
2 

Evidenčnı cıslo: 610880 

Město Pacov 
nám. Svobody 320 
395 01 Pacov 
IC: 00248789 ~ DIČ: CZ00248789 

Jejimžjménemjedná/zastoupená: 
Ing. Lukáš Vlček 
Starosta 
(dálejen ,,Účastník“) a 

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě 
čísıø vs/481886 

Uzavřené dne 20. 2. 2014 mezi 

02 Czech Republic a. S. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 - Michle 
IČ: 60193336 
Dıcz CZ60193336 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 

Zastoupené: 

Hanazer pro pro!ej 
(dálejen ,,02“)

v O2 a Účastník se dohodli na následujících změnách výse uvedené Rámcové dohody: 

Ill. 

4.10 

4.11 

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

O2 a Účastník se dohodli na změně ustanovení písmene a), b) přílohy č. 1 Rámcové dohody, jehož znění se 
zrušuje a nahrazuje se novým zněním uvedeným V Příloze Č. 1 tohoto dodatku. 
O2 a Účastník se dohodli na změně této Rámcové dohody v následujících ustanoveních: 
Pro vyloučení pochybností strany shodně prohlašují, že Rámcová dohoda není a nebude za žádných okolností považována či interpretovánajako smlouva 0 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 vsouvislosti se svou podnikatelskou činností, nebo uzavře střeti 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 oprávněni 
nakládat S účastnickými čísly (SIM), ohledně kterých takovou Smlouvu se třetí osobou uzavřel. O2 je oprávněno odstoupit od této Rámcové dohody S okamžitou účinností v případě porušení povinností dle tohoto 
článku Účastníkem nebo Dalším účastníkem. 02 je dále oprávněnopožadovat po Účastníkovi nebo Dalším 
účastníkovi smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč za každéjednotlivé porušení povinností dle tohoto článku, čímž 
není dotčen nárok Společnosti O2 na náhradu škody. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní pokuty považují za přiměřenou. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že Účastník, spolu s Dalšími účastníky, je oprávněn pod zvýhodněné obchodní podmínky této Rámcové dohody zařadit maximálně 200 účastnických čísel (SIM). To znamená, že 
bude-li mít Účastník, spolu S Dalšími účastníky, aktivních více účastnických čísel (SIM), nežje 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 
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cenikem Služeb (nikoli v cenách sjednaných touto Rámcovou dohodou). Limit 
účastnickych cısel (SIM) lze

2 

navýšit pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi Účastníkem a Společnosti 
O2. 

. Tento dodatek Se vyhotovuje ve dvou Stejnopisec , 

dodatek nabývá platnosti dnemjeho uzavření a účinností 20.2.2016. 

V Pacově, dne 

Za Město Pact 
Ing. Lukáš Vlč 
Starosta
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Pfiıøhy: 
Č. 1~Zvláštni ujednání 

/' 7 .ı` › V 

V Praze, dne /L / /4 "Í 

za O2 Czech Republic a.S. 

Manažer pro prodej 
Na základě pověření 

h z nichž každá ze smluvních stran obdržı pojednom Tento

/



Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové dohodě 
a) Individuální nabídka 
Individuální nabídka pro: Město Pacov 
O2 poskytne Účastníkovi následující individnáını nnzı--I-I-A
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nı saz y DPH. Ceny za Sazby jsou v Kc za minutu/SMS/MMS. Položka Data zobrazuje výše datových FUP jednotek v GB nebo datovou Službu, která je Součástí Profilu. 

Účtovací interval (tarífikace) pro národní volání a videovoláníz První minuta celá a dále pak po sekundách. 
Součástí všech tarifů je služba O2 Team Nonstop, jejíž poplatek je zahrnut do měsíčního paušálu tarifu. 

standardní cena za nedotovaný aktivační poplatek bude snížena na 1,- Kč /SIM včetně DPH 
- Účastníkovi bude v rámci tarifu O2 VARIO profil Voice poskytnuto 40 volných minut/měs./SIM 

Účastníkovi bude v rámci tarifu O2 VARIO profil Voice poskytnuto 30 volných SMS/měs./SIM 
- standardní měsíční poplatek za službu Mobilní Internet XL se sníží na 299,- Kč /SIM bez DPH 

Tarifní plán VARIO Profil musí být aktivován na všech účastnických číslech (SIM) ˇ' ' ' vyuzıvajıcıch hlasové Služby, která 
jsou registrována na IC účastníka a ̀ Sou Zah t 

`
' j rnu a pod jeho platnou Ramcovou dohodu. 

Vpřipadě, že dojde kzániku této Rámcové dohody pak bude účastník ' , ovı nastaven tarifní plán VARIO dle 
standardního ceníku Společnosti O2 na všech účastnických číslech (SIM) původně zařazených pod podmínkami této 
Rámcové dohody. 

Účastník ani Další účastníci nejsou oprávněni během trvání lat t' ' ' p nos ı teto Ramcové dohody využít Speciální nabídku 
zvýhodněného tarifu ani S " ' ' ' ˇ '

ˇ 
pecıalnı nabidku zvyhodneneho telefonu dle cl. Vˇ b 13 seo ecných podmínek. V případě
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porušení závazku dle předchozí věty je společnost O2 oprávněna bez dalšího požadovat na Účastníkovi či Dalším 
účastníkovi uhrazení rozdílu základní (nezvýhodněné, nedotované atp.) kupní ceny HW/příslušenství a ceny jím 
skutečně uhrazené. 

b) Dotace na nákup HW/příslušenství 
Účastníkovi bude poskytnuta sleva ve formě dotace na nákup HW/příslušenství (dále jen ,,dotace“) dle aktuální 
nabídky v celkové výši 15.000,- Kč. Částka dotace je uvedena ve výši včetně DPH. Ke dni podpisu tohoto dodatku činí 
tedy celková výše dotace účastníka 35.000,- Kč včetně DPH. 

Čerpání dotace přidělené na základě Rámcové dohody se řídí podmínkami Sjednanými v Rámcové dohodě. 

Poskytnutí dotaceje podmíněno splněním následujících podmínek: 
i) Účastník/Další účastník bude HW/příslušenství, k jehož koupi využil dotace, užívat výhradně pro své vlastní účely 
nebo pro účely Dalších účastníků, a to po celou dobu trvání této Rámcové dohody, výlučně v síti elektronických 
komunikací 02 a ve spojení S mobilním účastnickým číslem, kteréje zařazeno pod podmínky této Rámcové dohody; a 
ii) Účastník/Další účastník zahájí (v souladu S bodem i) al‹tivní užívání HW/příslušenství, k jehož koupi využil dotace, 
do 9 měsíců od převzetí příslušného HW či příslušenství. 

V případě nesplnění některé ze shora uvedených podmínek nárok na dotaci (slevu) nevznikne a O2 je oprávněna 
doúčtovat Učastníkovi/Dalšímu účastníkovi rozdíl Standardní (nedotované) kupní ceny HW/příslušenství stanovené 
příslušným ceníkem O2 pro HW a příslušenství a dotované ceny Učastníkem/Dalším účastníkem skutečně uhrazené. 

V průběhu prvních dvanácti měsíců trvání tohoto Dodatkuje Účastník/Další účastník oprávněn vyčerpat maximálně 
50% dotace. Zbylou část dotace je Účastník/Další účastník oprávněn vyčerpat v průběhu třináctého (13.) až 
čtyřiadvacátého (24.) měsíce trvání tohoto Dodatku. Po uplynutí čtyřiadvacátého (24.) měsíce trvání tohoto Dodatku 
a v průběhu výpovědní doby této Rámcové dohody není Účastník/Další účastník oprávněn dotaci čerpat. Účastník se 
zavazuje shora uvedené limity čerpání dotace dodržet. V případě jejich překročeníje mu O2 oprávněna příslušnou 
částku neoprávněné čerpané dotace doúčtovat. 

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.


