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(dále jen „Popis“ nebo také jen „Podmínky“) 

 

Tento Popis služby obsahuje technické parametry služby a předsmluvní informace vztahující se ke službě IP komplet DSL (dále jen 
„Služba“) dle jejichž podmínek společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „Poskytovatel“) svým zákazníkům (dále jen „Smluvní 
partner“ nebo „Účastník“) umožňuje využívat výše uvedenou Službu elektronických komunikací. Služba IP komplet DSL je balíček 
hlasových služeb a připojení k internetu poskytovaný prostřednictvím jednotné technologické platformy. 

Závazek Poskytovatele poskytovat Službu ve prospěch Smluvního partnera vzniká až uzavřením samostatné Specifikace služby. Za 
Specifikaci služby Smluvní strany považují i Smlouvu o poskytování pevné služby (dále jako „Specifikace služby“). 

V otázkách neupravených v Podmínkách se přiměřeně užijí zejména ustanovení aktuálních Všeobecných podmínek společnosti T-Mobile 
Czech Republic a.s. (dále jen „VPST“), Obchodních podmínek pro Pevné služby elektronických komunikací, Podmínek pro zpracování 
osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů Účastníka a dalších podmínek Smluvním partnerem využívaných služeb a 
nabídek Poskytovatele uveřejněných na stránce www.t-mobile.cz, dále platný Ceník služby a ustanovení platného právního řádu České 
republiky. Specifikace služby se dále ve smluvních dokumentech považují za Účastnickou smlouvu. Pokud má Smluvní partner ze zákona 
nárok na Shrnutí smlouvy, potom je konkrétní nastavení Specifikace služby a cen zahrnuto v tomto Shrnutí. 

Předsmluvní informace spolu se Shrnutím smlouvy jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
(dále jen „Zákon o el. komunikacích“).  

Podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách Poskytovatele na adrese https://www.t-mobile.cz/primylink podle názvu Služby. Takto 
uveřejněné Podmínky nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy. Podmínky či jejich část mohou 
být dále komunikovány dalšími prostředky, např. tiskovou inzercí, plakáty atd. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněným na 
internetu a zněním Podmínek uveřejněným jiným způsobem je vždy rozhodující znění uveřejněné na shora uvedených webových 
stránkách. Tyto Podmínky je důležité si stáhnout pro účely dokumentace, pozdějšího použití a reprodukce v nezměněné podobě.  

Předsmluvní informace ke službě 

1 Charakteristika služby 
Služba IP komplet DSL se skládá z internetové konektivity xDSL (technologie „Digital Subscriber Line“) s neomezeným objemem 
přenesených dat a z hlasových služeb realizovaných prostřednictvím telefonních rozhraní FXS/BRI/PRI nebo prostřednictvím virtuální IP 
pobočkové ústředny.   

Služba je dostupná po celém území České republiky v závislosti na kapacitě a možnostech místní kabelové sítě. 

Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, součástí Služby není poskytnutí ostatních technických a programových prostředků či jiných věcí, 
potřebných pro přístup do sítě Internet ani konfigurace lokální sítě Smluvního partnera, jednotlivých počítačů nebo zařízení přistupujících 
k internetu, mimo základní konfiguraci technických parametrů v rámci instalace DSL přípojky dle příslušných ustanovení tohoto Popisu 
služby. 

1.1 Internetová konektivita 
Služba IP komplet DSL poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu v těchto variantách: 

Typ Služby 1 Typ využívané 
technologie 

Max rychlost pro 
stahování dat 2 

Max rychlost pro 
odesílání dat 2 

Agregace 

FUN 8M ADSL 8 192 kbit/s 512 kbit/s 1:50 

FUN 16M ADSL 16 384 kbit/s 768 kbit/s 1:50 

BASIC 20M VDSL 20 480 kbit/s 2 048 kbit/s 1:50 

BASIC 50M VDSL 51 200 kbit/s 5 120 kbit/s 1:50 

BASIC 100M VDSL 102 400 kbit/s 10 240 kbit/s 1:50 

BASIC 250M VDSL 256 000 kbit/s 25 600 kbit/s 1:50 

PROFI 8M ADSL 8 192 kbit/s 512 kbit/s 1:10 

PROFI 16M ADSL 16 384 kbit/s 768 kbit/s 1:10 

BUSINESS 20M VDSL 20 480 kbit/s 2 048 kbit/s 1:10 

BUSINESS 50M VDSL 51 200 kbit/s 5 120 kbit/s 1:10 

BUSINESS 100M VDSL 102 400 kbit/s 10 240 kbit/s 1:10 

BUSINESS 250M VDSL 256 000 kbit/s 25 600 kbit/s 1:10 

1) Aktuální nabídka dostupných typů služeb se může lišit. Dostupné typy služeb jsou uvedeny v platném Ceníku služby IP komplet DSL. 
2) Garantovaná kvalita a dostupnost Služby včetně technických omezení týkajících se rychlosti stahování/odesílání dat jsou specifikovány dále v tomto 

Popisu služby.  

Součástí všech výše uvedených typů Služby je jedna veřejná IPv4 adresa. 



  

    

 

 

 

  Stránka 2 / 10 

1.1.1 Přidělené IP adresy 

Smluvnímu partnerovi jsou přiděleny IP adresy sítě Internet, a to podle plánu IP adres Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo 
přidělenou IP adresu bez předchozího oznámení změnit. Poskytovatel se zavazuje v rámci svých možností podniknout takové kroky, aby 
ke změně přidělené IP adresy docházelo co nejméně, zejména pouze tehdy, bude-li to vyžadovat správa technických prostředků 
Poskytovatele.  

Smluvní partner se zavazuje vrátit po ukončení poskytování Služby dle Smlouvy/příslušné Specifikace služby předmětné IP adresy zpět 
Poskytovateli. Smluvní partner bere na vědomí, že převoditelnost IP adres na Smluvního partnera či třetí osobu je vyloučena.  

Smluvní partner je povinen zajistit své sítě a servery tak, aby zamezil třetím osobám zneužívat poskytované Služby. Smluvní partner není 
oprávněn postupovat třetím osobám heslo pro připojení ke Službě. Smluvní partner je povinen učinit odpovídající opatření pro uchování 
hesla pro připojení v tajnosti. 

Poskytovatel poskytne Smluvnímu partnerovi IP adresu/y potřebnou/é pro zajištění provozu Služby. Poskytovatel provede přidání nebo 
výmaz záznamu v primárním DNS na základě písemné žádosti Smluvního partnera ve formě elektronické pošty z adresy kontaktní osoby. 

1.1.2 Zřízení internetové konektivity 

Služba se považuje za zřízenou v souladu s definicí zřízení Služby stanovenou v příslušných ustanoveních Smluvních dokumentů, 
zejména však v ustanoveních Obchodních podmínek Smlouvy o Firemním řešení nebo Obchodních podmínek individuální služby s tím, 
že doba zřízení Služby se může lišit u varianty se samoinstalačním balíčkem, Služby s instalací nebo Služby s investiční akcí.  

Službu je možné zřídit pouze v případě, že na adrese, na které má být Služba zřízena je k dispozici účastnické vedení v kvalitě a rozsahu, 
které jsou nezbytné pro zřízení a poskytování Služby, a současně kladný výsledek ověření dostupnosti Služby.  

V případě přenesení internetového připojení od jiného operátora k Poskytovateli je Smluvní partner povinen sdělit Poskytovateli údaje 
nezbytné ke zřízení Služby, které získá u svého původního operátora internetového připojení. 

S ohledem na to, že možnost zřízení a poskytování Služby musí být ověřena u společnosti CETIN, tak do doby, než je Smluvnímu 
partnerovi oznámen kladný výsledek ověření možnosti zřízení a poskytování Služby nebo než je Služba zřízena, není Smluvnímu 
partnerovi ze strany Poskytovatele garantováno zřízení a poskytování Služby.  

1.1.3 Zřízení internetové konektivity s investiční akcí  

Zřízení Služby s investiční akcí znamená výstavbu/dostavbu sítě nezbytné pro řádné zřízení a poskytování Služby, což má vliv na termín 
zřízení Služby. V případě zřizování Služby s investiční akcí proto nemůže Poskytovatel garantovat plánované zřízení Služby dohodnuté 
ve Smlouvě/Specifikaci služby. O tom, jestli se v konkrétním případě jedná o zřízení Služby s investiční akcí, je Smluvní partner 
Poskytovatelem předem informován. O termínu zřízení Služby s investiční akcí je Smluvní partner rovněž Poskytovatelem informován.  

Zřízení Služby s investiční akcí znamená rovněž nezbytné s tím spojené náklady např. na výkopové práce, materiál, stavební povolení 
apod. Náklady na zřízení Služby s investiční akcí jsou vždy stanoveny individuálně pro konkrétní případ, přičemž v některých případech 
je nezbytná finanční spoluúčast Smluvního partnera na úhradě nákladů s tím spojených. V případě zřízení Služby s investiční akcí bez 
spoluúčasti Smluvního partnera není Smluvnímu partnerovi vyúčtována žádná spoluúčast na nákladech. O zřízení Služby s investiční 
akcí s/bez spoluúčasti Smluvního partnera je Smluvní partner Poskytovatelem vždy informován.  

Zřízení s investiční akcí se spoluúčastí Smluvního partnera 

Souhlas, případně nesouhlas se spoluúčastí na zřízení Služby s investiční akcí potvrzuje Smluvní partner vždy předem ve 
Smlouvě/Specifikaci služby.  

V případě, že se v konkrétním případě bude jednat o zřízení Služby s investiční akcí se spoluúčastí Smluvní partnera, přičemž Smluvní 
partner nedal předem nebo dodatečně souhlas se spoluúčastí na investiční akci, tak písemným oznámením Poskytovatele o tom, že se 
jedná o zřízení Služby s investiční akcí se spoluúčastí bez souhlasu Smluvního partnera, doručeným Smluvnímu partnerovi dochází bez 
dalšího ke dni doručení k automatickému ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy/Specifikace služby, jejímž předmětem je zřízení a 
poskytování konkrétní dotčené Služby. 

V případě, že se v konkrétním případě bude jednat o zřízení Služby s investiční akcí se spoluúčastí Smluvní partnera, přičemž Smluvní 
partner dal předem nebo dodatečně souhlas se spoluúčastí na investiční akci, tak mohou nastat následující skutečnosti: 

a) pokud bude v případě zřízení Služby s investiční akcí se spoluúčastí Smluvního partnera stanovena spoluúčast Smluvního 
partnera maximálně (včetně) do výše 2.000,- Kč bez DPH, je tato částka Poskytovatelem vyfakturována Smluvnímu partnerovi 
následně po zřízení Služby, přičemž Smluvní partner je povinen tuto částku ve splatnosti vyúčtování uhradit, 

b) pokud bude v rámci technického šetření nezbytného pro zřízení Služby ze strany Poskytovatele (resp. dle zjištění společnosti 
CETIN) zjištěna potřeba investiční akce pro zřízení Služby se spoluúčastí Smluvního partnera, která je vyšší než 2.000,- Kč 
bez DPH, je Smluvní partner o této skutečnosti Poskytovatelem informován včetně žádosti o souhlas/nesouhlas s úhradou 
konkrétní výše spoluúčasti na investiční akci při zřízení Služby. Pokud bude se stanovenou částkou spoluúčasti na investiční 
akci při zřízení Služby Smluvní partner souhlasit, bude mu takto odsouhlasená částka vyfakturována následně po zřízení 
Služby, přičemž Smluvní partner je povinen tuto odsouhlasenou částku ve splatnosti vyúčtování uhradit. Pokud Smluvní partner 
se stanovenou částkou spoluúčasti na investiční akci při zřízení Služby souhlasit nebude nebo se nevyjádří nejpozději do 14 
dnů ode dne doručení informace o výši spoluúčasti na investiční akci při zřízení Služby, tak doručením písemného nesouhlasu 
Smluvního partnera Poskytovateli nebo marným uplynutím uvedené lhůty pro vyjádření Smluvní partnera dochází bez dalšího 
k automatickému ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy/Specifikace služby, jejímž předmětem je zřízení a poskytování 
konkrétní dotčené Služby. Zároveň je Poskytovatel oprávněn Smluvnímu partnerovi naúčtovat cenu za marné nacenění 
investiční akce, a to ve výši dle platného Ceníku Služby, přičemž Smluvní partner je povinen tuto částku ve splatnosti vyúčtování 
uhradit. Splatnost takového vyúčtování je shodná se sjednanou splatností týkající se vyúčtování Služby. 

1.1.4 Podmínky poskytování a provozu internetové konektivity 

Smluvní partner není oprávněn měnit ani jakkoliv zasahovat do technického zařízení Poskytovatele nebo společnosti CETIN, včetně 
koncového bodu Služby.  

Poskytovatel při poskytování Služby umožňuje: 

 možnost přijímat a vysílat informace/data podle výběru Smluvní partnera, resp. uživatele, 
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 možnost používat služby a aplikace podle výběru Smluvního partnera, resp. uživatele, 
 možnost instalovat vlastní hardware a programové vybavení, pokud nepoškozuje síť, 
 poskytování smluvně sjednané kvality Služby za dodržení smluvně ujednaných podmínek. 

U Služby Poskytovatel nerozlišuje jednotlivé datové toky za účelem blokování, zpomalení nebo snížení kvality jejich odbavení vyjma 
opodstatněného řízení datového provozu. 

Mezi opodstatněné řízení provozu patří řízení: 

 za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu, 
 pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a zabezpečení sítí a služeb poskytovaných 

prostřednictvím těchto sítí, 
 za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě. 

Opodstatněné řízení provozu vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. 
Opodstatněné řízení provozu použije takové metody, které zajistí doručení Služby ve sjednané kvalitě. 

Poskytovatel neodpovídá za: 

 blokaci IP adresy třetími stranami v síti Internet, 
 nefunkčnost, výpadky nebo omezení fungování sítě Internet a za vliv takovéto nefunkčnosti sítě Internet na Služby poskytované 

Poskytovatelem, 
 aktuálnost, pravdivost, zákonnost a soulad se všeobecně uznávanými etickými a morálními normami jakýchkoliv dat 

pocházejících ze sítě Internet. 
Služba je poskytována nepřetržitě s výjimkou doby pro plánovanou údržbu na zajištění údržby zařízení a pro zajištění prací souvisejících 
s rozvojem technické infrastruktury sítě elektronických komunikací. 

Je-li to možné, je Poskytovatel povinen s předstihem informovat Smluvního partnera o plánovaném omezení, přerušení či výpadku Služby. 
O výpadku, omezení či přerušení Služby Poskytovatel informuje také Smluvního partnera, pokud se dotáže v zákaznickém centru 
Poskytovatele. Všechny plánované práce jsou prováděny takovým způsobem, aby způsobily minimální přerušení provozu Služby. 
Plánované práce, které nebudou ovlivňovat Službu, nebudou oznamovány. 

Je-li to nevyhnutelné, vyhrazuje si Poskytovatel právo z naléhavých technických nebo provozních důvodů, zejména z důvodu údržby sítě 
a systémů bez předchozího oznámení, na nevyhnutelně nutnou dobu přerušit poskytování Služby. Smluvní partner je povinen poskytnout 
Poskytovateli či oprávněnému zástupci společnosti CETIN přiměřenou součinnost při údržbě Služby. 

1.2 Doplňkové služby k internetové konektivitě 

1.2.1 Zvýšená servisní podpora Služby 

Doplňková Služba Zvýšená servisní podpora nabízí nadstandardní péči zahrnující zrychlené odstranění případné poruchy Služby. 
Doplňkovou Službu Zvýšená servisní podpora je možné objednat ke všem typům a variantám Služby.  

Rozsah aktivit vykonaných pro odstranění poruchy zahrnuje především konfigurační změny na DSLAM, konfigurace v páteřní síti včetně 
agregačních bodů společnosti CETIN apod. Doplňková Služba Zvýšená servisní podpora se nevztahuje na poruchy vzniklé na 
účastnickém vedení.  

Omezení 

Doplňková Služba Zvýšená servisní podpora je poskytována až po uplynutí 15 dní od objednání této doplňkové služby. Tento odklad se 
týká nejen začátku poskytování, ale také začátku zpoplatnění. 

Doplňkovou Službu Zvýšená servisní podpora není možné zřídit pro přípojky Služby zřízené na kartách POTS (Annex A). 

Pro oprávněnost požadavku na odstranění poruchy podle podmínek doplňkové Služby Zvýšená servisní podpora je rozhodující, zda v 
momentu nahlášení poruchy je doplňková Služba aktivní (viz bod a)).  

Ke každé jedné přípojce Služby lze objednat a poskytovat pouze jednu doplňkovou Službu Zvýšená servisní podpora. 

Lhůty pro odstranění poruchy v režimu Zvýšené servisní podpory jsou následující: 

 Zvýšená servisní podpora 24 – základní úroveň, porucha bude zpravidla odstraněna do 24 hodin;  
 Zvýšená servisní podpora 12 – vyšší úroveň, porucha bude zpravidla odstraněna do 12 hodin. 

Smluvní partner bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že uvedené lhůty pro odstranění poruchy na přípojce Služby s aktivní 
doplňkovou Službou – Zvýšená servisní podpora Služby nejsou Smluvnímu partnerovi nijak ze strany Poskytovatele 
garantovány a že Smluvní partner tudíž nemá při jejich nedodržení ze strany Poskytovatele nárok na žádnou sankci, slevu z ceny 
Služby, případně na náhradu škody. 

1.2.2 Routovaný blok IP adres 

Routovaný blok IP adres o velikosti N adres, přičemž N=4,8,16 IP adres. Příklad využití bloku 4 IP adres pro očíslování sítě Smluvního 
partnera: 

1. síťová adresa (nepoužitelná pro očíslování zařízení v síti Smluvního partnera), 
2. koncové zařízení (k očíslování koncového zařízení), 
3. PC (k očíslování zařízení v síti Smluvního partnera), 
4. broadcastová adresa (nepoužitelná pro očíslování zařízení v síti Smluvního partnera). 

V případě bloku 4 IP adres je využitelná pouze 1 IP adresa pro očíslování dalších zařízení v síti Smluvního partnera. V případě bloku 8 
IP adres lze využít 5 IP adres atd.  

1.3 Konfigurace služby, vlastnictví a instalace koncových zařízení  
Služba je dodávána s koncovými zařízeními. DSL router, IP telefon, hlasové brány, IP komunikátor jsou součástí služby a zůstávají ve 
vlastnictví Poskytovatele. Ostatní koncová zařízení (napájecí adaptéry, sluchátka) ke službě IP komplet DSL jsou nabízena formou 
prodeje a jsou ve vlastnictví Smluvního partnera. 



  

    

 

 

 

  Stránka 4 / 10 

Instalace a zprovoznění služby je řešena formou samoinstalačního balíčku, případně placená instalace technikem Poskytovatele 
v rozsahu a za ceny dle příslušných ustanovení platného Ceníku služby IP komplet DSL.  

V případě instalace služby technikem Poskytovatele je v ceně této instalace zahrnuto propojení technologie Poskytovatele v lokalitě 
Smluvního partnera do předem připravené LAN Smluvního partnera, konfigurace a oživení Poskytovatelem dodaných koncových zařízení 
pro připojení k internetu 

V ceně instalace není zejména konfigurace switchů v LAN síti, počítačů, fyzická instalace LAN sítě a stavební úpravy.  

IP komplet DSL je manažovaná služba, koncové zařízení jsou ve vlastnictví a správě Poskytovatele, Smluvní partner má přístup 
k nastavení hesla WiFi sítě koncového zařízení.  Ostatní funkce jsou dány podle následujících parametrů a nelze je měnit: 

K dispozici jsou 3 skupiny (3 x LAN pools - bridge grooup) v místní síti LAN / WiFi LAN: 

 Bridge-group „Default“: je určená pro počítače a další koncová zařízení Smluvního partnera.  
 Bridge-group “GUEST” je určená pro hosty, kteří se připojují přes WiFi na SSID “local”. Připojená zařízení nevidí sebe navzájem, 

ani do ostatních bridge-group. K dispozici je pouze přístup k internetu. 
 Bridge-group „PHONE“ je určená pro IP telefony. Tato skupina je čistě ve správě Poskytovatele.  

 

Nastavení DHCP: 

  (br0) Default, 172.16.0.1, DHCP offers addreses .2-.126/24, DNS, GW 
  (br1) GUEST, 172.16.1.1, DHCP offers addreses .2-.126/24, DNS, GW 
  (br2) PHONE, 172.16.2.1, DHCP offers addreses .2-.126/24, DNS, GW, opt. 66&150  =“195.39.106.24“ 
 DHCP lease time 24h. 

 

Nastavení sítě WiFi: 

 Jsou přednastavena dvě SSID. Hesla k WiFi jsou na štítku modemu. 
 SSID#1 = ”GTS-internet” 
 SSID#2= ”local”. Zapnutá vlastnost “client isolated”. 

 

Výše uvedená nastavení se mohou lišit v závislosti na typu dodaného koncového zařízení. V případě odlišného nastavení jsou parametry 
k dispozici na vyžádání u Poskytovatele. 

1.4 Hlasové služby FXS/BRI/PRI 
Hlasové služby ve variantě FXS/BRI/PRI umožňují připojit pobočkovou ústřednu zákazníka s rozhraním FXS (HTS, POTS), BRI (ISDN2) 
a PRI (ISDN30 s 8 hlasovými kanály), vždy s maximálně 8 hlasovými kanály. 

Služba je nabízena pouze s vybranými kombinacemi hlasových rozhraní (počty a kombinace portů na koncovém zařízení). Konkrétní 
konfigurace je uvedena na příslušné Specifikaci služby / Objednávce Služby. Maximální počet realizovaných hlasových kanálů je závislý 
na kapacitě uploadu DSL přístupové linky. 

1.5 Hlasové služby - Virtuální ústředna  
Hlasové služby ve variantě s Virtuální ústřednou umožňují připojit pouze telefony (nikoliv pobočkovou ústřednu zákazníka). Přednostně 
je služba nabízena s IP telefony, které umožňují plně využít funkcí virtuální pobočkové ústředny. 

Ke službě lze připojit pouze telefony a koncová zařízení, která jsou dodávána Poskytovatelem v rámci služby Virtuální ústředna, nelze 
připojit jiné typy koncových zařízení. 

Maximální počet realizovaných souběžných hovorů je závislý na kapacitě uploadu DSL přístupové linky. 

1.5.1 Popis služby Virtuální ústředna 

Služba Virtuální ústředna nabízí přidanou hodnotu k hlasovým službám na bázi IP protokolu ve formě virtuální IP pobočkové ústředny.  

Mezi základní funkce virtuální IP pobočkové ústředny patří zejména:  

 opakovaná volba čísla, rychlá volbu, přeložení hovoru, záznamy o hovorech, omezení hovorů, přímé a skupinové vyzvednutí 
hovoru, přidržení hovoru, konzultační hovor, konferenční hovor, přepojení hovoru, 

 identifikace volajícího CLIP/CNIP, potlačení identifikace CLIR/CNIR, CLIP/CLIR na hovor, 
 skupiny pro vyzvednutí a příjem hovoru, funkce nerušit, zamčení telefonu, hlasová pošta, 
 firemní a osobní telefonní seznam, 
 webový portál pro nastavení služby, administraci pro celou firmu i jednotlivé pobočky nebo skupiny. 
 místní, meziměstská a mezinárodní volání, včetně volání do mobilních sítí a ostatní typy hovorů dle příslušného ceníku služby. 

Základní funkce virtuální pobočkové telefonní ústředny zle rozšířit o doplňkové telefonní služby a aplikace jako je spojovatelské pracoviště, 
manažer hovorů, komunikátor do osobního počítače nebo mobilního telefonu, dle aktuální nabídky Poskytovatele. 

Funkce virtuální pobočkové telefonní ústředny jsou k dispozici pro jednu nebo více lokalit Smluvního partnera a jejich rozsah je závislý na 
typu zvolené licence a použitém koncovém zařízení. 

Součástí služby je pronájem příslušných koncových zařízení (IP telefon, telefonní adaptér pro analogové telefony) dle zvoleného typu a 
prodej napájecích adapterů pro příslušné koncové zařízení v rozsahu dle platného ceníku služby. 

Administraci virtuální pobočkové ústředny a změny nastavení provádí Smluvní partner prostřednictvím webového rozhraní. Přístupové 
údaje jsou Smluvnímu partnerovi předány v rámci zřízení služby. 

V rámci služby poskytovatel zajistí instalaci dvou IP telefonů v lokalitě Smluvního partnera, základní zaškolení obsluhy a základní 
zaškolení administrátora (IT správce) Smluvního partnera. Poskytovatel zajistí instalaci zbývajících koncových zařízení jako volitelnou 
službu. 
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Smluvní partner si na své náklady zajistí LAN datovou sít pro připojení koncových zařízení na základě technické specifikace připravenosti 
LAN datové sítě Smluvního partnera. 

1.5.2 Webový portál pro nastavení služby Virtuální ústředna  

Pro přístup do webového portálu existují níže uvedené typy oprávnění:  

 Enterprise administrátor – spravuje všechny pevné hlasové služby Smluvního partnera, které umožňují přístup nebo zobrazení 
přes webový portál.   

 Group administrátor – spravuje pevné hlasové služby v dané skupině (typicky lokalita) Smluvního partnera, které umožňují 
přístup nebo zobrazení přes webový portál  

 Uživatel – spravuje nastavení vlastního telefonního čísla  
Přístupové údaje jsou odesílány při zřízení nebo změně Služby nebo na žádost Smluvního partnera elektronicky kontaktní osobě 
stanovené Smluvním partnerem ve Specifikaci služby, případně kontaktní osobě jinak smluvně stanovené, oprávněné nakládat se 
Službou.  

Popis webového portálu je k dispozici na webové adrese hlas-navody.t-mobile.cz.  

Změnu přístupových údajů provede Poskytovatel na žádost kontaktní osoby Smluvního partnera oprávněné nakládat se Službou. Změnu 
přístupových údajů Group administrátora může Smluvní partner provést přímo na webovém portále.  

V případě převodu Služby na jiného zákazníka (na žádost Smluvního partnera nebo v případě zákonného převodu) je Poskytovatel 
oprávněn resetovat přístupové údaje do webového portálu. Nové přístupové údaje odešle Poskytovatel kontaktní osobě oprávněné 
nakládat se Službou stanovené novým Smluvním partnerem (novým zákazníkem) Původní přístupové údaje okamžikem resetu přestávají 
platit a využívání webového portálu a aplikace UC One bude možné až po zadání nových přístupových údajů. Poskytovatel předem 
informuje kontaktní osobu Smluvního partnera oprávněnou nakládat se Službou o termínu provedení resetu. 

1.5.3 Technická specifikace služby Virtuální ústředna 

Signalizace: SIP 

Přenos hlasu: RTP, kodek G.729, High definition sound G.722 

1.5.4 Popisy funkcí a služeb Virtuální ústředny 

Podrobné popisy funkcí a služeb jsou popsány v těchto dokumentech: 

 Uživatelská příručka virtuální ústředny 
 Návod k obsluze pro jednotlivé IP telefony 
 Návod k obsluze pro jednotlivé nabízené aplikace a webová rozhraní 

Dokumenty či on-line přístup k dokumentům jsou zákazníkovi předány v průběhu zřízení služby Virtuální ústředny. 

1.6 Ukončení Služby   
Smluvní partner nebo Poskytovatel jsou oprávněni ukončit poskytování Služby písemnou výpovědí v souladu se Smlouvou/Specifikací 
služby. 

Ukončení poskytování internetové konektivity znamená ukončení poskytování celé služby IP komplet DSL, včetně hlasových služeb. 
Ukončení hlasových služeb (všech telefonních čísel) znamená ukončení poskytování celé služby IP komplet DSL, včetně internetové 
části. 

1.7 Poruchy Služby, reklamace a jejich oznamování 

1.7.1 Způsob nahlášení poruchy, reklamace 

Pro urychlení odstranění závady/reklamace Služby Poskytovatel požaduje, aby jej Smluvní partner kontaktoval již při prvních známkách 
závady.  

Nahlášení poruchy, resp. reklamace, poskytování Služby nebo ohlášení vady, resp. podání reklamace, koncového zařízení zakoupeného 
od Poskytovatele probíhá standardní cestou na telefonním čísle uvedeném ve Smlouvě/Specifikaci služby, a to v pracovní dny od 8:00 
do 18:00 hodin, o víkendech a o svátcích pak od 8:00 do 17:00 hodin. 

V ostatním se uplatní při reklamaci koncového zařízení koupeného Smluvním partnerem od Poskytovatele podmínky stanovené platným 
Reklamačním řádem, který je dostupný na webových stránkách Poskytovatele: https://www.t-mobile.cz/podpora/ke-stazeni. 

1.7.2 Poruchy služby 

Poskytovatel řeší poruchu Služby s maximálním úsilím a v nejkratším možném termínu, a to zejména s ohledem na případnou nutnou 
spolupráci se společností CETIN. Smluvní partner bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že lhůty pro odstranění poruchy na Službě 
nejsou Smluvnímu partnerovi ze strany Poskytovatele garantovány. 

Za začátek poruchy Služby se pro určení doby trvání poruchy považuje čas jejího ohlášení Smluvní partnerem na kontaktní místo 
Poskytovatele. 

Poskytovatel odstraňuje poruchu Služby od okamžiku jejího nahlášení na kontaktní místo Poskytovatele. Smluvní partner je povinen se 
Poskytovateli řádně identifikovat a popsat, jak se porucha Služby projevuje. Odstraněním poruchového stavu Služby je ukončena porucha. 
To znamená, že funkčnost Služby byla obnovena a parametry Služby jsou ve shodě s parametry uvedenými ve Smlouvě/Specifikaci 
služby. 

Poskytovatel je oprávněn účtovat Smluvnímu partnerovi paušální náklady (tzv. úhradu ceny za Marný výjezd) spojené se zjišťováním a 
odstraňováním poruchy Služby v případě, že po oznámení poruchy Smluvním partnerem prokazatelně zjistí, že porucha je na straně 
Smluvního partnera, resp. uživatele, případně že porucha vůbec nenastala nebo že Smluvní partner ani po předchozí dohodě neumožnil 
servisnímu technikovi přístup k zařízení či k souvisejícím součástem instalace či jinak neposkytl potřebnou součinnost. Provede-li Smluvní 
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partner na základě takového oznámení servisní zásah, jedná se o tzv. „marný výjezd“ (dále jen společně „Marný výjezd“). Úhrada ceny 
za Marný výjezd je Smluvnímu partnerovi účtována dle platného Ceníku Služby.  

2 Uzavření a doba trvání Specifikace služby 
Specifikaci služby může Smluvní partner uzavřít v listinné formě, elektronicky případně prostřednictvím telefonické komunikace či 
webového portálu, pokud to podmínky dané služby umožňují. 

V případě uzavření Specifikace služby v listinné formě osobně na prodejně či prostřednictvím obchodního zástupce je nutné, aby Smluvní 
partner předložil dokumenty potřebné k ověření jeho totožnosti 

Smluvní partner je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost v souvislosti s plněním Specifikace služby. V případě, 
že Smluvní partner takovouto součinnost neposkytne, není Poskytovatel v prodlení s plněním svých povinností (zejm. není v prodlení se 
zřízením, změnou, či poskytováním Služby ani odstraněním poruchy, vady, či výpadku Služby). 

Dnem aktivace Služby se stává Specifikace služby účinnou, nedohodnou-li se smluvní strany v příslušné Specifikaci služby jinak. 
Vyžaduje-li však zákon pro nabytí účinnosti Specifikace služby splnění další podmínky, nabývá účinnosti dnem, kdy je Služba aktivní a 
zákonem vyžadovaná podmínka je splněna. 

Za aktivaci/zřízení Služby je účtován poplatek dle Ceníku služby. 

Specifikaci služby lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou.  

Specifikace služby zaniká dohodou, výpovědí, odstoupením, smrtí Účastníka, nebo zánikem Smluvního partnera či Poskytovatele bez 
právního nástupce případně z jiných důvodů stanovených zákonem. 

3 Ceny a platby související s poskytnutou Službou 
Ceny Služby se řídí platným Ceníkem služby. Smluvní strany si mohou cenu služby, popř. jejích komponent, individuálně sjednat ve 
Specifikaci služby, popř. jiném Smluvním dokumentu. 

Servisní úkony (např. nadstandardní instalace, mimozáruční opravy, marný výjezd) jsou Poskytovatelem poskytovány za ceny uvedené 
v Ceníku služby. 

Někteří Smluvní partneři si sjednávají s Poskytovatelem minimální měsíční plnění/částku (dále též jen „MC“). Měsíční paušál se 
nezapočítává do MC, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Využití neomezených tarifů však může mít vliv na dosažení zvolené úrovně 
MC. Závazek Účastníka k MC není aktivací neomezených tarifů jakkoliv dotčen.  

4 Změna poskytovatele Služby 
Pro Hlasovou službu: Každý Smluvní partner má možnost si v souladu s Obchodními podmínkami pro přenos čísla požádat o přenos 
každého telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací. 

Pro Internetovou službu: Každý Smluvní partner má možnost si v souladu s Podmínkami změny poskytovatele služby přístupu k internetu 
požádat o přenos každé služby elektronických komunikací k jinému poskytovateli služeb elektronických komunikací.  

Poskytovatel doporučuje Smluvnímu partnerovi, aby před zahájením přenosu Služby či jejích komponent ověřil u nového poskytovatele 
technické možnosti přenesení a dalšího poskytování Služby v parametrech sjednaných ve Specifikaci služby.  

Dojde-li ke zpoždění či zneužití změny poskytovatele, jež bylo způsobeno pochybením Poskytovatele, tak se Poskytovatel zavazuje 
Smluvnímu partnerovi uhradit paušální náhradu dle výpočtu stanoveného příslušným prováděcím předpisem. 

Se změnou Poskytovatele nejsou spojeny žádné poplatky. 

5 Zálohy a obdobné platby 
Poskytovatel může vybírat následující zálohy: 

 na Služby; 
 mimořádnou zálohu dle VPST; 
 zálohu na minimální měsíční plnění/částku (MMP). 

Pokud Smluvní partner řádně a včas platí svá vyúčtování a nehrozí žádné finanční riziko, Poskytovatel mu na písemnou výzvu uhrazenou 
zálohu vrátí snížením částky k úhradě, a do vyúčtování. 

6 Informace o postupech při porušení povinností ze strany Poskytovatele 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Smluvním partnerům Službu v co nejvyšší možné kvalitě. Kvalita Služby je závislá na kvalitě 
jednotlivých komponent Služby, z nichž některé mohou, ale nemusí být poskytovány Poskytovatelem. Minimální garantovaná kvalita 
jednotlivých komponent Služby je definována ve Smluvních dokumentech zejména v ustanovení 1 tohoto Popisu. Je-li sjednáno SLA, je 
služba poskytována v kvalitě v něm sjednané. SLA zejména stanoví podmínky pro kvalitu Služby, odstranění Poruch Služby a případné 
sankce při nesplnění termínů pro odstranění Poruchy či nedostupnosti Služby. Poskytovatel se dále zavazuje k minimální dostupnosti 
Služby ve výši 90%/měsíc, není-li dohodnuto smluvními stranami jinak. Postup pro výpočet měsíční dostupnosti Služby je uveden v 
Obchodních podmínkách smlouvy o firemním řešení/Obchodních podmínkách pevných služeb. V případě, že Smluvní partner nebude 
spokojen s poskytovanou kvalitou Služeb, má právo Služby reklamovat, a to ve lhůtě dvou (2) měsíců od jejich poskytnutí, jinak právo 
zanikne. Reklamaci může Smluvní partner podat písemně prostřednictvím zákaznického centra na e-mailové adrese                            
business@t-mobile.cz nebo osobně v kterékoliv značkové prodejně Poskytovatele. 

Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne jejího doručení. V případě, že je třeba 
projednat reklamaci se zahraničním provozovatelem, obdrží Smluvní partner vyřízení reklamace do dvou (2) měsíců. Pokud s řešením 
reklamace nebude Smluvní partner souhlasit, může do jednoho (1) měsíce od vyřízení reklamace uplatnit námitky proti jejímu vyřízení u 
příslušného orgánu (viz níže). 

Pokud došlo k výpadku Služby, resp. bylo možné Službu využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického 
nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, může Smluvní partner Službu reklamovat a Poskytovatel je povinen závadu 
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odstranit a přiměřeně snížit cenu Služby. Poskytovatel není povinen nahradit škodu, která vznikne Smluvnímu partnerovi v důsledku 
přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. V případě, že se bude jednat o neodstranitelnou závadu, je Smluvní partner oprávněn 
od Smlouvy odstoupit.  

V případě velké trvající či velké opakující se odchylky (dále společně také „odchylka“) skutečného výkonu služby přístupu k internetu či v 
případě výpadku služby přístupu k internetu (dále jen „výpadek“) má Smluvní partner právo poskytovanou službu reklamovat. V případě 
oprávněné reklamace, tj. bude-li prokázána odchylka či prokázán výpadek, má Smluvní partner právo na snížení ceny služby, resp. 
odstranění vady způsobující výpadek co nejdříve, maximálně však do 30 dnů. Reklamoval-li Smluvní partner odchylku třikrát oprávněně, 
příp. není-li vada odstranitelná, má Smluvní partner právo ukončit Specifikaci služby bez sankce (tím není dotčeno právo Poskytovatele 
na náhradu nákladů souvisejících se zařízením poskytnutým za zvýhodněných podmínek, bylo-li Smluvnímu partnerovi poskytnuto), a to 
k datu doručení žádosti o ukončení Specifikace služby z tohoto důvodu. 

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, 
která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené 
TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut. 

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková 
odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti 
pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. 

Porucha Služby způsobená Smluvním partnerem anebo třetí osobou, např. výpadek napájení v koncovém bodu Služby nebo závada na 
vnitřních síťových rozvodech Smluvního partnera mezi koncovým bodem sítě a koncovým zařízením nebo na koncovém zařízení 
Smluvního partnera, je považována za závadu na straně Smluvního partnera, za kterou neodpovídá poskytovatel, resp. u které si musí 
zajistit její odstranění na své náklady a riziko sám Smluvní partner. 

O sporech mezi Smluvním partnerem a Poskytovatelem rozhoduje soud, v některých případech definovaných zákonem Český 
telekomunikační úřad (www.ctu.cz).  

7 Sledování úrovně spotřeby 
U Internetové služby má Smluvní parter k dispozici neomezený datový limit.  

Hlasová služba je zpoplatněna dle provolaných minut.  Smluvní partner má možnost kontrolovat spotřebu prostřednictvím svého účtu na 
webovém portálu Poskytovatele. 

U Privátní datové služby má Smluvní partner k dispozici pro datové přenosy neomezený datový limit.   

8 Tísňová volání 
Přístup k tísňovému volání prostřednictvím Hlasové služby není Poskytovatelem nijak omezen a je poskytován zdarma.  

Charakter ostatních komponent Služby neumožňuje přístup k tísňovému volání. 

9 Jaké osobní údaje zpracováváme před poskytnutím Služby 
Před poskytnutím služby Poskytovatel zpracovává o Smluvním partnerovi osobní údaje, které Poskytovatel získal v souvislosti s 
uzavřením Specifikace služby, na základě které má poskytovat Smluvnímu partnerovi Služby. Poskytovatel dále případně zpracovává 
osobní údaje Smluvního partnera účelem doručení Smluvnímu partnerovi návrhu Smlouvy v případě jejího uzavírání prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku. 

Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů na https://www.t-mobile.cz/ochrana-
udaju/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Základní informace o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 
Smluvního partnera jsou podrobně upraveny v Podmínkách zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů 
Účastníků. 

10 Funkce pro Smluvní partnery se zdravotním postižením  
Pro neslyšící Smluvní partnery Poskytovatel provozuje speciální infolinku, kde se volání s Poskytovatelem přepojí do textového hovoru. 
Vše, co se řekne, je převedeno rovnou do psané podoby, a to na https://www.t-mobile.cz/infolinka-pro-neslysici.  

Pro sluchově postižené Smluvní partnery je na T-Mobile prodejnách přístupná služba T-Mobile e-Přepis. Jde o simultánní přepis řeči na 
dálku, díky němuž může neslyšící či nedoslýchavý pohodlně sledovat odpovědi prodejce na displeji tabletu. 

11 Poprodejní služby 
V případě potřeby rady ohledně nastavení Služby, koncového zařízení nebo jiného problému či požadavku, se Smluvní partner může 
obrátit na obchodního zástupce Poskytovatele nebo může využít asistenčních služeb zákaznického centra Poskytovatele tel. 
+420 800 73 73 33 – business zákaznická linka či služeb hlasového automatu na čísle 800 73 73 73. V neposlední řadě má Smluvní 
partner možnost navštívit sídlo Poskytovatele na adrese Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4.  

12 Účastnický seznam – pouze pro Hlasovou službu  
Smluvní partner má právo rozhodnout se o tom, zda mají být uvedeny jeho osobní údaje a identifikační údaje ve veřejném účastnickém 
seznamu, jehož účelem je zveřejnění osobních a identifikačních údajů pro potřeby vyhledání těchto údajů třetími osobami.  

Osobními a identifikačními údaji se pro účely veřejného účastnického seznamu rozumí jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě 
pseudonym, adresa bydliště, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, u podnikající fyzické osoby navíc i adresu sídla podnikání a v 
případě právnické osoby adresa sídla, případně adresa sídla organizační složky, adresa a telefonní číslo provozovny a adresa 
elektronické pošty.  

Souhlas s uveřejněním osobních a identifikačních údajů v účastnickém seznamu může Smluvní partner Poskytovateli udělit při uzavírání 
smlouvy (je li taková možnost v rámci smlouvy dána) či později prostřednictvím k tomu určených kanálů (v Samoobsluze). Současně má 
právo u těchto údajů uvést, zda si přeje být kontaktován za účelem marketingu. 
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13 Bezpečné využívání Internetové služby  
Smluvní partner je povinen zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit provoz Internetové služby či její části, případně kvalitu 
služeb poskytovaných jiným Smluvním partnerům, a jednání, jež závažným způsobem porušuje práva dalších osob a uživatelů sítě 
internet. 

Smluvní partner nesmí užít Internetovou službu k obtěžování třetích osob, zejména rozesíláním nevyžádaných dat. Smluvní partner nesmí 
využitím Internetové služby jakkoli narušit právem chráněná práva Poskytovatele či jiných osob. Smluvní partner nesmí užívat 
Internetovou službu tak, aby ohrozil bezpečnost a integritu sítě a poskytování Internetové služby jiným uživatelům. 

Smluvní partner se zavazuje vyvinout maximální úsilí k zajištění bezpečnosti sítě a učiní taková technická opatření, která zabrání napadení 
a průniku do systémů jiných uživatelů prostřednictvím sítě Smluvního partnera (např. ochrana proti DDOS útokům apod.) a proti zneužití 
Internetové služby. Smluvní partner je odpovědný za následky takového zneužití, pokud k němu dojde zaviněním ze strany Smluvního 
partnera. V případě takového průniku se Smluvní partner zavazuje aktivně spolupracovat s Poskytovatelem na realizaci opatření, která 
by podobným skutečnostem zabránila. 

Smluvní partner je povinen zajistit síť a servery tak, aby zamezil třetím osobám zneužívat poskytovanou Internetovou službu. Smluvní 
partner je povinen hlásit Poskytovateli nefunkčnost Internetové služby, a to neprodleně po zjištění. 

Porušení bezpečnostních zásad uvedených v této části Podmínek bude Poskytovatelem považováno za zneužití Internetové služby ve 
smyslu čl. 3.4. VPST a Poskytovatel má právo přerušit poskytování Internetové služby a v případě opakovaného porušení poskytování 
Internetové služby ukončit. 

Poskytovatel může pozastavit přístup k Internetové službě uživatelům, jejichž chování indikuje využívání technických prostředků k 
obcházení podmínek Internetové služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami. 

Za případné zneužití Internetové služby třetí stranou, které Smluvní partner umožnil využití Internetové služby (zejména zpřístupněním 
Wi-Fi sítě), nese plnou odpovědnost Smluvní partner. 

Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, která Smluvní partner šíří v rozporu s podmínkami, obecně závaznými právními předpisy 
České republiky nebo s dobrými mravy, např. zamezit Smluvnímu partnerovi přístup k internetovým stránkám na určitých serverech sítě 
Internet s nelegálním obsahem nebo obsahem odporujícím dobrým mravům. 

V případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti Internetové služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti je 
Poskytovatel oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Internetové služby. 

14 Opatření řízení provozu 
U Internetové služby nerozlišuje Poskytovatel jednotlivé datové toky za účelem blokování, zpomalování, měnění, omezování, narušování, 
diskriminace nebo snížení kvality jejich odbavení vyjma případů, kdy je to nezbytné. Pokud je to nezbytné, pak Poskytovatel uplatňuje při 
poskytování služeb následující opatření za účelem: 

plnění povinností stanovených právními předpisy či správními či soudními rozhodnutími týkajícími se omezování poskytovaných služeb; 

zachování integrity a bezpečnosti sítě Poskytovatele, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a Koncových zařízení koncových 
uživatelů, může Poskytovatel uplatňovat dočasná opatření spočívající v blokování IP adres a jejich rozsahů, blokování síťových portů, 
protokolů a doménových jmen, dále pak aktualizaci firmware a řízení konfigurace Koncových zařízení, které má Poskytovatel ve své 
správě, jsou-li tyto známým zdrojem nebo cílem útoků a nebo představují hrozbu pro bezpečnost a integritu sítě; 

zabránění hrozícímu přetížení sítě nebo zmírnění účinků výjimečného přetížení sítě může dojít k dočasnému plošnému omezení datových 
toků všech Koncových uživatelů. Opatření dle předchozí věty je aplikováno rovnocenně na všechny kategorie datového provozu všech 
Koncových uživatelů za účelem příslušného snížení celkového datového toku sítě. 

V případě, že by opatření na řízení provozu uplatněné Poskytovatelem mohlo mít vliv na ochranu soukromí a osobních údajů koncových 
uživatelů, Poskytovatel je povinen postupovat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(dále jen „GDPR“). Poskytovatel je zejména povinen posoudit vliv na ochranu soukromí a osobních údajů subjektů údajů a zajistit splnění 
poučovací povinnosti související se zpracováním osobních údajů vůči subjektům údajů (např. ve smlouvě či v podmínkách služby). 

15 Dopad omezení objemu dat, rychlosti či jiných parametrů Internetové služby 
Nejvyšší dosažitelná rychlost internetového připojení závisí na typu technologie, která je pro připojení u Služby využívána. Ke dni vydání 
tohoto Popisu je nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) v závislosti na používané technologii následující:  

Typ využívané 
technologie 

Maximální/inzerovaná rychlost Běžně dostupná rychlost 

Stahování dat Odesílaní dat Stahování dat Odesílaní dat 

ADSL 16.384 kbit/s 768 kbit/s 7.168 kbit/s 512 kbit/s 

VDSL 256.000 kbit/s 25.600 kbit/s 15.360 kbit/s 1.024 kbit/s 

Výše uvedená maximální rychlost připojení u Služby je rychlost, kterou se u Služby širokopásmového přístupu k internetu prostřednictvím 
technologie xDSL rozumí v obou směrech maximální přenosová rychlost dosažitelná na fyzické vrstvě.  

Dosažitelné rychlosti poskytované Internetové služby závisí na mnoha faktorech, a to na obecných faktorech neovlivnitelných ze strany 
Poskytovatele ani ze strany mluvního partnera, ale i na faktorech, které může Smluvní partner přímo ovlivnit a v důsledku těchto faktorů 
je aktuální efektivní rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Nejvyšší dosažitelná rychlost Internetové služby závisí na typu 
technologie, která je pro připojení využívána, sjednané přenosové rychlosti, a dalších parametrem definovaných pro konkrétní typ služby.  

Faktory omezujícími rychlost připojení jsou zejména: 

 sjednaná přenosová rychlost či typ služby, 
 kvalita a délka přístupového vedení, 
 kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu Uživatele, 
 použitý typ připojeného Koncového telekomunikačního zařízení Uživatele, 
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 sdílení kapacity přístupové sítě více Uživateli, a to až do výše maximálního poměru stanoveného Poskytovatelem (tzv. 
agregace) 

 sdílení kapacity přístupového vedení, například současným připojením více počítačů, nebo aktivní provoz jedné služby, který 
využívá dostupnou rychlost připojení, a to na straně Uživatele, 

 úroveň pokrytí signálem (úroveň pokrytí pro službu je uvedena na orientační mapě na www.t-mobile.cz), 
 výkon vysílače, prostřednictvím kterého Účastník/Uživatel službu využívá, 
 počasí, 
 vegetace, 
 umělé horizonty, 
 rušení budovami ve výstavbě, 
 živelní pohromy, 
 nová výstavba, 
 poloha Koncového zařízení,  
 frekvenční pásmo, 
 cesta šíření signálu, 
 náhodná koncentrace Uživatelů/zařízení, 
 režie vyšších přenosových vrstev, 
 faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora, 
 jiné připojení než přes LAN port kabelem Koncového zařízení. 

Maximální dostupná rychlost na fyzické vrstvě (dle referenčního modelu ISO/OSI) je určena parametry objednaného produktu a nosné 
komunikační technologie. Pro technologie provozované na metalické síti je však zároveň ovlivněna (limitována) přenosovými parametry 
konkrétního účastnického vedení mezi aktivním síťovým zařízením a Koncovým zařízením na straně Smluvního partnera. Mezi hlavní 
parametry, které ovlivňují dostupnou přenosovou rychlost patří vzdálenost, průřez jádra použitého metalického páru (oba předchozí 
parametry mají vliv na útlum vedení), provedení a technický stav kabelových úseků a jejich spojů, souběh s jinými službami (předchozí 
parametry mají vliv na nežádoucí rušení) apod. Některé úseky účastnického vedení navíc nejsou v majetku Poskytovatele , čímž je značně 
ztížena možnost úprav takového úseku – typicky jde o vnitřní rozvody v budovách či bytech. 

V případě úspěšného připojení Smluvního partnera poskytuje poskytovatel Smluvnímu partnerovi vzhledem k výše uvedeným z jeho 
strany neovlivnitelným faktorům v závislosti na používané technologii následující minimální garantované rychlosti: 

 ADSL – 256 kb/s stahování dat, 128 kb/s odesílání dat  
 VDSL – 256 kb/s stahování dat, 128 kb/s odesílání dat. 

V případě užívání jiných služeb, než služeb přístupu k internetu, může dojít ke snížení garantované kvality pevné datové služby.  

Poskytovatel neposkytuje žádné specializované Služby přístupu k internetu, tak jak jsou definovány v článku 3 odst. 5 nařízení EU č. 
2015/2120. 

16 Změna Podmínek 
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit Podmínky z důvodů a v rozsahu jak stanoví Obchodní podmínky pevných 
služeb, případně Službu či některou z jejích komponent úplně zrušit. Takové změny budou Smluvnímu partnerovi oznámeny způsobem 
uvedeným v Obchodních podmínkách pevných služeb.   

17 Náklady na dodání 
Náklady na dodání jsou zahrnuty v ceně poskytované Služby. V případě, že jsou účtovány náklady na dodání, jejich cenu Smluvní partner 
nalezne v platném Ceníku služby. 

Údaje o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření a součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem  

Detailní informace z hlediska potřebného softwarového a hardwarového vybavení pro využití digitálního obsahu poskytovaného 
Poskytovatelem nalezne Smluvní partner v samostatných dokumentech.   

Smluvní partner není nijak omezen ve volbě koncového zařízení, jež používá v souvislosti s užívanou Službou, za předpokladu, že zařízení 
splňuje minimální technické standardy nutné pro fungování Služby. V případě, že Smluvní partner využívá koncové zařízení poskytnuté 
Poskytovatelem, jsou veškeré technické, platební a instalační podmínky uvedeny v příslušné smluvní dokumentaci k danému zařízení.  

18 Odstoupení od smlouvy 
Nestanoví-li zákon, že odstoupit nelze, může Smluvní partner v postavení spotřebitele nebo fyzické osoby podnikající od Specifikace 
služby uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory nebo za použití prostředků komunikace na dálku, odstoupit i bez uvedení důvodu ve 
lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení Shrnutí smlouvy nebo zřízení služby. 

Uzavřením Specifikace služby mimo obvyklé obchodní prostory nebo za použití prostředků komunikace na dálku souhlasí Smluvní partner 
s tím, aby poskytování Služeb započalo ještě před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení. Dojde-li před odstoupením od Specifikace 
služby k čerpání Služeb, budou Smluvnímu partnerovi v souladu s ustanovením § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
vyčerpané Služby účtovány.  

Náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od části Specifikace služby týkající se ho (např. poštovné, dopravné aj.) nese v souladu 
s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku Smluvní partner. 

Pro odstoupení od Specifikace služby lze využít formulář „Odstoupení od smlouvy“ na www.t-mobile.cz/podpora. Mimo tento formulář, je 
třeba na zasílaném dokumentu výslovně uvést identifikační údaje Smluvního partnera a jednání, které je činěno, tj. odstoupení od 
Specifikace služby ve 14 dnech. Specifikaci služby, od které je odstupováno je nutno v dokumentu jednoznačně identifikovat. 

V případě, že nebudou splněny veškeré zákonné podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od Specifikace služby, nebude 
Poskytovatel moci odstoupení od Účastnické smlouvy považovat za řádné a zašle Smluvnímu partnerovi vysvětlení, proč je odstoupení 
neplatné.  

Pokud Smluvní partner není v postavení spotřebitele či podnikající fyzické osoby, nemá právo odstoupit. 



  

    

 

 

 

  Stránka 10 / 10 

19 Závěrečná ustanovení 
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022 pro Specifikace služeb sjednané po tomto datu. Pro Specifikace služeb 
sjednané před 1. 1. 2022 nabývají tyto podmínky účinnosti dne 1. 4. 2022. 

 


