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smlouva



Ministerstvo dopravy a spojů České republiky, zastoupené Doc. Ing. Antonínem Peltrámem, CSc., ministrem, (dále jen ”Ministerstvo”); 

a

Český Mobil a.s., se sídlem Praha 1, Školská 32, IČ: 25 78 80 01
zastoupen panem Philippe Huneault a panem Jacques Lacroix, členy představenstva společnosti (dále jen ”Český Mobil”).


uzavírají tuto smlouvu jako nepojmenovanou smlouvu podle ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníka: 




1.	Definice pojmů
1.1.	Není-li v odstavci 1.2. této smlouvy uvedeno jinak, mají termíny s počátečními velkými písmeny v této smlouvě významy jim stanovené v pravidlech výběrového řízení na provozovatele veřejné mobilní telekomunikační sítě v České republice podle normy GSM (GSM 1800) vydaných Ministerstvem dne 12. 7. 1999 (”Pravidla”). Vybraná ustanovení Pravidel obsahující výklad použitých pojmů v této smlouvě tvoří jako nedílná součást této smlouvy její přílohu č. 1. Výklad použitých pojmů v příloze č. 1 se použije pouze v případě, že se nejedná o pojmy uvedené v odstavci 1.2. této smlouvy.  
1.2.	Termín ”Současný Provozovatel” znamená Subjekt, který byl přede dnem uzavření této smlouvy držitelem pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě a k poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Termín ”Nezpůsobilý Provozovatel” znamená Subjekt, jehož vlastník či zakladatel je Subjektem, který má přímo nebo nepřímo, prostřednictvím jednoho či více prostředníků, Majetkovou účast nebo ”majetkový vztah” (tak jak je definován v Pravidlech) k Současnému Provozovateli představující více než 10% základního jmění příslušného Současného Provozovatele. Termín ”Kvalifikovaný provozovatel” znamená Subjekt s alespoň 12 měsíční nepřetržitou zkušeností s provozováním alespoň jedné digitální mobilní telekomunikační sítě s nejméně 100 000 účastníky v této síti.
2.	Účel smlouvy
2.1.	Účelem této smlouvy je upravit:
2.1.1.	závazky Českého Mobilu, jimiž jsou:
(a) 	závazek Českého Mobilu nestat se nejméně po dobu tří let Nezpůsobilým Provozovatelem;
(b) 	závazek Českého Mobilu zůstat nejméně po dobu tří let Kvalifikovaným provozovatelem anebo zajistit, aby Kvalifikovaným provozovatelem byl po stejnou dobu alespoň jeden z jeho vlastníků;
(c) 	závazek Českého Mobilu zaplatit Ministerstvu určité částky, dohodnuté v článku 5 této smlouvy;

2.1.2.	některé další závazky Českého Mobilu v souladu s jeho Nabídkou.
3.	Závazky Českého Mobilu
3.1.	Český Mobil se zavazuje, že v den, kdy mu bude uděleno Pověření, nebude Nezpůsobilým Provozovatelem, ani se jím nestane po dobu tří let od výše uvedeného dne. Dnem udělení Pověření se rozumí den, kdy rozhodnutí o udělení Pověření Českému Mobilu nabude právní moci.
3.2.	Český Mobil se zavazuje, že po celé období uvedené v odst. 3.1. této smlouvy, bude Český Mobil nebo jeho vlastník Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele.
3.3.	Dozví-li se Český Mobil, že se stal v období uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy Nezpůsobilým Provozovatelem, anebo dozví-li se, že ani Český Mobil ani žádný z jeho vlastníků není Kvalifikovaným provozovatelem ani Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, oznámí tuto skutečnost nejpozději do tří dnů Ministerstvu. Nesplní-li Český Mobil tuto povinnost, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1,000.000 ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý den prodlení se splněním oznamovací povinnosti.
3.4.	Pokud se Český Mobil v období tří let uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy stane Nezpůsobilým provozovatelem a nepřestane jím být nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení Ministerstva požadující, aby vyzval své přímé i nepřímé vlastníky k přijetí opatření nutných k tomu, aby přestal být Nezpůsobilým provozovatelem, je Český Mobil povinen zaplatit Ministerstvu smluvní pokutu ve výši 35,000.000,- Kč (tj. slovy: třicetpět milionů korun českých) za každý celý den, po který nebyl Nezpůsobilým provozovatelem poté, kdy mu bylo doručeno výše uvedené oznámení Ministerstva. 
3.5.	Pokud ani Český Mobil, ani žádný z jeho vlastníků nebude Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, a to kdykoli v průběhu období tří let uvedeném v odstavci 3.1. této smlouvy, a pokud se v takovém případě ani Český Mobil, ani žádný z jeho vlastníků nestane Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy obdrží oznámení Ministerstva požadující, aby vyzval své přímé i nepřímé vlastníky k přijetí opatření nutných k tomu, aby se Český Mobil nebo alespoň jeden z jeho vlastníků stal Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele, je Český Mobil povinen zaplatit Ministerstvu smluvní pokutu ve výši 35.000.000,- Kč (tj. slovy třicetpět milionů korun českých) za každý celý den, po který ani Český Mobil, ani žádný z jeho vlastníků nebyl Kvalifikovaným provozovatelem nebo Přidruženým subjektem Kvalifikovaného provozovatele poté, co Český Mobil obdržel výše uvedené oznámení Ministerstva. 
4.	Další závazky Českého Mobilu vyplývající z Nabídky
4.1.	Český Mobil se zavazuje financovat veškeré náklady spojené s vybudováním technologické infrastruktury pro přístup k internetu ve více než 13 000 školách a knihovnách v České republice do konce tříletého období od udělení Pověření.
4.2.	Český Mobil se zavazuje vytvořit výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií v České republice do 31.12.2000.
4.3.	Český Mobil se zavazuje zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení Pověření při pokrytí přibližně 37% obyvatelstva, za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT TELECOM, a.s.
4.4.	Závazky Českého Mobilu uvedené v odst. 4.1, 4.2 a 4.3 jsou blíže popsány v příloze č. 2 této smlouvy.
4.5.	Český Mobil se zavazuje informovat Ministerstvo o plnění svých závazků uvedených v odstavci 4.1, 4.2 a 4.3 této smlouvy vždy jednou za 6 měsíců.  
4.6.	Ustanovení odst. 4.6 se týká sankcí za nedodržení závazků obsažených v příloze č. 2 této smlouvy a podle dohody smluvních stran v článku 7 této smlouvy je důvěrné
4.7.	Český Mobil se zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky včetně zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností v platném znění.
5.	Platební závazky
5.1.	Nejpozději do deseti dnů ode dne podpisu této smlouvy zaplatí Český Mobil částky uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy ve prospěch níže uvedeného bankovního účtu: 
Banka:			Česká národní banka, pobočka Praha 
Název účtu:	Příjmový účet MDS ČR - Český telekomunikační       úřad
Číslo účtu.:		19-725-001/0710 
Konstantní symbol:	0308
Variabilní symbol:	1800 

5.2.	Český Mobil se zavazuje zaplatit na výše uvedený bankovní účet částku ve výši 9,964.275,- Kč (tj. slovy: devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) představující tu část nákladů poradenské činnosti poradců Ministerstva, která není pokryta Účastnickými poplatky. Český Mobil potvrzuje, že mu Ministerstvo oznámilo před uzavřením této smlouvy celkovou výši nákladů poradenské činnosti poradců. 
5.3.	Český Mobil, jakož i ostatní Účastníci Řízení, přijal okamžikem kdy se stal Účastníkem Řízení rovněž podmínku obsaženou v Pravidlech podle níž Předkladatel, kterému Ministerstvo udělí na základě doporučení Řídícího výboru Pověření, zaplatí Ministerstvu částku 1.000,000.000,- Kč (tj. slovy: jednu miliardu korun českých). Poté, co bylo Českému Mobilu oznámeno, že Ministerstvo vydalo rozhodnutí o udělení Pověření v jeho prospěch, potvrzuje Český Mobil svůj závazek zaplatit Ministerstvu částku 1.000,000.000,- Kč (tj. slovy: jednu miliardu korun českých) za poskytnutí příležitosti vybudovat veřejnou mobilní telekomunikační síť v České republice za podmínek a v souladu se závazky obsaženými v této smlouvě, jakož i v souladu s Nabídkou. 
5.4.	V případě prodlení se zaplacením částek uvedených v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy se Český Mobil zavazuje zaplatit Ministerstvu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
5.5.	V případě, že rozhodnutí o udělení Pověření nenabude právní moci do 31.12.1999 nebo v případě, že rozhodnutí o udělení Pověření bude během doby platnosti této smlouvy pravomocně zrušeno či odňato z důvodu nespočívajícího na straně Českého Mobilu nebo z podnětu Českého Mobilu, a to na základě rozhodnutí příslušného orgánu státní správy či  soudu, Ministerstvo zajistí, aby Česká národní banka bez zbytečného odkladu vrátila Českému Mobilu částky uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. ve prospěch účtu uvedeného níže:  
Banka:			Investiční a Poštovní banka,a.s.
Název účtu:		Český Mobil a.s.
Číslo účtu:		158321824/5100

6.	Oznámení
6.1.	Jakékoli oznámení podle této smlouvy bude doručeno jednou smluvní stranou druhé smluvní straně na adresu uvedenou níže nebo na adresu v České republice, kterou příslušná strana písemně oznámí druhé smluvní straně. Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu adresy pro doručování.
Ministerstvo 

Ministerstvo dopravy a spojů České republiky 
Český telekomunikační úřad 
Klimentská 27 
225 02  Praha 1
Česká republika 

Český Mobil

Český Mobil a.s.
Školská 32
110 00 Praha 1
Česká republika


6.2.	Oznámení je považováno za platně doručené:
(a) 	pokud bylo doručeno osobně (včetně doručení kurýrem) - v době stanovené pro doručení, nebo 

(b) 	pokud bylo doručováno poštou jako doporučená zásilka s doručenkou - v době stanovené pro doručení; nepodařilo-li se takto doručit - dnem, kdy zásilka byla uložena na poště, pokud byl adresát k jejímu vyzvednutí poštou vyzván. 

7.	Důvěrnost informací
Každá ze smluvních stran je oprávněna i bez souhlasu druhé smluvní strany zpřístupnit podmínky této smlouvy třetím osobám, s výjimkou odstavce 4.6. a části 3 přílohy č. 2 této smlouvy.

8.	Rozhodné právo a jurisdikce
Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

9.	Společná a závěrečná ustanovení
9.1.	Rozhodnutí o udělení Pověření bylo Ministerstvem vydáno před podepsáním této smlouvy ze strany Českého Mobilu a bude Českému Mobilu doručeno poté, co Ministerstvo obdrží potvrzení banky se sídlem v Praze o tom, že částky uvedené v odstavcích 5.2. a 5.3. této smlouvy byly odepsány z účtu Českého Mobilu ve prospěch účtu Ministerstva uvedeného výše.  
9.2.	Tato smlouva se uzavírá na dobu 5 let.  
9.3.	Pokud z důvodu na straně Českého Mobilu dojde ke zrušení rozhodnutí o udělení Pověření nebo k odejmutí Pověření, dojde dnem právní moci příslušného rozhodnutí k zániku této smlouvy, avšak nezanikne právo Ministerstva na vymáhání smluvní pokuty a odpovídající povinnost Českého Mobilu zaplatit smluvní pokutu, na níž vzniklo Ministerstvu právo do dne zániku této smlouvy.  
9.4.	Platnost této smlouvy lze před uplynutím doby uvedené v odstavci 9.2. této smlouvy ukončit pouze dohodou smluvních stran. žádná ze stran není oprávněna tuto smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit. 
9.5.	Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze na základě písemného ujednání obou smluvních stran formou dodatků ke smlouvě. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu v rámci jednoho dokumentu.
9.6.	Stane-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.  
9.7.	Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
9.8.	Český Mobil není oprávněn převést práva ani povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
9.9.	Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti podpisem smluvními stranami.
9.10.	Český Mobil prohlašuje, že pánové Philippe Huneault a Jacques Lacroix byli platně zvoleni členy představenstva a jsou plně oprávněni podepsat tuto smlouvu. Návrh na zápis uvedených členů představenstva do obchodního rejstříku byl podán před uzavřením této smlouvy, avšak dosud nedošlo k provedení změny údajů dosud zapsaných v obchodním rejstříku. Na důkaz potvrzení výše uvedeného tuto smlouvu rovněž podepisují i Gabriel Achour a Světlana Borková, kteří jsou dosud zapsáni v obchodním rejstříku jako členové představenstva.
9.11.	Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.



Ministerstvo dopravy a spojů české republiky 


Podpis:	____________________________

Jméno:		Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc.

Funkce:	Ministr dopravy a spojů České Republiky

Dne:		____________________________



Český Mobil a.s.


Podpis:	____________________________ 

Jméno:		Philippe Huneault a Jacques Lacroix

Funkce:	Členové představenstva dosud nezapsaní do obchodního rejstříku




Podpis:	____________________________

Jméno:		Gabriel Achour a Světlana Borková

Funkce:	Osoby dosud zapsané jako členové představenstva v obchodním rejstříku

Dne: 		____________________________

příloha 1 ke smlouvě mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a společností Český Mobil a.s. uzavřené dne 8.10.1999 - vybraná ustanovení pravidel

1.	Vymezení pojmů
1.1.	Následující termíny označené počátečním velkým písmenem v těchto Pravidlech budou mít tyto významy:
1.1.1.	"Dohoda o důvěrné povaze informací" znamená dohodu o důvěrné povaze informací, jež je dána k dispozici na základě Výzvy k účasti v Řízení. 
1.1.2.	"Informace pro Předkladatele" znamená dokument shrnující výběrová kritéria a vyhodnocovací metodiku, jež budou použity k vyhodnocení Nabídek.
1.1.3.	"Konečný termín" znamená 16:00 hod pražského času, dne 17. srpna 1999.
1.1.4.	"Kvalifikovaný provozovatel" znamená Subjekt vyhovující kritériím stanoveným v příloze D těchto Pravidel.
1.1.5.	"Nabídka" znamená nabídku předloženou Subjektem nebo nabídku, která má být předložena Subjektem, v souladu s těmito Pravidly.
1.1.6.	Nezpůsobilý Předkladatel má význam uvedený v Příloze E.
1.1.7.	"Pokyny pro Předkladatele" znamenají pokyny pro přípravu Nabídky, které budou obsahovat zejména konkrétní požadavky na informace a pokyny ohledně úpravy a formátu.
1.1.8.	"Pověření" znamená pověření, jež bude vydáno Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, opravňující držitele ke  zřizování a provozování sítě GSM a k poskytování služeb GSM v České republice.
1.1.9.	Pověřený zástupce znamená představitele Ministerstva dopravy a spojů, který je oprávněn přijímat dokumenty a Nabídky a činit další úkony a jednání jménem Ministerstva dopravy a spojů v souladu s těmito Pravidly. Údaje o místě, kde je možno (a nutno) jej kontaktovat, jsou uvedeny v příloze C těchto Pravidel.
1.1.10.	"Pravidla" znamenají tato pravidla výběrového řízení.
1.1.11.	"Předkladatel” znamená Subjekt, jenž vyhovuje požadavkům uvedeným v ustanovení 8. těchto Pravidel a předloží Nabídku.  
1.1.12.	"Představitel" znamená jakéhokoli jednatele, člena představenstva, ředitele, funkcionáře, zaměstnance, prostředníka, společníka nebo zástupce, včetně jakéhokoli účetního, právního, finančního, strategického nebo technického poradce.
1.1.13.	"Přidružený subjekt" znamená určitý Subjekt, který přímo nebo nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků, kontroluje jiný Subjekt či je kontrolován jiným Subjektem nebo je kontrolován společně s dalším Subjektem. Pro účely této definice termín "kontrola" používaný ve vztahu k jakémukoliv Subjektu znamená možnost, přímo nebo nepřímo, řídit tento Subjekt, ať již prostřednictvím vlastnictví akcií, cenných papírů s hlasovacím právem, obchodních nebo jiných vlastnických podílů, smluv anebo jiným způsobem. Jestliže jeden Subjekt vlastní přímo nebo nepřímo 50% nebo větší podíl na základním jmění jiného Subjektu, 50% nebo více cenných papírů s hlasovacím právem, obchodních nebo jiných vlastnických podílů v jiném Subjektu, považuje se takový Subjekt za Přidružený subjekt tohoto Subjektu.
1.1.14.	"Řídící výbor" znamená skupinu osob jmenovaných ministrem dopravy a spojů, která vede výběrové řízení podle těchto Pravidel. 
1.1.15.	"Řízení" znamená výběrové řízení, na jehož základě Řídící výbor doporučí ministru dopravy a spojů Předkladatele k udělení Pověření.
1.1.16.	"Státní orgán" znamená vládu nebo kterékoli ministerstvo, úřad nebo orgán (nebo jakékoli jejich části) vykonávající státní moc v České republice, přičemž  výraz ”Státní orgány" zahrnuje všechny tyto instituce.
1.1.17.	"Soubor informací" znamená soubor dokumentů, který bude poskytnut každému z Účastníků, obsahující Zásady Pověření, Zásady propojení, Informace pro Předkladatele, Pokyny pro Předkladatele, memorandum obsahující informace o telekomunikačním regulačním prostředí v České republice, prohlášení Českého telekomunikačního úřadu o uvolnění kmitočtového spektra a přehled ekonomického prostředí v České republice.
1.1.18.	"Subjekt" znamená jednotlivce, společnost (včetně společnosti, která byla založena, ale nevznikla), asociaci, sdružení, trust nebo jinou osobu či organizaci, ať už je založena podle českého nebo jiného práva, včetně státní nebo politické instituce nebo jejího orgánu či složky.
1.1.19.	"účastnický poplatek" znamená nevratný poplatek ve výši            2 milionů Kč za obdržení Souboru informací a další dokumentace poskytnuté Účastníkům nebo Předkladatelům nebo zakladatelům Předkladatelů.
1.1.20.	"Účastník" znamená Subjekt, který podepsal Dohodu o důvěrné povaze informací a uhradil účastnický poplatek v souladu s těmito Pravidly.
1.1.21.	"Vláda" znamená vládu České republiky.
1.1.22.	"Výzva k účasti v Řízení" znamená veřejné oznámení Řízení,   zveřejněné 29. června 1999.
1.1.23.	"Zájemce" znamená Subjekt, který získá jakýkoli dokument uvedený ve Výzvě k účasti v Řízení.
1.1.24.	"Zásady Pověření" znamenají navrhované zásady Pověření.
1.1.25.	"Zásady propojení" znamenají navrhované zásady propojení mezi  Subjektem, kterému bude uděleno Pověření a provozovateli veřejných telekomunikačních sítí v České republice. 


2.	Příloha ”E” Pravidel
2.1.	Pro účely této Přílohy E je Majetková účast jakákoli forma, jíž je Subjekt vlastněn, zejména akcie, obchodní podíly a podíly ve veřejných obchodních společnostech a účasti ve sdruženích.
2.2.	Nezpůsobilý předkladatel je:
a)	jakýkoli Subjekt, který je držitelem pověření ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě a k poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice (Současný provozovatel);
b)	jakýkoli Subjekt, v němž má Současný provozovatel přímou nebo nepřímou (prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků) Majetkovou účast (Dceřiná společnost Současného provozovatele);
c)	jakýkoli Subjekt, jehož jeden zakladatel nebo akcionář, resp. více zakladatelů nebo akcionářů, je Současným provozovatelem, Dceřinou společností Současného provozovatele nebo jakýmkoli akcionářem nebo společníkem Současného provozovatele;
d)	jakýkoli Subjekt, jehož akcionář nebo zakladatel je Subjektem, který má nepřímou (prostřednictvím jednoho nebo více prostředníků) Majetkovou účast v Současném provozovateli nebo majetkový vztah k němu, přičemž tato Majetková účast nebo vztah představuje více než 10% základního jmění příslušného Současného provozovatele;
e)	jakýkoli Subjekt, (i) proti němuž nebo proti jehož akcionáři nebo zakladateli je, dle nejlepšího vědomí Subjektu, v době Konečného termínu vedeno soudní řízení zahájené na popud jakéhokoli úřadu státní správy pro porušení regulace souvislosti s poskytováním telefonních služeb nebo (ii) který byl v době Konečného termínu odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním. 
f)	jakýkoli Subjekt, jehož člen představenstva nebo dozorčí rady není považován za bezúhonného podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
g)	jakýkoli Subjekt, který nesplňuje požadavky uvedené v ustanovení 8.2.

2.3.	V případě, že jeden Subjekt má přímou Majetkovou účast v druhém Subjektu a druhý Subjekt má přímou Majetkovou účast v třetím Subjektu, má se pro účely této Přílohy za to, že první Subjekt má nepřímou Majetkovou účast ve třetím Subjektu, a pokud třetí Subjekt má přímou Majetkovou účast ve čtvrtém Subjektu, má se za to, že první Subjekt má nepřímou Majetkovou účast ve čtvrtém Subjektu atd.
(Příklad, pouze pro ilustrační účely: jestliže Současný provozovatel vlastní jakkoli velký obchodní podíl v české společnosti s ručením omezeným (Společnost A), a Společnost A je členem sdružení, bude tento Současný provozovatel považován za vlastníka nepřímé Majetkové účasti ve sdružení)  

2.4.	Pro účely odst. 2 písm. d) výše se má za to, že Subjekt (Dotčená osoba) má nepřímý majetkový vztah k Současnému provozovateli, pokud jiný Subjekt (Třetí osoba) má nepřímou nebo přímou Majetkovou účast jak v Dotčené osobě tak v Současném provozovateli.
(Příklad pouze pro ilustrační účely: Společnost X vlastní 100% akcií ve Společnosti Y, která vlastní 50% akcií ve Společnosti Z. Společnost X dále vlastní 40% podíl v Současném provozovateli. Společnost Z má tak nepřímý majetkový vztah k Současnému provozovateli).

2.5.	Při výpočtu části základního jmění Současného provozovatele, kterou představuje Majetková účast nebo majetkový vztah zmiňovaný v odst. 2 písm. d) výše, je třeba uplatnit následující zásady:
2.5.1.	V tomto odstavci 5
a)	je libovolný počet Subjektů, z nichž první má přímou Majetkovou účast v dalším a další má přímou Majetkovou účast v dalším atd., uváděn jako skupina

b)	v libovolné skupině

(i)	je Subjekt, který má nepřímou Majetkovou účast v jiném Subjektu ve skupině prostřednictvím jednoho nebo více dalších členů skupiny, uváděn jako První vlastník;

(ii)	 je jiný Subjekt, v němž má První vlastník nepřímou Majetkovou účast, uváděn jako Poslední vlastněný subjekt;

(iii)	 pokud má První vlastník nepřímou Majetkovou účast v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím jediného dalšího člena skupiny, je tento člen uváděn jako prostředník, a pokud má První vlastník takovou účast v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím více členů skupiny, jsou tito členové uváděni jako řetěz prostředníků;

c)	je Subjekt ve skupině, který má přímou Majetkovou účast v jiném Subjektu ve skupině, uváděn jako přímý vlastník;

d)	jsou jakékoli dva Subjekty ve skupině, z nichž jeden má přímou Majetkovou účast ve druhém, a to nikoliv prostřednictvím jednoho nebo více jiných Subjektů ve skupině, uváděny jako Subjekty v přímém vztahu.

2.5.2.	Pokud každý přímý vlastník ve skupině má veškerou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, má se za to, že První vlastník má prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků veškerou Majetkovou účast v Posledním vlastněném subjektu.
(Příklad, pouze pro ilustrační účely: Společnost B vlastní veškeré akcie ve Společnosti C. Společnost C vlastní veškeré akcie ve Společnosti D. Společnost D je jediným společníkem v české společnosti s ručením omezeným (Společnost E). Společnost B nebo C může být Prvním vlastníkem a Společnost D nebo E může být Posledním vlastněným subjektem. V takovém případě bude Společnost B považována za nepřímého vlastníka veškerých akcií ve Společnosti D a všech obchodních podílů ve Společnosti E. Společnost C bude považována za nepřímého vlastníka všech obchodních podílů ve Společnosti E.) 

2.5.3.	Pokud jeden z přímých vlastníků ve skupině má určitou část z celkové Majetkové účasti v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, a pokud každý jiný přímý vlastník ve skupině má celou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu, má se za to, že První vlastník má onu část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků.

(Příklad, pouze pro ilustrační účely: Společnost F vlastní 20% akcií ve Společnosti G, která vlastní 100% akcií ve Společnosti H, který vlastní 100% akcií ve Společnosti I. V takovém případě je Společnost F  považována za nepřímého vlastníka 20% akcií ve Společnost I.) 

2.5.4.	Pokud
a)	každý ze dvou nebo z více přímých vlastníků ve skupině má část Majetkové účasti a každý jiný vlastník ve skupině má celou Majetkovou účast v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu; nebo
b)	každý přímý vlastník ve skupině má část celkové Majetkové účasti v Subjektu, s nímž je v přímém vztahu;

má se za to, že První vlastník má prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků takovou část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu, která vznikne jako násobek těchto částí.

(Příklad, pro ilustrační účely: Společnost J vlastní 50% akcií ve Společnosti K, která vlastní 50% akcií ve Společnosti L. V takovém případě je Společnost J považována za nepřímého vlastníka 25% akcií ve Společnosti L.) 

2.5.5.	Pokud První vlastník ve skupině má část z celkové Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu v této skupině prostřednictvím prostředníka nebo řetězu prostředníků v této skupině a kromě toho má jinou část nebo jiné části  Majetkové účasti Posledního vlastněného subjektu, a to:
a)	přímo nebo

b)	prostřednictvím prostředníka nebo prostředníků, kteří nejsou členy této skupiny nebo

c)	prostřednictvím řetězu nebo řetězů prostředníků, z nichž jeden nebo více jsou členy této skupiny;

potom budou veškeré tyto části uvedené v první části odst. 5.5 za účelem zjištění části Majetkové účasti v Posledním vlastněném subjektu vlastněném  Prvním vlastníkem sečteny a má se za to, že První vlastník má součet těchto částí.

(Příklad, pro ilustrační účely: Společnost M vlastní 50% akcií ve Společnosti N a 10% akcií ve Společnosti O. Společnost N vlastní 50% akcií ve Společnosti P a 20% akcií ve Společnosti O. Společnost P vlastní 40% akcií ve Společnosti O. V takovém případě je Společnost M považována za nepřímého vlastníka 30% akcií ve Společnosti O.)

2.5.6.	Pokud existuje majetkový vztah na základě skutečnosti, že Třetí osoba (uvedená v odst. 4 výše) má nepřímou nebo přímou Majetkovou účast v Současném provozovateli a Dotčené osobě (uvedené v odst. 4 výše), vypočítá se část ze základního jmění Současného provozovatele, kterou představuje takový majetkový vztah, vynásobením A x B, přičemž A je část z celkové Majetkové účasti v Současném provozovateli, kterou má Třetí osoba a která byla vypočtena v souladu s výše uvedenými zásadami, a B je část z celkové Majetkové účasti v Dotčené osobě, kterou má Třetí osoba a která je opět vypočtena v souladu s výše uvedenými zásadami.

(Pokud budeme pokračovat v ilustračním příkladu uvedeném pod bodem 5.5 pak: jestliže Společnost M ještě vlastní 70% akcií Společnosti Q, který vlastní 40% akcií Současného provozovatele, pak bude Společnost O mít majetkový vztah k Současnému provozovateli rovnající se 8.4% základního jmění Současného provozovatele.) 
3.	příloha 2 ke smlouvě mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a společností Český Mobil a.s. uzavřené dne 8.10.1999
1.	Služby státnímu sektoru: Gramotnost v oblasti informačních technologií

Český mobil se zavazuje vytvořit ve spolupráci s českou vládou pro českou mládež příležitosti vstoupit do nové informační éry, protože Český mobil věří, že společnost, která investuje do své mládeže, má velkou budoucnost.

Česká vláda v nedávné době odsouhlasila podrobný tříletý plán týkající se dosažení řady cílů v oboru státní informační politiky, Jedním z těchto cílů je také umožnit-v rámci rozšiřování znalostí informačních technologií-všem školám a knihovnám propojení na Internet všech škol a knihoven na celém území republiky do roku 2001.

1.1.	Poskytnutí propojení na Internet školám a knihovnám
Počet škol v České republice

·	Základní školy	4132
·	Stření školy	364
·	Specializované střední školy	756
·	Integrované střední školy	177
·	Odborná učiliště	499
·	Celkem	5928

Univerzity a jiné srovnatelné vzdělávací instituce nebyly brány v úvahu, protože na této úrovni je propojení na Internet zajištěno v rámci projektu Ten 155 (projekt Evropské unie, jehož cílem je zajištění propojení pro všechny univerzity na území České republiky), který je řízen Ministerstvem školství a poskytuje vše potřebné k výstavbě vysokorychlostních sítí.

Počet knihoven v České republice

·	Veřejné knihovny	6235
·	Pobočky veřejných knihoven	1151
·	Státní vědecké knihovny	10
·	Celkem	7396

1.2.	Metody propojení
Každá výše jmenovaná instituce bude podle potřeb používat jiného typu propojení na Internet a proto bude použito jiné metody, a propojení bude mít jinou kapacitu. Založíme naší nabídku na předpokladu, že každá z těchto institucí bude používat propojení s rychlostí odpovídající počtu uživatelů a častosti užívání.

Nabídka Českého mobilu musí vzít v úvahu základní skupiny tříděné podle rychlosti propojení:

A.	Nízkorychlostní propojení (asynchronní propojení s kapacitou až 33,6 KB/s, a mikrovlnné propojení s omezenou rychlostí)
B.	Propojení o standardní rychlosti (synchronní propojení s kapacitou o 64 KB/s)
C.	Propojení s vyšší kapacitou

Na základě analýzy stávajícího užívání a s ohledem na rostoucí požadavky na propojení na Internet, mohou být výše zmíněné instituce rozděleny do tří kategorií, jak to ukazuje následující tabulka:

Celkový počet institucí


A
B
C
Základní školy
Střední školy
Specializované střední školy
Integrované střední školy
Odborné střední školy
Veřejné knihovny
Pobočky veřejných knihoven
Státní vědecké knihovny
1500
18
38
18
100
1871
576
0
2632
291
605
142
374
2494
575
5
0
55
113
18
25
1871
0
5


Percentuální roztřídění

Základní školy
Stření školy
Specializované střední školy
Integrované střední školy
Odborné střední školy
Veřejné knihovny
Pobočky veřejných knihoven
Státní vědecké knihovny
36 %
5 %
5 %
10 %
20 %
30 %
51 %
0 %
64 % 
80 %
80 %
80 %
75 %
40 %
49 %
50 %
0 %
15 %
15 %
10 %
5 %
30 %
0 %
50 %

Potřebné investice

V rámci své pomoci vládě k dosažení cílů v oboru státní informační politiky vybuduje Český mobil novou infrastrukturu základnových stanic po celém území České republiky. Tyto stanice budou propojeny s dostačující přenosovou kapacitou tak, aby mohly uspokojit velký počet uživatelů.

Český mobil plánuje financování veškerých nákladů této technologické infrastruktury, která by poskytla propojení na Internet všem školám a knihovnám České republiky. Na tříleté období jsou náklady na uskutečnění tohoto projektu odhadnuty na 455 milionů Kč.

Dopis o záměru od Ministerstva školství České republiky je součástí přílohy 1.2.

2.	Středisko výzkumu a vývoje bezdrátových multimediálních telekomunikací
Po obdržení licence Český mobil společně se svými partnery založí výzkumné a vývojové středisko pro vývin nových produktů a služeb v oboru bezdrátových multimedií.

S pomocí jeho českých zaměstnanců a výzkumníků by toto středisko udržovalo Český Mobil v předních liniích rozvoje bezdrátových multimedií. Výsledky tohoto výzkumu pak budou dány k dispozici českým spotřebitelům. Navíc, čeští výzkumní pracovníci získají možnost vyvíjet a ověřit si řešení komunikačních problémů.

Český Mobil bude podporovat nové aplikace GSM a povede výzkum nutný k rozvinutí aplikací. 
Konkrétně bude Český Mobil:

·	Spravovat smlouvy o výzkumu se třetími osobami - vývojáři mobilních aplikací
·	Navázat spolupráci s výzkumnými středisky průmyslového sektoru, vysokých škol a vlády po celé České republice
·	Monitorovat vývoj technologií, které posunou GSM a Českou republiku vpřed k Systému univerálního mobilního telefonu (UMTS - Universal Mobile Telephone System)

Kromě vlastní finanční zainteresovanosti Českého Mobilu zajistí Český Mobil vytvoření nového vývojového fondu, aby tak napomohl vytvoření a zaměření nových investic do výzkumu a vývoje bezdrátových komunikací v České republice.

Vývojový fond Českého Mobilu poskytne rizikový kapitál na podporu projektů výzkumu a vývoje. Příjemci prostředků z fondu budou vybíráni z malých a středních podnikatelů, firem a universitních skupin po celé České republice. Úspěšné nabídky budou splňovat celkové obchodní cíle Vývojového fondu Českého Mobilu a budou mít rozumné vyhlídky na dobrou rentabilitu. Vývojový fond Českého Mobilu účelně využije veškeré prostředky investované developerem. Vedení fondu také poskytne odborné znalosti, aby napomohl příjemcům peněz získat přístup k domácím grantům a grantům Evropské unie, jakož I daňové úvěry, na které budou mít nárok. Zaměření investic Vývojového fondu Českého Mobilu nebude nijak omezeno žádnými iniciativami Českého Mobilu, a to vnitřními ani majetkovými.

Díky čemu věří Český Mobil, že je možné těchto cílů dosáhnout? Telesystem, mateřská společnost TIW, má značné zkušenosti a působivý seznam úspěchů při spojování různorodých stran pro iniciativy podobné Vývojovému fondu Českého Mobilu. Za poslední tři roky přivedl Telesystem různé skupiny mezinárodních investorů k vytvoření podobných fondů, například Telsoftu založeného s částkou 100 milionů amerických dolarů na investice do projektů spouštění a vývoje software, nebo GSM Capital, jednoho z největších fondů (130 milionů amerických dolarů) specializovaného výhradně na obor bezdrátových komunikací.


3.	Rozvrh implementace
Ustanovení části 3 přílohy č. 2 této smlouvy se týká obchodního plánu společnosti Český Mobil a podle dohody smluvních stran v článku 7 této smlouvy je důvěrné.

