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Výtisk číslo: 

 
 
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 SMS Connector 
 

 (dále jen „Smlouva“) 
uzavřená mezi 

 
Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv O2 Czech Republic, a.s. 
– organizační složka státu 
Šrobárova 48 
100 41, Praha 10 

Za Brumlovkou 266/2         

 140 22 Praha 4 - Michle 
IČ: 00023817 IČ: 60193336 
DIČ: - DIČ: CZ60193336 
Bankovní spojení:  Bankovní spojení: 
 XXX 
  
Za který jedná: Za kterou jedná:  
Mgr. Irena Storová, MHA XXX 
ředitelka 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
(dále jen účastník) 

 
(dále jen O2) 

 
 

1. Předmět Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na tom, že společnost O2 bude účastníkovi poskytovat službu O2 SMS Connector Extra 
za zvýhodněných cenových podmínek. Společnost O2 se zavazuje službu O2 SMS Connector Exra účastníkovi 
poskytovat za ceny, jež jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Služba spočívá v odeslání SMS zpráv na mobilní 
telefon pacienta, kterému byl vydán elektronický recept. Zpráva musí být odeslána z centrálního rozhraní systému 
eRecept prostřednictvím SMS brány O2 (propojení VPN tunelem – účastník/O2). 

Tato Smlouva se řídí Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb společnosti O2 Czech Republic, a.s. (dále 
jen „Všeobecné podmínky“), a Ceníkem základních služeb pro firemní zákazníky a Ceníkem volitelných služeb pro 
firemní zákazníky (dále společně též jen jako „Ceník“), které jsou účastníkovi k dispozici na internetových stránkách 
společnosti O2. 

Podmínky obsažené ve Všeobecných podmínkách a Ceníku, které jsou pro účastníka méně výhodné než podmínky 
v této Smlouvě, nebo sankční ustanovení nebo jakékoliv postihy vůči účastníkovi uvedené ve Všeobecných 
podmínkách nad rámec této Smlouvy se na účastníka při plnění této Smlouvy nevztahují. Pokud budou ustanovení 
Smlouvy a Všeobecných podmínek podobná, avšak z jejich vzájemné existence bude vyplývat jakákoli nejasnost co 
do rozsahu práv a povinností Smluvních stran, použije se výlučně ustanovení této Smlouvy.  

2. Platební podmínky 

Fakturace je měsíční, každá faktura musí být vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za 
který je poskytování služeb fakturováno. Přílohou každé faktury musí být výkaz obsahující údaje o počtu skutečně 
odeslaných SMS ve fakturovaném měsíci, z kterého vyplývá kolik SMS je společností O2 fakturováno nad rámec 
měsíčního paušálu, tj. v pásmu 1, resp. v pásmu 2. 

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 ode dne vystavení, O2 je povinna doručit fakturu účastníkovi nejpozději 
do 3 pracovních dnů od data vystavení. 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění jejich pozdějších předpisů. V případě, že předložená faktura 
nebude mít odpovídající náležitosti nebo některý z údajů bude uveden chybně, je účastník oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět O2 s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury 
od okamžiku vystavení opravené faktury. 



 

 

O2 je povinna do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy zajistit funkčnost služby SMS Connector Extra. V případě 
prodlení O2 se zajištěním funkčnosti SMS Connectoru Extra je O2 povinna uhradit účastníkovi smluvní pokutu ve 
výši 50 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. 

3. Mlčenlivost 

O2 se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy a které 
nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. V případě, že O2 bude mít důvodné 
podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných materiálů neoprávněné osobě, je povinna o této skutečnosti 
neprodleně informovat účastníka. Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy. 

O2 se zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, 
pokud Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými účastníkem O2, popř. získanými O2 v souvislosti s 
plněním jetích závazků dle Smlouvy je povinna nakládat jako s důvěrnými informacemi. O2 se zavazuje použít 
důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. O2 se zavazuje, že on ani 
jiná osoba, která bude O2 seznámena s důvěrnými informacemi v souladu se Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí 
osobě vyjma případů, kdy: 

• jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem 
splnění závazků O2 vyplývajících ze Smlouvy (poddodavatelům); 

• jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem účastníka; 

• tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným 
rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je O2 
povinna na výzvu účastníka bez zbytečného odkladu prokázat. 

O2 zaváže povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky a osoby podílející se se 
souhlasem účastníka na poskytování služeb pro účastníka. Pokud O2 poruší jakoukoli povinnost stanovenou 
v článku 3.4, je povinna uhradit účastníkovi smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

4. Závěrečná ustanovení 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu do 15. 5. 2019 anebo do vyčerpání finančního limitu ve výši 801 608,- Kč bez DPH 
(910.000,- Kč s DPH). Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy bez zbytečného odkladu smluvní 
strany v případě, že druhá smluvní strana poruší Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Účastník je oprávněn Smlouvu vypovědět během její platnosti bez uvedení důvodu, a to v jednoměsíční výpovědní 
lhůtě, která započne běžet dne následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. O2 je 
oprávněna vypovědět Smlouvu ve stejné výpovědní lhůtě pouze v důvodu prodlení účastníka se zaplacením faktury 
delším než 60 dní. 

Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě, Všeobecných podmínkách a Ceníku neupravená se řídí 
zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

O jakýchkoli sporech z uzavřené Smlouvy bude rozhodováno věcně a místně příslušným soudem České republiky. 
Rozhodčí doložka se nesjednává. 

O2 se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření Smlouvy zaslat účastníkovi písemné oznámení, zda je 
zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných 
pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou 
osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně 
výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. O2 se zavazuje zaslat účastníkovi toto oznámení i v případě, že 
podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během platnosti 
této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, zavazuje se O2 do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost prokazatelně nastala, zaslat účastníkovi písemné ohlášení této změny. 

O2 potvrzuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenu pojistnou Smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 1 000 000 Kč se spoluúčastí nejvýše 10 %, 
a že tuto pojistnou Smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení 



 

 

činnosti podle této Smlouvy. Na žádost účastníka je O2 povinna předložit pojistnou Smlouvu či pojistný certifikát 
příslušné pojišťovny. 

O2 bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr smluv“) v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů 
uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách účastníkem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma 
osobních údajů. 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez 
předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv. 

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve 
Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání 
o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět 
musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této 
Smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které 
vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, 
kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost 
ovlivnit obsah podmínek této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 
1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Smlouvu. 

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1.  

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.  

Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o 
všech článcích připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

5. Přílohy ke Smlouvě 

 

Součástí Smlouvy jsou následující přílohy 

 

 
• Příloha 1 – Ceník/Zvláštní ujednání  

 
 
 
 



 

 

Příloha 1 
Ceník služby O2 SMS Connector Extra 

 
O2 se zavazuje poskytovat účastníkovi službu v rozsahu této Smlouvy za následující ceny: 
 

  
Cena služby 

bez DPH 
Samostatně 

DPH 
Cena služby 
včetně DPH 

Cena služby v podobě měsíčního 
paušálu pro 200 000 SMS 

75 000,00 Kč 15 750,00 Kč 90 750,00 Kč 

Cena služby – jednotková cena  
za 1 SMS v pásmu 1  
(200 001 – 400 000 SMS/měsíc) 

0,51 Kč 0,11 Kč 0,62 Kč 

Cena služby – jednotková cena  
za 1 SMS v pásmu 2  
(400 001 a více SMS/měsíc) 

0,65 Kč 0,14 Kč 0,79 Kč 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 3. 4. 2019 V Praze dne 7. 3 2019 
 
 
 
……………………….…………. …………….……………………. 
Mgr. Irena Storová, MHA                                                         XXX 

ředitelka 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 


