Smlouva o spolupráci
při poskytování služby
m-platba
uzavřená podle § 269 odst. 2. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění
(dále jen „Smlouva)
Smlouva č.: 659
T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem:
zastoupena:

IČ:
DIČ:
zapsaná do OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH:

Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
Ing. Milanem Křístkem, ředitelem prodeje firemním zákazníkům a prodeje služeb s přidanou
hodnotou, na základě pověření
Danielou Řehákovou, Senior manažerem partnerského prodeje
6494 9681
CZ64949681
u MS v Praze, oddíl B, vložka 3787
Komerční banka a.s., 120 00 Praha 2
19-2235210247/0100
ANO
(dále jen „T-Mobile“)

a
Testovací Firma s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
IČ:
DIČ:
zapsaná do OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH:

Ulice 15, 12345 Městečko na okraji
Josef Velký
12345678
CZ12345678
v Praze 1
MojeBanka
123/4567
ano
(dále jen „Provozovatel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“.)

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

T-Mobile je provozovatel veřejné sítě elektronických komunikací a poskytovatel veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací. Prostřednictvím těchto služeb jsou jeho zákazníkům dostupné rovněž platební služby
poskytované T-Mobile v souladu s podmínkami platných právních předpisů, zejména zákona č. 284/2009 Sb., o
platebním styku, v platném znění.

2.

Provozovatel je obchodníkem prodávajícím Produkty
zprostředkovatelem služby M-platba třetím stranám.

3.

Smluvní strany se v zájmu nastavení oboustranně výhodné spolupráce dohodly na podmínkách, za kterých T-Mobile
umožní Zákazníkům hradit Produkty s využitím služby M-platby prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací.

4.

Smluvní strany se dohodly, že výrazy s velkým počátečním písmenem v této Smlouvě budou mít stejný význam jako
pojmy definované ve Všeobecných obchodních podmínkách M-platba, které jsou, vedle Ceníku služeb, nedílnou
součástí této Smlouvy.

Zákazníkům

nejen

prostřednictvím

Portálu,

nebo

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek spolupráce T-Mobile a Provozovatele směřující zejména k tomu, aby:
a)

Provozovatel mohl při využití služby M-platba poskytnout Zákazníkům Produkty, případně Provozovatel mohl
zprostředkovat poskytování Produktů zákazníkům prostřednictvím služby M-platba třetím stranám, které jsou
oprávněnými vlastníky Produktů, případně jsou v souladu s příslušnými smluvními ujednáními oprávněny Produkty
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Zákazníkům poskytovat. Produkty jsou Zákazníkům tudíž poskytovány přímo Provozovatelem nebo jeho
prostřednictvím třetí stranou, a to na základě individuálně uzavřené smlouvy s každým jednotlivým Zákazníkem; a
b)

na T-Mobile byly převedeny veškeré pohledávky mezi Provozovatelem a Zákazníky vzniklé v souvislosti s plněním dle
písm. a) tak, aby Provozovateli byly tyto pohledávky řádně a včas uhrazeny, a T-Mobile byl oprávněn k jejich vymáhání
po Zákaznících vlastním jménem a na vlastní účet. Veškeré platby za objednané, řádně poskytnuté a odebrané
Produkty provádí Zákazníci výhradně ve prospěch T-Mobile.

III.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN
1.

Uzavřením Smlouvy se T-Mobile zavazuje zprostředkovávat pro Provozovatele možnost poskytovat Zákazníkům
Produkty prostřednictvím služby M-platba, přičemž Provozovatel se zavazuje umožnit Zákazníkům využít službu Mplatba na jím přímo provozovaných Portálech, nebo na Portálech provozovaných třetími stranami, a zajišťovat funkčnost
Portálu po celou dobu trvání této Smlouvy.

2.

Uzavřením Smlouvy je Provozovatel oprávněn využívat službu M-platba ve dvou základních verzích, dle svého výběru:

3.

a.

„platební tlačítko“ – určené pro jednoduché a jednorázové obchody s nízkou hodnotou, a

b.

„plná verze M-platba“ – technická implementace s využitím Web Services umožňující Provozovateli využívat
řadu doplňkových služeb pro účely monitoringu, reportingu aj podle Technické specifikace.

Zaškrtnutím v příslušné kolonce níže Provozovatel určí, kterou z výše uvedených verzí spolupráce při poskytování
služby M-platba zvolil, přičemž pro Smlouvu budou následně platit ta ujednání Smlouvy, týkající se zvoleného způsobu
spolupráce:
V případě, že Provozovatel při uzavření Smlouvy nezaškrtne žádnou z uvedených verzí, platí pro smluvní vztah dle
této Smlouvy, podmínky jako pro Platební tlačítko. V případě, že Provozovatel zaškrtne obě verze, platí pro smluvní
vztah dle této Smlouvy, podmínky jako pro Plnou verzi M-platba.
___________________________
Platební tlačítko:
X

Plná verze m-platba:

___________________________

IV.

PLATBY A ODMĚNY
1.

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s plněním dle Smlouvy Provozovatel poskytuje/umožňuje poskytnout Zákazníkům
Produkt bez předchozí úhrady ceny ze strany Zákazníků, dohodly se Smluvní strany, že Provozovatel postoupí ve
prospěch T-Mobile veškeré pohledávky za Zákazníky, které v době trvání Smlouvy vzniknou z uzavřených obchodů
mezi Provozovatelem a Zákazníky s využitím služby M-platba.

2.

Odměna T-Mobile za plnění dle Smlouvy (včetně odměny za postoupení pohledávek Provozovatele za Zákazníky
vzniklých při využití služby M-platba) stejně jako úplata T-Mobile Provozovateli za postoupení uvedených pohledávek, a
pravidla vypořádání Smluvních stran, se řídí zejména podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních
podmínkách M-platba.

3.

Smluvní strany se dohodly, že je Provozovatel povinen uhradit T-Mobile za řádné plnění této Smlouvy z jeho strany
(zejména za zprostředkování příležitosti poskytovat Produkty Zákazníkům s využitím služby M-platba) vedle variabilní
odměny i fixní odměnu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) bez DPH za každý započatý kalendářní rok (viz.
čl. 6.2. písm. h) Všeobecných Obchodních podmínek), ve kterém byla tato Smlouva účinná, a to v souladu
s podmínkami uvedenými v odst. 4 tohoto článku níže bez ohledu na to zda byla Smlouva účinná po celý kalendářní rok
či nikoliv (dále též jen „Fixní odměna“).

4.

V případě, že Provozovatel v kalendářním roce poskytne/umožní poskytnout Zákazníkům Produkty prostřednictvím
služby m-platba v celkové ceně 60.000,- Kč (šedesát tisíc korun českých) včetně DPH a vyšší, nebude TMCZ Fixní
odměnu Provozovateli účtovat, přičemž pro účely této Smlouvy se má za to, že Fixní odměna je v tomto případě již
zahrnuta ve variabilní části odměny dle odst. 4 tohoto článku IV. V případě, že služba m-platba bude Provozovateli ze
strany TMCZ poprvé aktivována v průběhu kalendářního roku, pak se výše celkové ceny Produktů poskytnutých
Zákazníkům prostřednictvím služby m-platba, nutná pro neúčtování Fixní odměny, přiměřeně snižuje a to podle počtu
započatých kalendářních měsíců ode dne aktivace služby m-platba Provozovateli. TMCZ dále vzniká nárok na Variabilní
část odměny za plnění poskytované za strany TMCZ podle této Smlouvy (včetně odměny za postoupení pohledávek)
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která se stanoví v procentuální výši z hodnoty každé provedené Transakce včetně DPH uskutečněné s využitím služby
m-platba (tj. z ceny každého Produktu, k jehož poskytnutí byla využita služba m-platba). K odměně přistoupí DPH ve
výši stanovené dle příslušných obecně závazných právních předpisů. Odměna bude TMCZ hrazena započtením s
Cenou pohledávek.
5.

Smluvní strany se dohodly, že variabilní část odměny T-Mobile za plnění dle této Smlouvy bude stanovena s ohledem
na ceny Produktů uvedené v Ceníku, jehož aktuální verze je vždy uvedena na http://www.tmobile.cz/web/cz/partnership/produkty.pro.partnery/plat.mobilem/m.platba/cenik.sluzby.m-platba.pro.partnery
(Heslo
pro přístup do ceníku: Aqua4Beauty). Pravidla změny Ceníku jsou uvedeny v čl. VII.3 níže.

V.

SMLUVNÍ POKUTA
1.

V případě porušení závazků či neplatnosti prohlášení vyplývajících Provozovateli ze Smlouvy zavazuje se Provozovatel
zaplatit T-Mobile smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé takové
porušení.

2.

V případě porušení povinností uvedených v čl. 11.20 Všeobecných obchodních podmínek služby M-platba je T-Mobile
oprávněn požadovat po Provozovateli úhradu smluvní pokuty ve výši celkové částky, která byla dobita na příslušný
Virtuální účet z jiného než Registrovaného MSISDN.

3.

V případě prokázaného porušení důvěrnosti jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna požadovat po
porušující straně zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých) a porušující strana je
povinna tuto smluvní pokutu zaplatit ve lhůtě splatnosti.
Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu
zaplacení. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty, jejím vyúčtováním nebo zaplacením není dotčen nárok
poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé ze stejného titulu.

VI.

DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
1.

Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem aktivace platebního tlačítka na
Portále Provozovatele. V této souvislosti Smluvní strany výslovně prohlašují, že si před uzavřením této Smlouvy plnily
na základě sjednaných podmínek, které byly shodné s podmínkami zachycenými v této Smlouvě, přičemž smluvní
strany výslovně uznávají závazky, které na základě výše uvedených podmínek vznikly.

2.

Každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí, a to kdykoliv i bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.

3.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může být ukončena (pozbýt účinnosti) v souvislosti se změnou ceníku či
Všeobecných obchodních podmínek M-platba, a to za podmínek uvedených v bodu 3 a 4 článku VII této Smlouvy.

4.

T-Mobile je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, jestliže Provozovatel pozbyl z jakéhokoliv důvodu oprávnění
k provozování Portálu. Odstoupení je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy
či v případě nedoručení tohoto oznámení, okamžikem kdy se T-Mobile prokazatelně dozvěděl o nedoručení tohoto
oznámení o odstoupení.

5.

Provozovatel se zavazuje ke dni ukončení účinnosti této Smlouvy odstranit jakékoliv informace, loga, názvy aj.
odkazující na službu m-platba či spolupráci Smluvních stran ze svého Portálu a to včetně a zejména ve spojení s TMobile.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného
předmětu této Smlouvy. V této souvislosti se Smluvní strany dohodly a souhlasí s tím, že pokud se Smluvní strany
nedohodnou jinak, je jakákoliv odchylka od zde uvedeného textu Smlouvy, myšleno v případě, že by Provozovatel
provedl ve zde uvedeném textu Smlouvy jakoukoliv změnu před podpisem Smlouvy ze strany T-Mobile, důvodem
k okamžitému ukončení účinnosti této Smlouvy zpětně k okamžiku aktivace/zprovoznění služby M-platba na Portále
Provozovatele. T-Mobile se zavazuje o této skutečnosti Provozovatele prokazatelně informovat. Tato skutečnost
nicméně nezbavuje Smluvní strany odpovědnosti za vypořádání již vzniklých závazků.

2.

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, musí být veškeré doplňky a změny této Smlouvy učiněny pouze formou
písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této Smlouvy.
Změna jména odpovědné osoby, sídla společností, čísla účtu případně dalších údajů, kde z povahy věci vyplývá, že je
strana oprávněna měnit je jednostranně, není důvodem k uzavření dodatku, takováto skutečnost bude druhé straně
sdělena písemně.

3.

V souvislosti s bodem 4 tohoto článku Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že T-Mobile je oprávněn jednostranně měnit
Ceník s tím, že o změně Ceníku musí být Provozovatel vždy informován nejméně 3 měsíce před nabytím jeho účinnosti,
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a to prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby Provozovatele. Projeví-li Provozovatel svůj nesouhlas
s navrženou změnou Ceníku, zaslaný prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby T-Mobile nejpozději
do dne nabytí účinnosti nového Ceníku, dohodly se Smluvní strany, že okamžikem nabytí účinnosti nového Ceníku
pozbývá Smlouva účinnosti, přičemž Smluvní strany bezodkladně vyrovnají veškeré své vzájemné závazky. V případě,
že T-Mobile neobdrží od Provozovatele nesouhlas ve shora stanovené lhůtě, dohodly se Smluvní strany, že uplynutím
této lhůty platí pro jejich smluvní vztah daný touto Smlouvou nové ceny dle aktuálního Ceníku uveřejněného na
http://www.t-mobile.cz/web/cz/partnership/produkty.pro.partnery/plat.mobilem/m.platba/cenik.sluzby.mplatba.pro.partnery.
4.

Stejný postup jako je upraven v bodě 3 tohoto článku Smlouvy sjednávají Smluvní strany rovněž pro účely změny
Obecných pravidel pro využití brandu plaťmobilem, stejně jako Všeobecných obchodních podmínek M-platby.

5.

Kontaktními osobami jsou:
T-Mobile:
ve věcech obchodních:

ve věcech vyúčtování:

ve věcech zákaznických
reklamací:

jméno:
e-mail:
tel.:
fax:
Provozovatel:
ve věcech obchodních:
jméno:
e-mail:
tel.:
fax:
6.

ve věcech vyúčtování:

ve věcech technické
podpory:

ve věcech zákaznických
reklamací:

Jméno Smluvní

Jméno Finanční

Jméno technické

Jméno REklamační

petr.brouzda@gmail.co
m
+420603000000

financove@example.cz

tech@example.cz

reklamace@example.cz

+420603000006

+420603000002

+420603000004

+420603000001

+420603000007

+420603000003

+420603000005

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy, které jsou k dispozici v aktuálním znění na www.t-mobile.cz
Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky M-platba
Příloha č. 2 – Ceník
Příloha č. 3 – Obecná pravidla pro využití brandu plaťmobilem
V případě rozporu mezi ustanoveními těla Smlouvy a jednotlivých příloh mají vždy přednost ustanovení příloh.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Provozovatel a 1 T-Mobile.

v ………………… dne …………..

v ………………… dne …………..

za T-Mobile Czech Republic a.s.

za ………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
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