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RDP_A_2013
RÁMCOVÁ DOHODA

O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

uzavřená mezi

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Adresa: Praha 4, Záběhlice, Boční II 1401/1a
IČ: 67985530
DIČ: 
Bankovní spojení: 
č.ú.: 
Zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném 
oddíl , vložka 
Jejímž jménem jedná: 
(dále jen Účastník) 
Mobilní telefon na účastníka: 
Email na účastníka: 

O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou266/2
140 22 Praha 4 - Michle
IČ: 60193336
DIČ: CZ60193336
Bankovní spojení: UniCredit Bank. a.s.
č.ú.: 500114004/2700
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 2322
Jejímž jménem jedná/zastoupená: 

,
(dále jen O2) 

1. Předmět dohody

1.1 Předmětem této dohody (dále jen „Dohoda“ nebo „Rámcová dohoda“) je závazek O2 poskytovat Účastníkovi, příp. Dalšímu
účastníkovi (i) služby elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí a vybrané služby poskytované prostřednictvím pevných
sítí (nevztahuje se na služby pevná linka a digitální linka) společnosti O2 za zvýhodněných obchodních podmínek (dále jen „Služby“) a
(ii) dodávky mobilních telefonů, příslušenství k mobilním telefonům a dalších produktů O2 (dále jen „Zboží“) za zvýhodněných
obchodních podmínek, a závazek Účastníka spolu s Dalšími účastníky odebírat Služby ve sjednaném množství po sjednanou dobu a
řádně a včas platit za Služby a Zboží po celou dobu účinnosti této Dohody.
1.2 Účastník prohlašuje, že ke dni uzavření této Dohody splňuje následující základní podmínky: (i) je podnikatelem ve smyslu § 420
občanského zákoníku a bylo mu přiděleno IČ, (ii) má u O2 aktivní nejméně 2 SIM karty, příp. se v průběhu 30ti pracovních dnů od
uzavření této Dohody zavazuje aktivovat nejméně 2 SIM karty a (iii) není v prodlení s úhradou svých finančních závazků vůči O2 ani v
prodlení s plněním jiných povinností Účastníka dle Všeobecných podmínek. 

2. Ceny

O2 se zavazuje účtovat Účastníkovi, příp. Dalšímu účastníkovi ceny za Služby poskytnuté po dobu trvání této Dohody dle Ceníku pro
firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služby a O2 Mobilní internetové připojení (dále jen „Ceník“), popř. ceníku O2 pro Služby
poskytované prostřednictvím pevných sítí účinného ke dni poskytnutí Služby a dle cenových ujednání uvedených v této Dohodě a
jejích přílohách. Účastník prohlašuje, že byl seznámen s aktuálními ceníky uvedenými v tomto článku. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Účastník a Další účastník se zavazuje určit Kontaktní osobu, která bude oprávněna (zmocněna) jednat se společností O2 a
zastupovat Účastníka či Dalšího účastníka ve všech záležitostech souvisejících s touto Dohodou, Účastnickou smlouvou a jednotlivými
Službami. V případě změny Kontaktní osoby je Účastník povinen neprodleně o této změně informovat společnost O2.
3.2 K této Dohodě mohou přistoupit i subjekty, které jsou ve vztahu k Účastníkovi osobami ovládanými nebo osobou ovládající nebo
subjekty, které jsou ovládané stejnou ovládající osobou jako Účastník ve smyslu ustanovení §74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích (dále též jen „Další účastník“). Další účastník tímto nabývá všech práv a povinností Účastníka vyplývajících z
této Dohody, vyjma práv a povinností uvedených v tomto článku. Přistoupením k této Dohodě zmocňuje Další účastník Účastníka, aby
jeho jménem sjednával změny či doplnění této Dohody a uzavíral k této Dohodě tomu odpovídající dodatky. Zároveň přistoupením k
této Dohodě přijímá Další účastník ručitelský závazek za povinnost Účastníka k úhradě smluvních pokut sjednaných v této Dohodě.
3.3 Účastník a Další účastník bere na vědomí, že informace obsažené v této Dohodě jsou obchodním tajemstvím společnosti O2.
Dojde-li na straně Účastníka nebo Dalšího účastníka k vyzrazení obchodního tajemství třetí osobě, je společnost O2 oprávněna
Účastníkovi a/nebo Dalšímu účastníkovi ukončit poskytování zvýhodněných obchodních podmínek sjednaných touto Dohodou.
3.4 Účastník se zavazuje, že po dobu trvání této Dohody neklesne součet jeho plateb za Služby za tři po sobě jdoucí zúčtovací období,
včetně plateb Dalších účastníků, pod trojnásobek minimální částky 4 000 Kč bez DPH (dále jen „Minimální částka“). V případě, že
Účastník poruší závazek dle předchozí věty, sjednávají smluvní strany k tíži Účastníka smluvní pokutu ve výši rozdílu trojnásobku
Minimální částky a výše měsíčního vyúčtování za Služby odebrané Účastníkem (spolu s Dalšími účastníky) bez DPH za příslušná tři po
sobě jdoucí zúčtovací období, kdy porušil svůj závazek dle předchozí věty.
3.5 Ocitne-li se Účastník nebo Další účastník v prodlení s úhradou vyúčtování Služeb a Zboží či smluvní pokuty dle této Dohody, je
společnost O2 oprávněna po dobu uvedeného prodlení neposkytovat Účastníkovi nebo Dalšímu účastníkovi zvýhodněné obchodní
podmínky sjednané touto Dohodou. 
3.6 Pro vyloučení pochybností smluvní 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 a není
ani písemným souhlasem společnosti O2 ve smyslu čl. 4.1 písm. c) Všeobecných podmínek. Účastník a Další účastník není na základě
této Rámcové dohody oprávněn umožnit užití Služeb třetí osobě za úplatu nebo v souvislosti se svou podnikatelskou činností a ani není
oprávněn ve vztahu ke Službám podnikat v oblasti elektronických komunikací. Pokud Účastník nebo Další účastník umožní užití Služeb
třetí osobě za úplatu nebo v souvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo uzavře s třetí osobou účastnickou či jinou smlouvu,
jejímž předmětem bude poskytování služeb totožných se Službami („přeprodej Služeb“) třetí osobě, pozbývá Účastník (popř. Další
účastník) uzavřením takové smlouvy oprávnění nakládat s účastnickými čísly (SIM), ohledně kterých takovou smlouvu se třetí osobou
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uzavřel. Společnost O2 je oprávněna odstoupit od této Rámcové dohody s okamžitou účinností v případě porušení povinností dle
tohoto článku Účastníkem nebo Dalším účastníkem. Společnost 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.
3.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že Účastník, spolu s Dalšími účastníky, je oprávněn pod zvýhodněné obchodní podmínky této
Rámcové dohody zařadit maximálně 30 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 standardní ceny stanovené příslušným
ceníkem Služeb společnosti O2 (nikoli ceny sjednané touto Rámcovou dohodou). Limit účastnických čísel (SIM) lze navýšit pouze na
základě písemné dohody uzavřené mezi Účastníkem a společností O2. 

4. Závěrečná ustanovení

4.1.Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou 24 měsíců ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti prvním dnem zúčtovacího období následujícího po jejím uzavření,
nejpozději však do třiceti (30) dní po jejím uzavření. Pokud žádná ze smluvních stran písemnou formou nesdělí druhé straně alespoň
30 dnů před uplynutím doby trvání této Rámcové dohody, že trvá na jejím ukončení, dojde k automatickému prodloužení této
Rámcové dohody o dobu, na kterou byla původně uzavřena. K takovému prodloužení může dojít i opakovaně.
4.2. Ocitne-li se Účastník v prodlení s úhradou smluvní pokuty dle odst. 3.4 této Rámcové dohody, je společnost O2 oprávněna od této
Rámcové dohody odstoupit. V takovém případě se Účastník zavazuje uhradit společnosti O2 smluvní pokutu ve výši (i) součinu
Minimální měsíční částky (včetně DPH) dle odst. 3.4 a počtu měsíců zbývajících do konce doby, na kterou byla Rámcová dohoda
sjednána či v souladu s odst. 4.1 prodloužena, a (ii) dotace na nákup HW/příslušenství dle ustanovení Přílohy č. 1 této Rámcové
dohody (HW bonus), a to ve výši jejího skutečného čerpání Účastníkem nebo Dalšími účastníky ke dni ukončení této Rámcové dohody.
4.3. Po skončení této Dohody budou všechny Služby a Zboží účtovány v běžných cenách dle Ceníku bez uplatnění cenových ujednání
uvedených v této Dohodě a jejích přílohách, a dle aktuálního ceníku mobilních telefonů. 
4.4. Podmínky poskytování Služeb neupravené touto Dohodou se řídí Všeobecnými podmínkami ve znění účinném ke dni poskytnutí
Služby.
4.5 Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Změny a dodatky této
Dohody mohou být prováděny pouze písemnými, pořadově číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
4.6 Vztahy vzniklé na základě této Dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, popř. dalšími
příslušnými právními předpisy. K řešení sporů z této Dohody je příslušný Český telekomunikační úřad, a to včetně námitek proti
vyřízení reklamace. 
4.7 Tato Dohoda nahrazuje veškeré dříve platné rámcové smlouvy či dohody, uzavřené mezi Účastníkem a O2, jejímž předmětem bylo
poskytování zvýhodněných podmínek při poskytování základní a volitelných telekomunikačních služeb v mobilních sítích O2 a jiných
služeb, výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k mobilním telefonům a dalších produktů.

Za účastníka
Jméno a příjmení: 
V Praze Dne 19.1.2015
Podpis a razítko: 

Za O2 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení: ,
RFF01.00023.00017,
V Praze 19.1.2015 Dne 
Podpis a razítko:
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Příloha č.1 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací uzavřené
dne 19.1.2015. (Dále jen „Dohoda“).
Zvláštní podmínky pro: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
O2 poskytne účastníkovi následující zvláštní podmínky:

Tarif Cena za tarif Data/FUP Volné minuty do všech sítí
Cena volání SMS

O2 sítě ostatní sítě O2 sítě ostatní sítě

 Kč 10 GB 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Tarif Cena za tarif Data/FUP Volné minuty do všech sítí
Cena volání SMS

O2 sítě ostatní sítě O2 sítě ostatní sítě

Tarif
Cena za mezinárodní

volání
Roaming Euro tarif - zóna EU

zóna 1 zóna 2 zóna 3 odchozí hovory příchozí hovory SMS



 

Linka pro podnikatele a firmy 800 203 203 (nebo *77 z O2 mobilního telefonu) pro bezplatné volání na území ČR
Faxové číslo pro zasílání písemných materiálu: +420 271 482 552, e-mail: korporace@o2.cz
Linka pro podnikatele a firmy je určena výhradně pro Kontaktní osoby BA zákazníka. Provozní doba: pracovní dny 07:00 - 21:00 hod.
Pro ostatní uživatele mobilních telefonů zůstává plně k dispozici Oddělení péče o zákazníky (*11, +420 800 02 02 02).
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Odchozí MMS účtujeme sazbou Kč

SMS do zahraničí účtujeme sazbou Kč

Součástí tarifu O2
/min

Součástí tarifu 

pro odchozí volání, .

Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v Kč za minutu/SMS/MMS. Účtovací interval (tarifikace) pro národní
volání a videovolání: První minuta celá a dále pak po 30 sekundách.

.

Platnost volných minut je jedno účetní období a nevyužité minuty se nepřevádějí do dalších zúčtovacích období. O2 se zavazuje
poskytovat účastníkovi po dobu trvání této Rámcové dohody službu O2 Eurotarif za zvýhodněné ceny volání v rámci zóny a do ČR,
příchozích hovorů a SMS v zóně EU. Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu/SMS bez DPH a platí ve všech sítích v dané zemi. Účastníkovi
této rámcové dohody bude poskytnuta sleva na mezinárodní hovory a videohovory do zóny 1, 2 a 3. Sleva platí pro všechny tarify GSM.
Sleva se počítá z ceny dle aktuálního Ceníku pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba, O2 Mobilní internetové připojení.

Tarifní plán VARIO musí být aktivován na všech účastnických číslech (SIM) využívajících hlasové služby, která jsou registrována na IČ
účastníka a jsou zahrnuta pod jeho platnou Rámcovou dohodu. V případě, že dojde k zániku této Rámcové dohody, pak bude
účastníkovi nastaven tarifní plán VARIO dle standardního ceníku společnosti O2 na všech účastnických číslech (SIM) původně
zařazených pod podmínkami této Rámcové dohody.

Sleva na speciální služby se uplatňuje na základní měsíční paušál tarifu pro službu O2 Car Control nebo O2 Machine.

HW Bonus je určen k čerpání na ceny telefonu a zařízení z nabídky O2, a je uplatnitelný na běžné prodejní ceny. Bonus lze čerpat po
celou dobu platnosti Rámcové dohody, přičemž se zmenšuje v závislosti na jeho čerpání. Bonus snižuje výslednou cenu jednotlivých
vybraných telefonů a zařízení až na částku včetně DPH. Účastník není oprávněn bonus na nákup mobilních telefonů a zařízení
použít na nákup datových zařízení za zvýhodněnou či dotovanou cenu ve smyslu Speciální nabídky dle Všeobecných podmínek. V
případě porušení závazku dle předchozí věty je společnost O2 oprávněna bez dalšího požadovat na účastníkovi uhrazení rozdílu
základní (nezvýhodněné, nedotované atp.) kupní ceny datového zařízení a ceny účastníkem skutečně hrazené.

Účastník je dále srozuměn s tím, že nárok na dotaci HW či příslušenství mu náleží pouze ve výši stanovené v této Rámcové dohodě. V
případě, že Účastník mu přidělenou dotaci přečerpá, tj. přesáhne maximální výši stanovenou v této Rámcové dohodě pro dané časové
období, je povinen na výzvu O2 vrátit O2 rozdíl mezi reálně vyčerpanou dotací a maximální výši dotace dle této Rámcové dohody
určené pro dané časové období.

V případě prodeje HW/příslušenství v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění
pozdějších předpisů je dotace čerpána v takové výši, jako by k přenesení daňové povinnosti nedocházelo.

Služba O2 E-účet je zdarma. Služba je součástí každého aktivovaného tarifu v rámci této nabídky.

Standardní cena za aktivační poplatek bude snížena na 1Kč/SIM včetně DPH.



 

Linka pro podnikatele a firmy 800 203 203 (nebo *77 z O2 mobilního telefonu) pro bezplatné volání na území ČR
Faxové číslo pro zasílání písemných materiálu: +420 271 482 552, e-mail: korporace@o2.cz
Linka pro podnikatele a firmy je určena výhradně pro Kontaktní osoby BA zákazníka. Provozní doba: pracovní dny 07:00 - 21:00 hod.
Pro ostatní uživatele mobilních telefonů zůstává plně k dispozici Oddělení péče o zákazníky (*11, +420 800 02 02 02).
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Příloha č.2 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací uzavřené
dne 19.1.2015. (Dále jen „Dohoda“).
Zvláštní podmínky pro: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
O2 poskytne účastníkovi následující prvotní nastavení mobilních tarifů:
Tel číslo Aktuální tarif Nový tarif

 internet XL

Za účastníka
Jméno a příjmení: 
V Praze Dne 19.1.2015
Podpis a razítko: 

Za O2 Czech Republic a.s.
Jméno a příjmení: ,
RFF01.00023.00017,
V Praze 19.1.2015 Dne 
Podpis a razítko:



 

Linka pro podnikatele a firmy 800 203 203 (nebo *77 z O2 mobilního telefonu) pro bezplatné volání na území ČR
Faxové číslo pro zasílání písemných materiálu: +420 271 482 552, e-mail: korporace@o2.cz
Linka pro podnikatele a firmy je určena výhradně pro Kontaktní osoby BA zákazníka. Provozní doba: pracovní dny 07:00 - 21:00 hod.
Pro ostatní uživatele mobilních telefonů zůstává plně k dispozici Oddělení péče o zákazníky (*11, +420 800 02 02 02).
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Příloha č.3 k Rámcové dohodě o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené dne 19.1.2015.
(Dále jen „Dohoda“).
Zvláštní podmínky pro: Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
b) O2 poskytne účastníkovi následující zvláštní podmínky k cenám uvedeným v Ceníku služby O2 Internetové
připojení a k cenám uvedeným v Ceníku O2 Hlasové služby a dalších služeb elektronických komunikací:

O2 Internetové připojení: O2 se zavazuje poskytnout účastníkovi služby zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu u tarifu Internet Optimal
a Internet Aktiv po celou dobu trvání této Rámcové dohody. Zvýhodněná cena se vztahuje na všechny služby účastníka, které se
současně sjednávají bez závazku. Zvýhodněnou cenu měsíčního paušálu u tarifu Internet Optimal a Internet Aktiv není možné
kombinovat s krátkodobými marketingovými nabídkami společnosti O2 a Speciální nabídkou dle Všeobecných podmínek.

O2 Neomezená linka: Účastníkovi této Rámcové dohody bude poskytnuta sleva na měsíční paušál služby pro každého koncového
uživatele. Snížení ceny není podmíněno závazkem a platí po celou dobu trvání této Rámcového dohody.

.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, není-li uvedeno jinak.
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