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SMLOUVA O PŘÍSTUPU 
K VEŘEJNÉ MOBILNÍ 
KOMUNIKAČNÍ SÍTI 

číslo Partner: 
číslo T-Mobile: 

(dále jen “Smlouva“) 

uzavřená mezi 

 

Partner 
jednající:   

se sídlem:   

IČ:  

DIČ:   

zápis v OR:   

číslo účtu:  

  (dále jen “Partner“) 

a 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Milanem Vašinou, generálním ředitelem,  

 na základě pověření  

Ing. Pavlem Henke, ředitelem velkoobchodu, na základě 

pověření  

IČ: 6494 9681 

DIČ: CZ64949681 

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 3787 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Praha - náměstí Míru, Italská 2, 

120 00 Praha 2 

č. účtu:   19-2235200217/0100 

 (dále jen „T-Mobile“)  

 

(dále nazývané též „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“) 
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PREAMBULE 

A. Partner je na základě oznámení podnikání v elektronických komunikacích ze dne … 

(potvrzeno registrací u Českého telekomunikačního úřadu č. …) oprávněn zajišťovat 

veřejnou komunikační síť a poskytovat služby elektronických komunikací na území České 

republiky. 

B. Partner je držitelem 

(i) přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 1800 MHz minimálně o velikosti 2 × 15,8 MHz a 

současně není držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo  

(ii) přídělu rádiových kmitočtů v párové části spektra v pásmu 2600 MHz minimálně o 

velikosti 2 × 20 MHz a současně není držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 

MHz a/nebo  

(iii) přídělu rádiových kmitočtů v nepárové části spektra v pásmu 2600 MHz o velikosti 50 

MHz a současně není držitelem přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a/nebo  

(iv) přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz a současně není držitelem přídělu 

rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz. 

C. Partner prostřednictvím veřejné komunikační sítě jím provozované s využitím vlastních 

kmitočtových přídělů dle předchozího bodu pokrývá alespoň 20 % obyvatelstva České 

republiky. 

D. Partner poskytuje vlastním jménem na vlastní účet veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací ve vlastní mobilní síti a má zájem o využití mobilní 2G, 3G a/nebo 4G sítě 

společnosti T-Mobile k rozšíření dostupnosti svých mobilních hlasových telefonních 

služeb, SMS, MMS a mobilních datových služeb (dále jen „služby koncovým účastníkům“) 

prostřednictvím Národního roamingu v síti T-Mobile. 

E. Partner neuzavřel jinou smlouvu o přístupu formou Národního roamingu na daný typ sítě 

pro území, na kterém využívá nebo hodlá využívat mobilní 2G, 3G a/nebo 4G sítě 

společnosti T-Mobile dle této smlouvy. 

F. Společnost T-Mobile je na základě osvědčení Českého telekomunikačního úřadu  310/6 č.j. 

62389/2014-631 ze dne 6. 11. 2014 oprávněna zajišťovat veřejnou komunikační síť 

a poskytovat služby elektronických komunikací na území České republiky.  
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G. T-Mobile má v úmyslu umožnit Partnerovi přístup do své mobilní 2G, 3G a/nebo 4G sítě 

za účelem nabídky využití služeb Národního roamingu. 

H. Smluvní strany jsou si vědomy, že předmět této Smlouvy podléhá ustanovením zákona 

č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

v platném znění (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a souvisejícím 

podzákonným předpisům, všeobecným oprávněním, opatřením obecné povahy a dále 

ustanovením příslušných rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (dále též jen 

„ČTÚ“). 

Článek 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem této Smlouvy je na jedné straně závazek T-Mobile poskytovat na velkoobchodní bázi 

Partnerovi za podmínek sjednaných v této Smlouvě a jejích Přílohách přístup do své mobilní sítě, 

a to v rozsahu Služeb specifikovaných v Příloze B této Smlouvy (dále jen „Služby“), tak aby 

Partner mohl dál nabízet tyto služby na území České Republiky svým jménem svým zákazníkům, 

a na druhé straně závazek Partnera zaplatit T-Mobile za takto poskytnuté Služby ceny a poplatky 

sjednané v této Smlouvě. 

Článek 2. DEFINICE 
Význam pojmů používaných v této Smlouvě odpovídá jejich definicím v zákoně o 

elektronických komunikacích, v prováděcích předpisech a v opatřeních obecné povahy, 

vydaných v souladu se zákonem o elektronických komunikacích, není-li výslovně uvedeno 

jinak. Níže uvedené pojmy mají v této Smlouvě následující význam: 

2.1. Porušení základních povinností 
Porušení základních povinností se dopustí smluvní strana, která: 

a) se ocitne v prodlení se zaplacením cen za poskytnuté Služby na základě této Smlouvy, za 

předpokladu, že: 

i) v souladu s Přílohou D Smlouvy byl druhou smluvní stranou vystaven daňový doklad 

obsahující veškeré zákonné a smluvní náležitosti; 

ii) daňový doklady byl doručen povinné smluvní straně; 

iii) daňový doklad nebyl povinnou smluvní stranou postupem dle Přílohy D Smlouvy 

rozporován; 

iv) marně uplynula lhůta splatnosti vystaveného daňového dokladu; 

v) oprávněná smluvní strana zaslala nejdříve v den následující po dni, ve kterém marně 

uplynula lhůta splatnosti daňového dokladu, povinné smluvní straně písemnou výzvu k 

zaplacení dlužných částek; 
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vi) marně uplynula náhradní lhůta v minimální délce 7 dní stanovená oprávněnou smluvní 

stranou povinné smluvní straně k plnění v písemné výzvě k zaplacení dlužných částek; 

b) poruší povinnost uloženou v článku 3 této Smlouvy; 

Za porušení základních povinností je též považováno, pokud Partner nesplňuje kvalifikaci či 

podmínky dle písmena B, C  a nebo písmena E Preambule. 

2.2.  Služby národního roamingu, příp. též Národní roaming 
Zpřístupnění radiové části mobilní sítě T-Mobile koncovým účastníkům Partnera, jež jim 

umožňuje využívání mobilních služeb elektronických komunikací Partnera v rozsahu dle 

článku 5.7.1. rozhodnutí o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání 

rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 

2600 MHz  Čj.: ČTÚ-77 777/2013-613 ze dne 15. srpna 2013, a nezbytné navazující 

velkoobchodní služby uvedené v Příloze B. Technický popis obsahuje příloha A. 

2.3. Koncový účastník Partnera  
Koncový účastník Partnera, kterému jsou Partnerem poskytovány mobilní služby 

elektronických komunikací prostřednictvím Národního roamingu. 

2.4. SIM nebo SIM karta 
Je účastnická identifikační karta, která slouží pro identifikaci účastníka v mobilní síti 
T-Mobile. 

2.5. Mobilní síť T-Mobile  
Veřejná mobilní komunikační síť provozovaná společností T-Mobile na základě osvědčení 

uvedeného v Preambuli této Smlouvy. 

2.6. Síť Partnera  
Veřejná mobilní komunikační síť Partnera určená pro poskytování služeb elektronických 

komunikací. 
2.7. Originace 
Službou originace se rozumí volání od elektronického komunikačního zařízení, které je připojeno 

ke koncovému bodu sítě, do propojovacího bodu, v němž je volání předáno do sítě druhé 

společnosti, ve které je volání ukončeno či zpracování k dalšímu směrování. 

2.8. Terminace 
Službou ukončení volání se rozumí volání od propojovacího bodu, v němž je volání předáno do 

sítě druhé společnosti, k elektronickému komunikačnímu zařízení, které je připojeno ke 

koncovému bodu dané sítě, ve které je volání ukončeno. 
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2.9. Název sítě operátora 
Název sítě zobrazený na komunikačním zařízení, které toto zobrazování podporuje. 

 
Článek 3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

3.1 Společnost T-Mobile je povinna poskytovat služby Národního roamingu Partnerovi tak, 

aby jeho zákazníci měli přístup k hlasovým službám poskytovaným prostřednictvím 

mobilní 2G, 3G a/nebo 4G sítě, ke které je poskytován přístup tak, aby Partner mohl 

poskytovat hlasové, faxové a SMS služby, včetně přesměrování volání, blokování volání a 

identifikace volajícího, ve stejném rozsahu, v jakém jsou poskytovány společností T-

Mobile. 

3.2 Společnost T-Mobile není povinna poskytovat služby Národního roamingu na 4G síti na 

území, která Partner deklaruje jako pokrytá pro účely splnění požadavku pokrytí alespoň 

20 % obyvatelstva České republiky dle písmena C Preambule a pro území, které Partner 

deklaruje jako pokrytá pro účely plnění případných rozvojových kritérií uložených 

Partnerovi. 

3.3 Společnost T-Mobile je povinna poskytovat služba Národního roamingu tak aby umožnila 

Partnerovi poskytování jeho vlastních služeb s přidanou hodnotou díky přístupu k 

potřebné přenosové kapacitě.  

3.4 Detailní popis služeb poskytovaných společností T-Mobile Partnerovi podle této Smlouvy 

a podmínky pro jejich poskytování jsou popsány v Příloze B této Smlouvy.  

3.5 Společnost T-Mobile se zavazuje, že nebude ve své mobilní síti (ani v části své mobilní sítě) 

uplatňovat žádnou prioritizaci provozu pro své vlastní maloobchodní zákazníky. 

Společnost T-Mobile si vyhrazuje právo nediskriminačně omezit či prioritizovat provoz 

(dále „opatření“) v případě prokazatelného fraudu nebo zneužití sítě. O každém takovém 

případu je T-Mobile povinen Partnera informovat nejpozději v okamžiku provedení 

takového opatření. Obsahem informace o opatření musí být minimálně popis opatření, 

přesný čas provedení a zdůvodnění.  

3.6 Společnost T-Mobile se zavazuje poskytovat služby ve stejné nebo vyšší kvalitě, jako svým 

vlastním maloobchodním zákazníkům. Konkrétní dohodnuté parametry kvality stanovuje 

Příloha I této Smlouvy. 

3.7 Partner se zavazuje hradit veškeré ceny a poplatky spojené s využívání služeb Národního 

roamingu dle této smlouvy řádně a včas. 
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3.8 Partner se zavazuje před nabytím účinnosti této Smlouvy, prostřednictvím jím provozované 

veřejné komunikační sítě s využitím vlastních kmitočtových přídělů dle písmena B 

Preambule, dosáhnout pokrytí alespoň 20 % obyvatelstva České republiky. Partner se 

zavazuje doložit tuto skutečnost společnosti T-Mobile formou potvrzení vystaveného 

Českým telekomunikačním úřadem. Pro vyloučení veškerých pochybností strany sjednaly 

odkládací podmínku účinnosti této Smlouvy, která je splněna faktickým pokrytím území a 

současně doložením potvrzení o tomto pokrytí tak, jak je uvedeno v tomto bodě. 

3.9 Partner je oprávněn postupně omezovat využívání služeb Národního roamingu v závislosti 

na tom, jak bude postupovat s výstavbou své vlastní sítě. Podrobná pravidla pro omezování 

využívání služeb jsou obsaženy v Příloze F této Smlouvy. 

 
Článek 4. CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

4.1 Za Služby poskytnuté na základě této Smlouvy bude T-Mobile účtovat Partnerovi ceny, 

stanovené jako ceny za jednotku určenou podle charakteru služeb, dle Přílohy C této 

Smlouvy. 

4.2 Vyúčtování a placení poskytnutých Služeb dle této Smlouvy bude prováděno podle 

platebních podmínek sjednaných v Příloze D této Smlouvy.  

4.3 Veškeré ceny v této Smlouvě uvedené jsou stanoveny bez příslušné sazby daně z přidané 

hodnoty (DPH), není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak. K účtované ceně bude 

připočtena DPH dle platných právních předpisů. Veškeré ceny dle této Smlouvy budou 

hrazeny v korunách českých. Zúčtovacím obdobím se dle této Smlouvy rozumí jeden (1) 

kalendářní měsíc. 

 
Článek 5. DŮVĚRNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o zachování důvěrnosti informací číslo: ……. ze 

dne …. , která zavazuje obě smluvní strany zachovat důvěrnost informací a chránit osobní 

údaje týkající se spolupráce, která je předmětem této Smlouvy.  

 
Článek 6. POUŽÍVÁNÍ LOGA A PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

6.1 Partner není oprávněn jakkoli použít za účelem poskytování svých mobilních služeb 

elektronických komunikací, pro které jsou využívány Služby poskytované dle této Smlouvy, 
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svým koncovým účastníkům obchodní firmu, logo či jiný materiál týkající se činnosti 

T-Mobile.  

6.2 Partner je oprávněn své koncové účastníky informovat o tom, že mobilní služby 

elektronických komunikací společnosti Partner využívají mobilní síť T-Mobile. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že Partner není 

oprávněn předávat třetím stranám dokumenty a informace obsahující důvěrné, obchodní 

nebo jiné informace, na jejichž utajení má společnost T-Mobile oprávněný zájem. 

6.3 Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran k duševnímu vlastnictví 

a tato Smlouva neopravňuje žádnou ze smluvních stran k výkonu práv z duševního 

vlastnictví druhé smluvní strany. 

 
Článek 7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ 

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran a uzavírá se na dobu pěti let. Smluvní strany si dohodly, že Smlouva 

se automaticky prodlouží, a to i opakovaně, vždy o jeden rok, pokud nejpozději 6 

kalendářních měsíců před skončením sjednané doby určité nedoručí jedna ze smluvních 

stran druhé smluvní straně písemný projev vůle nepokračovat v tomto smluvním vztahu. 

7.2 Smlouva může být ukončena: 

(a) jednostranným odstoupením od Smlouvy či od její části učiněné kteroukoliv 

smluvní stranou s okamžitou účinností ke dni doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně, pokud se druhá smluvní strana dopustí 

porušení základních povinností dle této Smlouvy a nenapraví takové porušení do 

šedesáti (60) dnů od obdržení písemné výzvy k nápravě od druhé smluvní strany; 

nebo 

(b) jednostranným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran s 

okamžitou účinností ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně, jestliže druhá smluvní strana přestane být subjektem plně 

způsobilým k právním úkonům, nebo pokud druhá smluvní strana vstoupí do 

likvidace, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh 

na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku nebo došlo-li k porušení 

povinnosti ve smyslu § 122 odst. 2 insolvenčního zákona v období zákonem 

prohlášeného moratoria. 
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(c) jednostranným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran pokud 

se druhá smluvní strana dostane nejméně dvě po sobě bezprostředně následující 

období do prodlení s platbami dle této smlouvy, a jestliže v takové situaci tato 

druhá smluvní strana nezajistí na vyžádání plnění svých závazků prostřednictvím 

záruky vydané prvotřídní bankou splatné na základě prvního písemného vyzvání; 

nebo 

(d) jednostranným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran s 

okamžitou účinností ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně, jestliže doba trvání vyšší moci u druhé smluvní strany překročí 2 

měsíce; 

(e) jednostranným odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran 

s okamžitou účinností ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně, jestliže vlastníkem Partnera se zcela nebo z části stane přímý 

konkurent společnosti T-Mobile. Pro vyloučení nejistoty je za přímého 

konkurenta společnosti T-Mobile považován jiný provozovatel veřejně dostupné 

mobilní komunikační sítě v České republice nebo provozovatel virtuálního 

mobilního operátora založeného na jiné mobilní komunikační síti v České 

republice než společnosti T-Mobile. 

7.3 Zde uvedená písemná odstoupení od Smlouvy nemohou být učiněna elektronickou 

formou, tzn., že za písemné odstoupení se nepovažuje odstoupení zaslané a doručené 

prostřednictvím elektronické pošty (elektronicky). 

7.4 Ukončením platnosti či účinnosti této Smlouvy nezaniká povinnost smluvních stran plnit 

smluvní závazky existující v okamžiku jejího ukončení. Po ukončení účinnosti Smlouvy 

provedou smluvní strany vzájemné vypořádání práv a závazků. Smluvní strany jsou v 

takovém případě povinny uhradit veškeré své finanční závazky nejpozději v den jejich 

splatnosti. 

 
Článek 8. ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv škodu v souvislosti 

s porušením svých povinností pro ni vyplývajících z této Smlouvy, bude tato smluvní strana 

odpovědná za náhradu škody v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

9.2 Smluvní strany si sjednávají pro jednotlivé případy vymezené v Příloze I a v Příloze G této 
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Smlouvy smluvní pokuty ve výši uvedené v Příloze G. Smluvní pokuty jsou splatné do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty druhé 

smluvní straně, není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Sjednáním ani zaplacením 

smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody dle výše uvedených 

ustanovení v plné výši. Smluvní strany jsou oprávněny pro konkrétní situaci předem 

písemně dohodnout, že se ujednání o smluvní pokutě nepoužije. 

 
Článek 9. VYŠŠÍ MOC 

10.1 Smluvní strana, která má splnit povinnost, není v prodlení v případě zásahu vyšší moci. 

Vyšší mocí se rozumí takové překážky, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli 

stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a 

brání objektivně splnění povinností dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské 

nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření). Plnění se nepovažuje za 

nemožné, jestliže je možno jej provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až 

po sjednaném čase. Za nemožnost plnění se nepovažuje změna majetkových poměrů 

některé ze stran nebo změna hospodářské situace. Jestliže překážky odpovídající vyšší moci 

nastanou, je smluvní strana, která má splnit povinnost, povinna neprodleně informovat 

druhou stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, která brání splnění povinností 

dle této Smlouvy. Termín plnění se v tomto případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. 

Odpovědnost povinné smluvní strany však není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, 

pokud okolnosti vyšší moci nastaly až v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s 

plněním závazku dle této Smlouvy, nebo pokud povinná strana nesplnila svoji povinnost 

neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze a počátku události vyšší moci. 

 
Článek 10. ŘEŠENÍ SPORŮ 

11.1 Smluvní strany vynaloží nejvyšší úsilí vyřešit veškeré spory vzniklé z této Smlouvy a 

v souvislosti s ní vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů. Jestliže smluvní strany 

touto cestou do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jedna smluvní strana vyzvala druhou smluvní 

stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, je kterákoliv 

smluvní strana oprávněna předložit spor k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu, 

případě příslušnému soudu. 
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Článek 11. ZMĚNY SMLOUVY A PŘÍLOHY 

12.1 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy a jejích příloh, které vyplynou z dohody smluvních 

stran, kromě Přílohy E této Smlouvy, musí být provedeny písemnými číslovanými dodatky, 

které budou schváleny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.2 Za společnost T-Mobile jsou oprávněni podepisovat: 

 Ing. Pavel Henke, ředitel velkoobchodních vztahů 

12.3 Za Partnera je oprávněn podepisovat: 

- …….. 

12.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna měnit Přílohu E této Smlouvy ohledně své strany 

jednostranným písemným sdělením této skutečnosti druhé smluvní straně. Za společnost 

T-Mobile je sdělení oprávněn podepisovat ředitel velkoobchodních vztahů, za Partnera 

……. Toto sdělení se stane okamžikem doručení nedílnou součástí Přílohy E této 

Smlouvy. 

 
Článek 12. KOMUNIKACE 

13.1 Písemná oznámení, informace a sdělení požadovaná touto Smlouvou budou vyhotovena v 

českém jazyce a budou zaslána doporučenou poštou nebo elektronickou poštou na adresy a 

kontaktní osoby uvedené v Příloze E této Smlouvy.  

13.2 Elektronickou poštou lze komunikovat veškerá sdělení s výjimkou případů, kdy tato 

Smlouva výslovně stanoví jinak.  

13.3 Sdělení elektronickou poštou bude považováno za přijaté poté, kdy příslušný systém, 

použitý k přenosu, vytvoří potvrzení o úspěšném odeslání nebo doručení zprávy. 

Elektronicky zaslané sdělení je odesílající smluvní strana povinna na žádost druhé smluvní 

strany potvrdit doporučenou poštou. 

13.4 V případě pochybností se má za to, že příslušné písemné oznámení bylo druhé smluvní 

straně doručeno třetího pracovního dne po odeslání doporučenou poštou. Tato fikce 

neplatí pro případy zasílání vyúčtování, odstoupení od smlouvy, výzvy k nápravě a 

písemného projevu vůle nepokračovat v tomto smluvním vztahu dle článku 7.1 této 

Smlouvy. 

 
Článek 13. SEZNAM PŘÍLOH 
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Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 

Příloha A Technické řešení  

Příloha B Poskytované služby 

Příloha C Ceny za poskytované služby  

Příloha D Vyúčtování a placení  

Příloha E Adresy a kontaktní osoby  

Příloha F Procesy 

Příloha G Smluvní pokuty  

Příloha H Prognózování  

Příloha I SLA 

 

Článek 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
15.1 Za účelem doplnění chybějících ustanovení této Smlouvy musí poskytnout Partner 

následující informace: 

• předpokládaný způsob využití přístupové sítě, tj. výčet služeb (voice / SMS / data / 

emergency calls) a typu přístupové sítě (2G, 3G a/nebo 4G) poskytovaných s využitím 

sítě T-Mobile 

• předpokládaný objem využití přístupové sítě, tj. odhad objemu provozu jednotlivých 

služeb a typů sítě (viz výše) a jeho odhadovaný vývoj na 5 let dopředu (s přesností min. 

na kalendářní čtvrtletí) 

• pokrytí území vlastním signálem Partnera ke dni spuštění a časový plán rozvoje (a) s 

rozlišením na typ technologie (frekvence) a zároveň (b) s přesností na jednotlivé LAC 

(location areas) 

• počet a rozmístění propojovacích bodů (včetně vývoje v čase v závislosti na rozvoji 

pokrytí) 

• požadavky na seamless handover (mezi sítěmi T-Mobile a Partnera) 

• požadavky na fallback, tj. pořadí preference jednotlivých dostupných sítí (s rozlišením 

na typ technologie a provozovatele sítě) 

 

15.2 Tato Smlouva a všechny právní vztahy s ní související, resp. vzniklé na jejím základě, se řídí 

a budou vykládány v souladu se zákony a dalšími právními předpisy České republiky. 



  12/14 
T-Mobile / Partner 
Smlouva o přístupu k veřejné mobilní komunikační síti 

 

T-Mobile Czech Republic a.s. – Partner 
 

15.3 Tato Smlouva byla vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, z 

nichž po třech vyhotoveních obdrží každá smluvní strana. Každá smluvní strana předá 

jedno vyhotovení Smlouvy Českému telekomunikačnímu úřadu. 

15.4 V případě rozporů mezi zněním textu této Smlouvy a textu její přílohy je rozhodující text 

Smlouvy. 

15.5 Stane-li se kterákoliv část této Smlouvy neplatnou, nebude tím ovlivněna platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy. Bude-li to v daném případě vhodné a účelné, smluvní strany se 

pokusí nahradit příslušnou neplatnou část Smlouvy novým odpovídajícím zněním. 

15.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem splnění odkládací podmínky dle bodu 3.7.této Smlouvy. 

15.7 Na důkaz souhlasu se shora uvedeným textem této Smlouvy včetně příloh připojují 

pověření zástupci smluvních stran své podpisy. 

 

 

V ..................... dne .............................  V Praze dne ............................... 

 

za Partnera  za T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

 

………………………………… …………………………………

  Ing. Milan Vašina 
   generální ředitel  

 

  ………………………………… 

  Pavel Henke 

 ředitel velkoobchodních vztahů 


