Evidenční číslo: 832030

Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě
číslo VS / 313139
Uzavřené dne 20. 6. 2011 mezi

Městská část Praha-Kunratice
K Libuši 7/10
148 00 Praha - Kunratice
IČO: 00231134
DIČ:

O2 Czech Republic a. s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČO: 60193336
DIČ: CZ60193336
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

zastoupená:
Ing. Lenka Alinčová
Starostka
(dále jen „Účastník“) a

zastoupená:
Remigius Machura
Key Account Manager
(dále jen „O2“)

O2 a Účastník se dohodli na následujících změnách výše uvedené Rámcové dohody:
I.

O2 a Účastník se dohodli na prodloužení výše uvedené Rámcové dohody o 24 měsíců počítaných ode dne
účinnosti tohoto dodatku.

II.

O2 a Účastník se dohodli na změně ustanovení písmene a) přílohy č. 1 Rámcové dohody, jehož znění se zrušuje
a nahrazuje se novým zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.

O2 a Účastník se dohodli na změně minimální částky dle článku 4.5 Rámcové dohody, a to na 5.000,- Kč.

IV.

O2 a Účastník se dohodli na doplnění této Rámcové dohody o následující ustanovení:

4.11

Pro vyloučení pochybností strany shodně prohlašují, že Rámcová dohoda není a nebude za žádných okolností
považována či interpretována jako smlouva o propojení či přístupu k síti či službám elektronických komunikací
ve smyslu § 78 a násl. ZoEK. Účastník a Další účastník bere na vědomí, že dle čl. 4.1.bod 2 Všeobecných podmínek
nesmí přenechávat Služby za úplatu nebo jiné protiplnění jiným osobám („přeprodej“) ani přeprodej umožnit
nebo se na něm podílet. Zakázáno je rovněž začleňování Služeb O2 do technických řešení určených pro
poskytování služeb jiným osobám a vydávání služeb O2 za služby jiného subjektu. V případě porušení povinností
Účastníka či Dalšího účastníka stanovených čl. 4.1.bod 2 Všeobecných podmínek přecházejí práva i povinnosti
Účastníka či Dalšího účastníka na koncového uživatele služeb, pokud s tím O2 vysloví souhlas. Jediným
oprávněným poskytovatelem služeb na telefonních číslech, jejichž prostřednictvím jsou služby poskytovány,
zůstává i v takovém případě O2. O2 je oprávněna odstoupit od této Rámcové dohody s okamžitou účinností
v případě porušení povinností dle tohoto článku Účastníkem nebo Dalším účastníkem. O2 je dále oprávněna
požadovat po Účastníkovi nebo Dalším účastníkovi smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinností dle tohoto článku, čímž není dotčen nárok společnosti O2 na náhradu škody. Smluvní strany
prohlašují, že výši smluvní pokuty považují za přiměřenou.

4.12 Smluvní strany se dohodly na tom, že Účastník, spolu s Dalšími účastníky, je oprávněn pod zvýhodněné obchodní
podmínky této Rámcové dohody zařadit maximálně 50 účastnických čísel (SIM). To znamená, že bude-li mít
Účastník, spolu s Dalšími účastníky, aktivních více účastnických čísel (SIM), než je uvedeno v tomto článku, bude
O2 Účastníkovi (popř. Dalšímu účastníkovi) účtovat za Služby odebírané prostřednictvím účastnických čísel
(SIM) nad limit stanovený tímto článkem v standardních cenách stanovených příslušným ceníkem Služeb (nikoli
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v cenách sjednaných touto Rámcovou dohodou). Limit účastnických čísel (SIM) lze navýšit pouze na základě
písemné dohody uzavřené mezi Účastníkem a společností O2.
V.

Náleží-li Účastník do okruhu subjektů uvedených v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zavazuje se uveřejnit
Rámcovou dohodu ve znění všech jejích dodatků (včetně tohoto dodatku), případně jednotlivé Účastnické
smlouvy v registru smluv v souladu s tímto zákonem.

VI.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento
dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti 13. 3. 2020.

V Praze, dne

za Městská část Praha-Kunratice
Ing. Lenka Alinčová
Starostka

Přílohy:

č. 1 – Zvláštní ujednání

V Praze, dne

za O2 Czech Republic a.s.
Remigius Machura
Key Account Manager
Na základě pověření ze dne 8.8.2018

Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové dohodě
a) Individuální nabídka
Individuální nabídka pro: Městská část Praha-Kunratice
O2 poskytne Účastníkovi následující individuální podmínky:
Volání, SMS a ostatní

Tarif

Měsíční
paušál

Objem dat
v ČR a zóně
EU/Datová
služba

Velikost Volání
Volání
obnove do O2 a
do
ní
na
ostatníc
objemu pevné
h sítí v
dat
sítě v ČR
ČR

Vnitrostátní
volání
v rámci
služby
Team
Combi

SMS
do O2
a na
pevné
sítě v
ČR

SMS
do
ostatní
ch sítí v
ČR

VARIO profil
500,00
5 GB
2 GB
0,00
0,00
0,00
3 MAX
VARIO profil
650,00
20 GB
2 GB
0,00
0,00
0,00
5
Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS.
Položka Data zobrazuje výši základního objemu dat nebo datovou službu, která je součástí tarifu.
Účtovací interval (tarifikace) pro národní volání a videovolání: První minuta celá a dále pak po sekundách.
Součástí všech tarifů je služba Team Combi, jejíž poplatek je zahrnut do měsíčního paušálu tarifu.
Volání do hlasové schránky je zahrnuto v ceně měsíčního paušálu.

Provoz v zóně EU
Tarif

Volání odchozí v zóně EU

SMS v zóně EU

0,00

0,00

VARIO profil 3 MAX

VARIO profil 5
0,00
0,00
Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny jsou v Kč za minutu/SMS.

Datové balíčky
Služba
Mobilní internet Business XXL
Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH.

Měsíční paušál
550,00

Jednorázové poplatky
Služba

Poplatek

Poplatek za výměnu SIM

1,00

Poplatek za nedotovanou aktivaci SIM

1,00

Poplatek za dočasné odpojení SIM na prázdniny
Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH.

1,00

MMS
(mobilní
sítě ČR
a
zahranič
í)
3,90
3,90

S ukončením účinnosti této Rámcové dohody budou Účastníkovi a Dalšímu účastníkovi všechny Služby účtovány v
běžných cenách, tj. dle Ceníku bez cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě. Z tohoto důvodu bude
Účastníkovi s ukončením účinnosti této Rámcové dohody nastaven na účastnických číslech (SIM) příslušný výchozí
tarif, a to dle tabulky níže. Podmínky výchozího tarifu jsou stanoveny Ceníkem.
Tarif (aktivní v den ukončení účinnosti Rámcové dohody)

Výchozí tarif

VARIO profil 3 MAX

VARIO

VARIO profil 5

VARIO

Účastník a Další účastníci berou na vědomí, že shora uvedené zvýhodněné obchodní podmínky (slevy) není možné
kombinovat s jinými slevami či krátkodobými marketingovými akcemi (KMA) poskytovanými ze strany O2. Služby a
Zboží objednané Účastníkem či Dalším účastníkem za trvání této Rámcové dohody budou (po dobu jejího trvání) bez
dalšího účtovány dle shora uvedených cenových podmínek (nikoli dle cenových podmínek jiných slev či krátkodobých
marketingových akcí).

