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ÚVOD 

Českobratrská církev evangelická („ČCE“) uzavřela Dodatek k rámcové smlouvě o službách elektronických komunikací 

a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství („RS“) se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

(„TMCZ“), na jejímž základě je provozována Církevní mobilní síť („CMS“). Na základě uzavřeného dodatku mohou osoby 

uvedené v kapitole 1 tohoto manuálu využívat služby elektronických komunikací za níže specifikovaných podmínek nejen při 

plnění služebních úkolů, ale i pro své soukromé potřeby minimálně po dobu dalších 24 měsíců. Došlo k rozšíření nabídky tzv. 

neomezených tarifů obsahujících datové balíčky (tarif T600 a tarif T1500) a vyjednání slevy na měsíční paušál ve výši 30 % 

na další vybrané tarify (Můj Tarif s neomezeným voláním) z aktuální nabídky TMCZ, u nichž jsou však vyšší ceny 

mezinárodního volání. TMCZ se zavázala poskytovat ceny uvedené v části 2 tohoto manuálu nejpozději od prvního 

celého zúčtovacího období, které bude následovat po 1.1.2021. 

 

 

1  PODMÍNKY ÚČASTI V ZAMĚSTNANECKÉM PROGRAMU V RÁMCI CMS 

Do Zaměstnaneckého programu mohou být zařazeni zájemci, kteří splňují alespoň jednu ze základních podmínek účasti 

v CMS uvedených v bodě 2.2. Přílohy č. 1 tohoto dokumentu. Podmínkou zařazení do CMS je rovněž obeznámení a souhlas 

s podmínkami provozu CMS uvedenými v Příloze č. 1 tohoto manuálu. Zájemci, kteří budou zařazeni do Zaměstnaneckého 

programu, se stanou smluvní stranou ve smluvním vztahu s TMCZ, budou sami výlučně odpovědní za plnění závazků ze 

smluvního vztahu s TMCZ a budou sami s TMCZ řešit veškeré administrativní změny týkající se provozu jejich SIM karet. 

Každý, kdo bude splňovat podmínky pro zařazení do Zaměstnaneckého programu, může mít na sebe registrována a využívat 

až 4 telefonní čísla (SIM karty). Způsob, jak je možné zařadit zájemce s čísly do CMS včetně detailního popisu jednotlivých 

kroků, je uveden v částech 4 a 5 tohoto manuálu.  

 

 

2 TARIFNÍ PROGRAMY PRO ČÍSLA ZAŘAZENÁ V ZAMĚSTNANECKÉM PROGRAMU  

Uváděné ceny jsou: v Kč, po uplatnění slev, u hlasových služeb za minutu (účtuje se první minuta celá, dále je spojení 
účtováno po vteřinách). V závorkách jsou uvedeny částky včetně DPH. 
 

Pozn.: Všechny ostatní služby (vyjma služeb vyjmenovaných níže v části 2 tohoto manuálu) jsou zpoplatněny dle 

standardního ceníku společnosti TMCZ. Není-li uvedeno jinak, řídí se veškeré vztahy Všeobecnými podmínkami společnosti 

TMCZ, které jsou na webu t-mobile.cz.
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2.1 Hlasové tarify 

Od 1.1.2021 již neplatí v CMS možnost uzavírat tarify, které byly vázány na odběr služeb po dobu dvou let (tarify „se 

závazkem“). Všechny smlouvy se nově uzavírají na dobu neurčitou a všem již běžícím smlouvám automaticky platí levnější 

níže uvedené varianty HIT. Kdo má v současné době platný závazek na dobu určitou (dřívější podmínka pro dosažení cenové 

varianty HIT), musí svůj závazek nechat doběhnout. Následně však již není třeba uzavírat další závazek na dobu určitou. 

Účastník může zároveň změnit libovolně tarif (za podmínek uvedených v bodu 2.6 A) níže).  

 

 

Ceník tarifů T30 HIT T80 HIT T160 HIT T300 HIT 

Měsíční paušály 
(včetně DPH) 

45,45 
(54,99) 

90,00 
(108,90) 

130,00 
(157,30) 

175,00 
(211,75) 

Volné minuty + SMS 80 + 80 SMS 180 + 40 SMS 280 + 40 SMS 430 + 50 SMS 

T-Mobile 
(včetně DPH) 

0,70 
(0,85) 

0,61 
(0,74) 

0,61 
(0,74) 

0,61 
(0,74) 

Ostatní sítě v ČR 
(včetně DPH) 

1,00 
(1,21) 

0,75 
(0,91) 

0,67 
(0,81) 

0,58 
(0,71) 

Krátké textové zprávy (SMS) 
(včetně DPH) 

0,30 
(0,36) 

0,30 
(0,36) 

0,30 
(0,36) 

0,30 
(0,36) 

Hlasová schránka (3311) 
(včetně DPH) 

1,- 
(1,21) 

1,- 
(1,21) 

1,- 
(1,21) 

1,- 
(1,21) 

Volání v CMS 0,- 0,- 0,- 0,- 

Mezinárodní volání zóna 1 – 
Slovensko  

2,20 
(2,66) 

2,20 
(2,66) 

2,03 
(2,46) 

2,03 
(2,46) 

Mezinárodní volání zóna 2 – 
Německo, Polsko, Rakousko 

2,20 
(2,66) 

2,10 
(2,54) 

1,89 
(2,28) 

1,89 
(2,28) 

Mezinárodní volání zóna 3 – 
zbytek státu EU + Tab. 1 - dole 

2,20 
(2,66) 

1,93 
(2,33) 

1,74 
(2,11) 

1,74 
(2,11) 

Ostatní země   Viz Tab. 1 - dole 
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2.2 Tzv. neomezené telefonní tarify s daty 

a) Současný neomezený tarif S námi síť nesíť 

Do 1.1.2021 byla možnost v rámci tzv. neomezených tarifů uzavřít pouze tarif S námi síť nesíť. Ten 
již nadále NENÍ možné objednávat. Přestože uživatelé, kteří měli tento tarif aktivovaný ke dni 1. 1. 
2021, jej mohou i nadále využívat, doporučujeme jim zvážit přechod na tarify nové s vyššími objemy 
dat a výhodnějším voláním do ciziny. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Nové neomezené tarify s levnějším voláním do Evropy – T600 HIT a T 1500 HIT 

Jedná se o tarify sestavené výhradně pro ČCE s levnějším voláním na čísla registrovaná 
v evropských státech. 

Tarif 
S námi síť nesíť 

Bez závazku Se závazkem 24 měsíců 

Měsíční paušál 

(vč. DPH) 

411,69 

(498,15) 

343 

(415,03) 

Volání a SMS do všech sítí v ČR neomezeně neomezeně 

Volné datové přenosy 1,5 GB 1,5 GB 

Mezinárodní volání - okolní státy – 

Slovensko, Německo, Polsko, 

Rakousko  

5,78 

(6,99) 

Zóna 2 - Evropa – viz Tab. 2 - dole 
9,92 

(12,00) 

Zóna 3 – Svět – viz Tab. 2 – dole 
24,79 

(30) 

Cena mezinárodní SMS 
5,05 

(6,11) 

Tarif T600 HIT T 1500 HIT 

Měsíční paušál 

(vč. DPH) 

371,07 

(448,99) 

420,66 

(509) 

Volání a SMS do všech sítí v ČR neomezeně neomezeně 

Volné datové přenosy 3 GB 5 GB 

Mezinárodní volání 

Slovensko 

2,03 

(2,46) 

2,03 

(2,46) 

Mezinárodní volání Evropa – Německo, Polsko, 

Rakousko 

1,89 

(2,28) 

1,89 

(2,28) 

Mezinárodní volání – zbývající státy EU + 

Švýcarsko a Norsko – viz Tab. 1 - dole 

1,74 

(2,11) 

1,74 

(2,11) 

Mezinárodní volání – zóny 4 - 9 
Viz Tab. 1 - dole 

 

Cena mezinárodní SMS 
1,39 

(1,68) 

1,39 

(1,68) 
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c) Nové neomezené tarify s dražším voláním do ciziny – Můj tarif s 30% slevou 

Nově uzavřený dodatek k RS umožňuje účastníkům CMS pořízení všech standardně nabízených 
tarifů Můj tarif/Můj svobodný tarif s 30% slevou na měsíční paušál. Seznam tarifů a jejich aktuální 
cena je uvedena na internetových stránkách společnosti TMCZ nebo v Ceníku společnosti T-
Mobile. Ke dni vyhotovení tohoto manuálu je Ceník dostupný na internetové adrese - https://www.t-
mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile-II.pdf.  
Ceny uvedené v tabulce níže jsou vypočteny podle Ceníku platného ke dni 13.1.2021 a mohou se 
měnit. Účastník CMS si v případě zvolení tarifu z nabídky Můj Tarif vždy musí vybrat jednu hlasovou 
a současně jednu datovou část. 

V tabulce vybíráme pro názornost jen 3 kombinace z nabídky tarifů. Všechny nabízené tarify Můj 
tarif (viz Ceník) lze pořídit na zákaznické lince 4603 nebo 800 73 73 73 nebo ve značkové prodejně 
T-Mobile a lze na ně přejít bezplatně ze stávajícího tarifu S námi síť nesíť. 

Tarify mají vyšší objem dat, ale vyšší cenu volání na čísla registrovaná v evropských státech. 

 

 

 

 

Ceny mezinárodních volání platí pro volání na zahraniční čísla (tj. čísla začínající jinou mezinárodní předvolbou než +420). 

 

Výše uvedené ceny se nevztahují na tzv. prémiové služby (např. https://www.t-mobile.cz/platebni-a-premium-sms; 

https://www.t-mobile.cz/audiotexove-sluzby).  

Ceny za roamingové služby u všech tarifů jsou dle regulovaných podmínek EU.  

 

V případě, že volající volá z ČR na číslo zařazené v CMS, má volající hovor zdarma (tj. nedochází k odčerpávání volných 

minut), a to bez ohledu na to, kde se v zóně EU nachází číslo volaného. Jinými slovy: Platí volání z území ČR zdarma v 

CMS. 

 

Pokud se volající nachází mimo ČR, avšak v zóně EU, a volá na číslo zařazené v CMS nebo jiné běžné české telefonní 

číslo (bez ohledu na to, kde se v zóně EU volané číslo nachází), odčerpává hovor volné minuty z paušálu volajícího, případně 

– po vyčerpání volných minut – volá za běžné ceny dle svého tarifu. Jinými slovy: Při volání z jiné země EU volání zdarma 

v CMS neplatí. 

 

 

Tarif 
Můj svobodný tarif M  

a 2 GB 

Můj svobodný tarif M  

a 4 GB 

Můj svobodný tarif M 

a 15 GB 

Měsíční paušál 

(vč. DPH) 

303,71 

(367,50) 

361,57 

(437,50) 

477,27 

(577,50) 

Volání a SMS do všech sítí v ČR neomezeně neomezeně neomezeně 

Volné datové přenosy 2 GB 4 GB 15 GB 

Mezinárodní volání – Evropská unie – 

viz Tab 3. - dole 

5,82 

(7,04) 

5,82 

(7,04) 

5,82 

(7,04) 

Mezinárodní volání – zbytek Evropy -   

viz Tab 3. - dole 

12 

(14,52) 

12 

(14,52) 

12 

(14,52) 

Mezinárodní volání – zbytek světa -

viz Tab 3. - dole 

30 

(36,30) 

30 

(36,30) 

30 

(36,30) 

Cena mezinárodní SMS 
5,05 

(6,11) 

5,05 

(6,11) 

5,05 

(6,11) 

https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile-II.pdf
https://www.t-mobile.cz/dcpublic/Cenik_sluzeb_T-Mobile-II.pdf
https://www.t-mobile.cz/platebni-a-premium-sms
https://www.t-mobile.cz/audiotexove-sluzby
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Příklady: 

1. Pan Kovář nacházející se v Kateřinicích (okr. Vsetín) telefonuje manželce do Berlína. Oba manželé jsou v CMS, proto je 

jejich hovor pro každého z nich zdarma. 

2. Paní Kovářová nacházející se v Berlíně telefonuje panu Kovářovi do Kateřinic, obě čísla jsou zařazena v CMS. 

a) Pokud má paní Kovářová neomezený tarif, je hovor pro paní Kovářovou i pana Kováře zdarma. 

b) Pokud má paní Kovářová jiný než neomezený tarif, odčerpává hovor volné minuty z tarifu paní Kovářové a po jejich 

vyčerpání je zpoplatněn jako běžný provoz v rámci sítě T-Mobile; pro pana Kováře je hovor zdarma. 

 

2.3 Datové balíčky pro mobilní telefon 

Pro aktivaci není třeba dokupovat žádnou kartu či modem, balíček zapne do mobilního telefonu na objednání na dálku 
operátor na infolince 4603 a 800 73 73 73. 

 

2.4 Datové tarify pro notebook či tablet 

Balíček s datovou SIM kartou bez potřeby pořizovat modem. Karta se vloží do jakéhokoliv zařízení, které má vstup na 
SIM kartu – notebook, tablet ad.  

 

POZOR: Pevný internet se slevou již není v rámci CMS možné samostatně objednat. V případě, že byste chtěli aktivovat 
Pevný internet (po drátech) se slevou, je možné jej získat pouze v tzv. balíčku Magenta, kdy je třeba kombinovat Pevný 
internet s novými hlasovými tarify Můj svobodný tarif nebo službami jako je televize apod. Sleva je pak vypočtena asistentem 
TMCZ na infolince či prodejně. Pro fungování služby je nutné mít telefonní drát a modem – buď vlastní či koupený (nebo 
pronajatý) od TMCZ. Modem a instalace je součástí standardní nabídky v Ceníku T-Mobile a není obsahem příslušného 
balíčku. 
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2.5 xDSL  

Internet tzv. „po drátech“ již nelze aktivovat, cena zůstává pro stávající zákazníky.  

Tarify 

Internet xDSL Standard Internet xDSL Premium 

K pevné lince Bez pevné linky K pevné lince Bez pevné linky 

Měsíční poplatek 
(vč. DPH) 

225,00 * 
(272,25) 

300,00 * 
(363,00) 

325,00 * 
(393,25) 

375,00 * 
(453,75) 

FUP bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení 

Maxim. přenosové rychlosti v Mb/s 
(stahování/odesílání) 

20 / 2 20 / 2  50 / 5 50 / 5 

  

 

2.6 Obecné informace týkající se tarifů 

A) Změna tarifu je zdarma, je povolena pouze jedna změna tarifu na SIM kartě za zúčtovací období. Při změně tarifu 

zůstává v platnosti původní sjednaná doba trvání smlouvy. 

B) Volné jednotky je možno čerpat pro volání a SMS do všech sítí na území ČR. Na volání ze zemí mimo EU do ČR 

a/nebo volání v zahraničí (tj. ze zemí mimo EU) se volné jednotky nevztahují, volající platí podle aktivovaného 

roamingového tarifu/zvýhodnění. Pro volání z ČR na čísla českých operátorů, která jsou v zahraničí (mimo EU), platí 

pro volajícího standardní podmínky, jako kdyby volané číslo bylo v ČR, tj. pokud volající volá na číslo zařazené do 

CMS, volá mu zdarma. Volaný platí za příchozí hovor dle zvoleného roamingového tarifu/zvýhodnění. 

 

3 ŽADOST O ZAŘAZENÍ DO ZAMĚSTNANECKÉHO REŽIMU  

Proces registrace účastníků a zavádění čísel do CMS lze rozdělit do dvou rovin, a to z hlediska povinností vůči ČCE a TMCZ. 

Oba subjekty vyžadují po všech účastnících při definovaných změnách přesné dodržení kroků. Z důvodů odlehčení 

administrativní zátěže jsou procesy částečně automatizovány pomocí online aplikace dostupné na portále cms.e-cirkev.cz. 

Tato aplikace je jedinou platformou pro registraci a zadávání čísel do CMS. Bez registrace čísla v této aplikaci není možné 

zařadit číslo do CMS. 

 

4 REGISTRACE ÚČASTNÍKA V CMS  

K zařazení zájemce do režimu CMS je nutné být zaregistrován na portále cms.e-cirkev.cz.  

 

Postup registrace: 

- Na portále cms.e-cirkev.cz zvolte možnost „Registrace nového uživatele“, uveďte požadované údaje a potvrďte 

Pravidla účasti, která jsou totožná s obsahem Přílohy č. 1 tohoto manuálu.  

- Na základě vložených údajů obdržíte obratem na svůj e-mail automaticky vytvořenou Žádost o zařazení do Církevní 

mobilní sítě ve formátu .pdf, kterou doplňte, vytiskněte, podepište a nechte spolupodepsat a orazítkovat zástupcem 

organizace, ke které náležíte (sbor ČCE, středisko Diakonie ČCE apod.), čímž je potvrzena vaše příslušnost k podmínkám 

účasti v CMS uvedeným v bodě 2.2 Přílohy č. 1 tohoto manuálu. 

- Následně dokument (jeden originál) pošlete doporučeně na adresu: ÚCK, Jungmannova 9, 111 21, Praha 1 a obálku 

označte "CMS". 

- Po obdržení žádosti provedou pověření zaměstnanci Ústřední církevní kanceláře ČCE kontrolu zaslaných podkladů a 

v případě, že ČCE udělí souhlas se zařazením zájemce do CMS, bude Váš účet aktivován a následně obdržíte 

potvrzovací e-mail. 
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- Ihned poté se budete moci přihlásit do aplikace cms.e-cirkev.cz pod svým e-mailem a heslem, podívat se na ceník a žádat 

o zařazení konkrétních čísel do CMS. 

 

 

5 ŽÁDOST O NOVÉ ČÍSLO 

Pokud má účastník CMS aktivovaný účet (čl. 4 výše), můžete do CMS zařadit číslo následujícím způsobem:  

 

- Uživatel vybere možnost „1. Chci vstoupit/přidat číslo do CMS“ na Hlavní stránce systému a následně požadavek 

potvrdí kliknutím na tlačítko „Ano, chci si opravdu zamluvit místo pro nové číslo“. Poté je přesměrován na stránku 

Telefonní čísla účastníka a nad seznamem položek je informován hláškou „Rezervace čísla proběhla úspěšně“ 

případně „Nelze provést další rezervaci“. Další rezervaci nelze provést, pokud již v systému nezbývají volná čísla, 

protože jejich počet pro CMS je limitován. 

- POZOR: Pokud rezervace proběhla úspěšně, je u pozice (číslo zatím není) uveden stav „rezervováno“ a 

rezervace z kapacitních důvodů platí 7 dnů. 

- Po provedení Objednávky služeb se účastník přihlásí do systému a klikne na odkaz „vložit nové číslo“ v řádku 

rezervovaného čísla na stránce Telefonní čísla uživatele. Po kliknutí je mu zobrazena stránka Žádost o nové číslo a 

uživatel dokončí vložení čísla včetně vybraného tarifu z nabídky CMS a čísla Zákaznické smlouvy uzavřené pro 

vkládané číslo. Stav čísla se tímto změní na „ve zpracování“. V případě, že číslo a zejména smlovu s TMCZ nemáte, 

pokračujte dalším krokem a detaily doplňte po podepsání smlouvy. 

- Následně je potřeba zažádat o vstup pod T-Mobile Program i u samotného operátora – buď na lince 4603, nebo na 

prodejně TMCZ. V tomto kroku je zásadní sdělení správného čísla T-Mobile Programu, které uživatel nalezne na 

úvodní stránce portálu cms.e-cirkev.cz. Asistenti TMCZ neznají pojem CMS a mohou vytvořit žádost pouze na 

základě správného čísla programu. 

- Pokud máte více čísel k registraci pod CMS, nejdříve aktivujte jedno hlavní a ostatní, až budete mít potvrzeno, že 

to hlavní je již registrováno v CMS. 

- Ve chvíli, kdy se sejdou totožné žádosti na straně portálu CMS a žádosti u TMCZ, správce systému formálně potvrdí 

číslo (stav čísla se změní na „aktivní“) a uživatel může využívat výhod programu CMS. 

 

6 UKONČENÍ ÚČASTI V CMS 

Přestane-li účastník splňovat alespoň jednu z podmínek stanovených v článku 2.2 Přílohy č. 1 tohoto manuálu, bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od okamžiku, kdy přestal příslušnou podmínku splňovat, o této skutečnosti 
písemně doporučenou poštou informuje ČCE na adrese ÚCK, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1 s návrhem tarifu z aktuální 
nabídky TMCZ, na který chce telefonní číslo převést. 
 
Po tomto oznámení je účastník správcem systému vyřazen z CMS a převeden na požadovaný standardní tarif TMCZ. 

 

7 DOTAZY A DALŠÍ INFORMACE 

Nelze vyloučit, že bude třeba řešit některé problémy individuálně. V takových případech se prosím obracejte výhradně e-

mailem s popisem vašeho přání na následující kontaktní osoby: 

Martin Balcar, balcar@e-cirkev.cz (je-li vztah zájemce přes ČCE) 

Kamila Beranová, beranova@diakonie.cz (je-li vztah zájemce přes Diakonii) 

Všechny informace uvedené v tomto manuálu CMS a přiložených dokumentech jsou důvěrné a slouží výlučně pro 

osobní potřebu členů CMS a zájemců o členství v CMS. 

 

 

mailto:beranova@diakonie.cz
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TABULKA 1 – CENY VOLÁNÍ CIZINA – Tarif T30 HIT, T80 HIT, T 160 HIT, T300 HIT, T600 HIT, T1500 HIT 

 

Mezinárodní 

hovory 
Seznam zemí 

Zóna 1 Slovensko 

VIZ CENY U 

JEDNOTLIVÝCH 

TARIFŮ 

Zóna 2 Německo, Polsko, Rakousko 

Zóna 3 

Andora, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, 

Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko , 

Irsko, Itálie, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinique, Monako, Nizozemsko, 

Norsko, Portugalsko, Reunion, Rumunsko, Řecko, San Marino, 

Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie 

Zóna 4 

Albánie, Alžírsko, Arménie, Azerbájdžán, Bělorusko, Bosna-

Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Libye, Makedonie, Maroko, 

Moldávie, Rusko, Srbsko, Tunis, Turecko, Ukrajina 

30,- 

(36,30)  

Zóna 5 Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Palestina, USA 
35,- 

(42,35) 

Zóna 6 

Brazílie, Egypt, Filipíny, Hong Kong, Jihoafrická republika, Kazachstán, 

Kyrgyzstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Spojené 

Arabské Emiráty, Tádžikistán, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán 

64,- 

(77,44) 

Zóna 7 Grónsko, Jižní Korea, Korea L.D., Kuba, Mongolsko, Sýrie, Vietnam 
65,- 

(78,65) 

Zóna 8 

Angola, Argentina, Čína, Etiopie, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jemen, 

Jordánsko, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Nigérie, Pákistán, Peru, 

Saudská Arábie, Thajsko, Venezuela 

95,- 

(114,95) 

Zóna 9 Ostatní země 
97,- 

(117,37) 
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TABULKA 2 - Tarif - S námi Síť nesíť 

 

Mezinárodní hovory Seznam zemí 

Tarifní skupiny 

S námi Síť Nesíť 

Zóna 1 – okolní státy Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko 
5,78 

(6,99) 

Zóna 2 - Evropa 

Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvatsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, 
Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Irsko, Island, Itálie, 
Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 
Makedonie, Malta, Martinik, Monako, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, 
Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Slovinsko, 
Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, 
Ukrajina, Vatikán 

9,92 

(12,00) 

Zóna 3 - Svět zbytek světa 
24,79 

(30) 

 

TABULKA 3 – Tarif - Můj svobodný tarif 

 

Mezinárodní 

hovory 
Seznam zemí 

Tarifní skupiny 

Můj svobodný tarif 

Zóna 1 – 

Evropská Unie 

Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, 

Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, 

Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 

Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Lichtenštejnsko, Island, Andorra, 

Gibraltar a francouzské kolonie: Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, 

Réunion 

5,82 

(7,04) 

Zóna 2 - 

Evropské země 

mimo EU 

Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Fayerské ostrovy, 

Kosovo, Makedonie, Monako, Moldavsko, Rusko, San Marino, Srbsko, 

Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Vatikán 

12 

(14,52) 
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Mezinárodní 

hovory 
Seznam zemí 

Tarifní skupiny 

Můj svobodný tarif 

Zóna 3 – Zbytek 

Světa 
zbytek světa 

30 

(36,30) 

 
 
Příloha č. 1: POZOR – POUZE VZOR, ŽÁDOST JE NUTNÉ VYPLNIT VÝHRADNĚ PŘES SYSTÉM NA 
CMS.E-CIRKEV.CZ 

 
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO CÍRKEVNÍ MOBILNÍ SÍTĚ  
(dále jen „tato žádost“)  
Jméno a příjmení:____________________________________________________________________________________  
Datum narození:_____________________________________________________________________________________  
Bydliště podle OP:___________________________________________________________________________________  
Kontaktní e-mail:_____________________________________________________________________________________  
(dále jen „zájemce“)  
 
Článek I.  
Prohlášení zájemce  
V souvislosti s níže v článku III této žádosti uvedenou žádostí zájemce o zařazení do Církevní mobilní sítě (dále jen „CMS“) 
zájemce činí následující prohlášení:  
 
1.1 Je mi známo, že Českobratrská církev evangelická, se sídlem Jungmannova 22/9, Praha 1 - Nové Město, PSČ: 11121, 
IČ: 00445223 (dále jen „ČCE“), uzavřela 16. 6. 2011 se společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 
2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681 (dále jen „TMCZ“), Rámcovou smlouvu o službách elektronických komunikací a o 
prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství č. 23076885-A (dále jen „RS“), jejímž předmětem je 
zejména poskytnutí zvýhodněných obchodních podmínek při poskytování služeb elektronických komunikací ČCE a po 
splnění sjednaných podmínek také dalším osobám.  
1.2 Je mi známo, že na základě RS poskytuje TMCZ ČCE zvýhodněné podmínky pro volání v rámci CMS, zvýhodněné 
tarify pro volání a další služby elektronických komunikací a zvýhodněné ceny pro odběr telekomunikačních zařízení.  
1.3 Je mi známo, že do CMS mohou být po splnění stanovených podmínek zařazeny také další osoby, přičemž 
předpokladem a nezbytnou podmínkou pro zařazení zájemce do CMS a čerpání výhod plynoucích z RS je vždy splnění 
všech těchto podmínek:  
(i) splnění podmínek stanovených v článku 2.2 této žádosti ze strany zájemce (dále jen „základní podmínky účasti v CMS“);  
(ii) udělení souhlasu ČCE se zařazením zájemce do CMS;  
(iii) udělení souhlasu TMCZ se zařazením do CMS a  
(iv) volná kapacita v CMS.  
 
1.4 Beru na vědomí, že ČCE a TMCZ jsou oprávněny odmítnout udělení souhlasu se zařazením zájemce do CMS nebo 
kdykoliv odvolat souhlas se zařazením zájemce do CMS, a to i tehdy, splňuje-li zájemce jednu nebo více ze základních 
podmínek účasti v CMS. ČCE ani TMCZ nejsou povinny neudělení souhlasu popř. odvolání dříve uděleného souhlasu se 
zařazením do CMS zdůvodňovat.  
1.5 Beru na vědomí, že ČCE může odmítnout udělit souhlas se zařazením zájemce do CMS a/nebo dříve udělený souhlas 
odvolat zejména tehdy, pokud  
(i) zájemce nesplňuje nebo přestane splňovat základní podmínky účasti v CMS;  
(ii) bude naplněna kapacita v CMS.  
1.6 Beru na vědomí, že TMCZ může odmítnout udělit souhlas se zařazením zájemce do CMS a/nebo dříve udělený souhlas 
odvolat zejména v případě, že zájemce je v prodlení s plněním jeho platebních závazků vůči TMCZ.  
1.7 Je mi známo, že smlouvu, na jejímž základě TMCZ poskytuje zájemci služby elektronických komunikací, uzavírá 
zájemce vlastním jménem, na svůj účet a svoji odpovědnost se společností TMCZ s tím, že při splnění podmínek 
stanovených v čl. 1.3 této žádosti zájemce bude zařazen do CMS a stane se účastníkem CMS (dále také jen „účastník 
CMS“). Účastník CMS má nárok na zvýhodněné podmínky v rozsahu stanoveném RS, jehož podstatná část je uvedena v 
dokumentu Manuál CMS.  
1.8 Beru na vědomí, že zájemce může požádat o zařazení maximálně 4 SIM karet do CMS.  
1.9 Byl jsem informován o tom, že SIM karty zařazené do CMS mohou účastníci CMS využívat zejména k plnění úkolů při 
činnosti pro ČCE a všechny jí zřízené nebo s ní jakkoli propojené subjekty (např. Diakonie ČCE, jednotlivé sbory apod.), 
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jakož i pro svoji osobní potřebu. Beru na vědomí, že RS neumožňuje komerční využití SIM karet zařazených do CMS 
zejména v podobě přeprodávání služeb elektronických komunikací dalším subjektům.  
1.10 Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k ukončení platnosti RS nebo 
nebude-li splněna kterákoliv z podmínek uvedených v čl. 1.3 této žádosti, nemá to vliv na smlouvu uzavřenou mezi 
zájemcem a TMCZ a práva a povinnosti ze smlouvy, kterou zájemce uzavřel s TMCZ se budou řídit ustanoveními 
Všeobecných podmínek TMCZ pro spotřebitele a nejblíže příbuznými platnými standardními cenovými podmínkami včetně 
závazku k odběru služeb elektronických komunikací po sjednanou dobu a/nebo závazku k odběru služeb v minimální 
stanovené výši (byly-li sjednány ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem a TMCZ), nedohodne-li se zájemce s TMCZ jinak.  
 
1.11 Zájemce prohlašuje, že souhlasí se zařazením do programu T-Mobile Bonus.  
1.12 Zájemce bere na vědomí, že souběžně s využíváním výhod plynoucích z RS nelze využívat časově omezené nabídky 
TMCZ, tzv. promo akce, a že v případě zařazení již uzavřené účastnické smlouvy do CMS aktuálně využívaná nabídka 
bude zařazením do CMS automaticky deaktivována.  
1.13 Zájemce prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním dokumentu Manuál CMS a s aktuálními Všeobecnými 
podmínkami TMCZ pro spotřebitele.  
 
Článek II.  
Základní podmínky účasti v CMS  
2.1 Zájemce byl informován o tom, že podle podmínek sjednaných v RS se může stát účastníkem CMS osoba, která splňuje 
alespoň jednu ze základních podmínek účasti v CMS, které jsou uvedeny v čl. 2.2 této žádosti.  
2.2 Základní podmínky účasti v CMS jsou:  
a. Pracovněprávní vztah k Českobratrské církvi evangelické1, Diakonii Českobratrské církve evangelické a jiným subjektům 
zřízeným Českobratrskou církví evangelickou nebo Diakonií ČCE (na základě pracovní smlouvy, dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr) nebo jiný obdobný vztah (mandátní smlouva, dobrovolnická smlouva, smlouva o výkonu funkce 
apod.);  
b. kurátor;  
c. člen synodní rady;  
d. člen staršovstva;  
e. člen seniorátního výboru;  
f. člen poradního odboru či komise na všech úrovních ČCE;  
g. diakon;  
h. varhaník;  
i. sborová sestra / sborový bratr;  
j. kostelník;  
k. domovník;  
l. účetní;  
m. hospodář sboru;  
n. revizor;  
o. pastorační pracovník;  
p. učitel nedělní školy;  
q. vedoucí mládeže;  
r. vedoucí křesťanské služby;  
s. člen ČCE, který byl ke dni 16. 6. 2011 členem CMS;  
t. člen ČCE, který je kterýmkoliv správním orgánem ČCE písemně pověřen k jiné službě trvalého charakteru.  
2.3 Zájemce prohlašuje, že splňuje základní podmínky účasti v CMS uvedené v čl. V této žádosti.  
2.4 Zájemce se zavazuje pro případ, že se stane účastníkem CMS a přestane splňovat alespoň jednu z podmínek 
stanovených v článku 2.2 této žádosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od okamžiku, kdy přestal 
příslušnou podmínku splňovat, o této skutečnosti písemně informovat ČCE.  
 
1 Vztahuje se i na církevní pracovníky v důchodu.  
 
Článek III.  
Žádost o zařazení do CMS  
3.1 Zájemce žádá ČCE o poskytnutí souhlasu se zařazením do CMS, o zařazení do CMS a o poskytnutí nezbytné 
součinnosti TMCZ k zařazení zájemce do CMS.  
3.2 Zájemce za účelem možnosti zařazení do CMS vyplnil údaje v čl. V této žádosti.  
3.3 Zájemce prohlašuje, že údaje uvedené v čl. V této žádosti jsou správné a úplné.  
3.4 Zájemce se zavazuje pro případ, že se stane účastníkem CMS, dodržovat podmínky provozu CMS uvedené v Manuálu 
CMS a povinnosti vyplývající z prohlášení účastníka uvedených v článku I této žádosti.  
3.5 Zájemce uděluje ČCE souhlas se zpracováním osobních údajů zájemce v rozsahu uvedeném v této žádosti za účelem 
zařazení zájemce do CMS a čerpání výhod plynoucích z RS.  
 
Článek IV.  
Slib odškodnění  
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4.1 Zájemce jako slibující zavazuje, že pro případ, že ČCE jako příjemce slibu, přestože k tomu není povinna, poskytne 
souhlas se zařazením zájemce do CMS a nezbytnou součinnost k tomu, aby zájemce mohl být zařazen do CMS, nahradí 
ČCE veškerou újmu, která vznikne ČCE v souvislosti  
s poskytnutím souhlasu se zařazením do CMS;  
se součinností, kterou ČCE bude poskytovat TMCZ za účelem zařazení zájemce do CMS;  
s účastí zájemce v CMS a  
s ukončením účasti zájemce v CMS.  
4.2 V souvislosti se slibem odškodnění podle čl. 4.1 této žádosti zájemce bere na vědomí, že újmou, která může vzniknout 
ČCE, může být zejména povinnost uhradit TMCZ smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě, že zájemce nebude 
splňovat, resp. přestane splňovat alespoň jednu ze základních podmínek účasti v CMS a/nebo řádně a včas nesplní 
oznamovací povinnost podle čl. 2.4 této žádosti.  
4.3 Zájemce prohlašuje, že ubrání ČCE před veškerými nároky, které proti ní případně budou vzneseny společností TMCZ 
a/nebo třetími osobami v souvislosti se zařazením zájemce do CMS, účastí zájemce v CMS a ukončením účasti zájemce v 
CMS, zejména z důvodu porušení právních předpisů, RS a/nebo jiných smluv.  
 
Článek V.  
 
Údaje o zájemci Základní 
podmínky účasti v CMS, které 
splňuje zájemce (čl. 2.2 žádosti)  

 
Datum: Vlastnoruční podpis zájemce:  
Oprávněná osoba2 podpisem na této žádosti potvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví a v čl. V této žádosti.  
Organizace:3 Vlastnoruční podpis oprávněné osoby: 


