní číslo, které chceme vypovědět. 

 

▪ Proklikneme se na detail u položky Smlouva v Základních údajích. 
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Ukončení účastnické smlouvy  Výpověď účastnické smlouvy 

▪ Přejdeme na „Přehled“. 

 

▪ Potvrdíme ukončení služby.  

 

▪ Vybereme datum ukončení, způsob ukončení a potvrdíme „Pokračovat“. 
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Ukončení účastnické smlouvy  Zjištění OKU (ověřovacího kódu účastníka) 

▪ A v posledním kroku ukončení potvrdíme.  

 

7.2 Zjištění OKU (ověřovacího kódu účastníka) 

▪ Vyhledáme telefonní číslo. 

 

▪ V Základních údajích klikneme na vyžádání OKU. 
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Ukončení účastnické smlouvy  Zjištění OKU (ověřovacího kódu účastníka) 

 

▪ Vyfiltrujeme si požadované telefonní číslo a zobrazíme dokumenty. 

 

▪ Vyplníme své administrátorské heslo. 



88 

 
 

Ukončení účastnické smlouvy  Zjištění OKU (ověřovacího kódu účastníka) 

 

▪ A po potvrzení se nám OKU zobrazí.  
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