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Evidenční číslo: 920892

Dodatek č. 6 k Rámcové Smlouvě
číslo OZOP/133921

Uzavřené dne 1. 3. 2008 mezi

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, 02 Czech Republic a. s.
příspěvková organizace Za Brumlovkou 266/2
Peroutkovo nábřeží 434 140 22 Praha 4 - Michle
760 01 Zlín IČO: 60193336
IČO: 62182137 Dıčz (160193336
DIČ: C262182137 Spisová značka, pod kterou je Společnost
Spisová značka, pod kterou je Společnost zapsána u příslušného rejstříkového Soudu:
zapsána u příslušného rejstříkového soudu: B 2322 vedená u Městského soudu v Praze
Pr 1278 vedená u Krajského Soudu v Brně

Zastoupená:
zastoupená: Jan Hřídel
JUDr. JOSEF VALENTA Manažer pro prodej, Veřejná Správa
Ředitel (dále jen „02")
(dálejen „Účastník") a

02 a Účastník se dohodli na následujících změnách výše uvedené Rámcové Smlouvy:

l. 02 a Účastník Se dohodli na prodloužení výše uvedené Rámcové Smlouvy o 24 měsíců počítaných ode dne
účinnosti tohoto dodatku.

lI. 02 a Účastník se dohodli na Změně ustanovení písmene a) přílohy č. 6b Rámcové Smlouvy, jehož znění Se zrušuje
a nahrazuje se novým Zněním uvedeným v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

III. 02 a Účastník Se dohodli na změně minimální částky dle článku 4.7 Rámcové Smlouvy, a to na 70.000 Kč.

lV. 02 a Účastník Se dohodli na změně této Rámcové Smlouvy O následující ustanovení:

4.9 Pro vyloučení pochybností Strany Shodně prohlašují, že Rámcová Smlouva není a nebude za žádných Okolností
považována či interpretována jako Smlouva o propojení či přístupu k Sítí či Službám elektronických komunikací
ve Smyslu § 78 a náSI. ZOEK. Účastník a Další účastník bere na vědomí, že dle čl. 4.1.bod 2 Všeobecných podmínek
§§nesmí přenechávat Služby za úplatu nebo jiné protíplněníjíným osobám („přeprodej") ani přeprodej umožnit
nebo se na něm podílet. Zakázáno je rovněž začleňování Služeb 02 do technických řešení určených pro
poskytování služeb jiným osobám a vydávání služeb 02 za službyjiného Subjektu. V případě porušení povinností
Účastníka či Dalšího účastníka stanovených čI. 4.1.bod 2 Všeobecných podmínek přecházejí práva i povinnosti
Účastníka či Dalšího účastníka na koncového uživatele Služeb, pokud S tím 02 vysloví Souhlas. Jediným
oprávněným poskytovatelem Služeb na telefonních číslech, jejichž prostřednictvím jsou Služby poskytovány,
zůstává i v takovém případě 02. 02 je oprávněna Odstoupit od této Rámcové Smlouvy S okamžitou účinností
vpřípadě porušení povinností dle tohoto článku Účastnıkem nebo Dalším účastníkem. 02 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 nenídotčen nárok Společnosti 02 na náhradu škody. Smluvnístrany
prohlašují, že výši Smluvní pokuty považují za přiměřenou.

4.10 Smluvní Strany se dohodly na tom, že Účastník, Spolu s Dalšími účastníky, je oprávněn pod Zvýhodněné obchodní
podmínky této Rámcové Smlouvy zařadit maximálně 420 účastnických čísel (SIM). To Znamená, že bude-li mít

02 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic t800 020202 www.02.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Měslskéhu Soudu v Praze oddli B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZGOíSBBSE



Oz
Účastník, Spolu S Dalšími účastníky, aktivních více účastnických čísel (SIM), než je uvedeno v tomto článku, bude
02 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 v
cenách Sjednaných touto Rámcovou dohodou). Limit účastnických čísel (SIM) lze navýšit pouze na základě
písemné smlouvy uzavřené mezi Účastníkem a společností 02.

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 stejnopísech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento
dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinností 1. 10. 2021.

Ve Zlíně, dne 1 [i '[19- ZÚ“V v V Praze, dne

, žili,
_] " ìıàâxílıo kraje. p.0. ĹĹ/Ĺ/

, _,ıø Jš'šfoıšLnJE- nábřeží 434 C ,i ' " “ ĹČ K ť lfıwwzso 01 Zıın V ® |j I. -- '

za Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, za 02 Czech Republic a.S.
příspěvková organizace Jan Hřídel
JUDr. JOSEF VALENTA Manažer pro prodej, Veřejná správa
Ředitel Na základě pověření

Přílohy:
č. 1 - Příloha č. 6b Rámcové smlouvy
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Oz
Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové smlouvě

Příloha č.6b Zvláštní ujednání

Zvláštní ujednání

a) Individuální nabídka

Individuální nabídka pro: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

02 poskytne Účastníkovi následující individuální podmínky:

Volání, SMS a ostatní

- > Velìlčøst lání- .Volání Vn'tfçřťštní sms-dn 510152“ MMS.Objemdat . ._ ._ V _ . . volám V. .v. -_ -_ v V.. 'obnova EIB-[GB či do , -Gžfa na den -lmøbllniz .v Měsícní v-ČRazóne . _7 V '.v.rámcı .. . .V __ _1Tarif _ . . > ' nl- na ostatnrc. e ' _ _peimé- ostatní Sifë ČR apaušál ELJ/Datová r . . . > _. V. sluzby _ _ . V V . _. . _...čstužka objemu peune h-sı'tív. .Vbłăflwe sıtězv -chnsítív zaˇhranı.
dát snëv ČR 'ČR firmě .ČR 'ČRV ľi.

vARıO profil v0ice+ 270,00 - - 0,00 0,00 0,00 3,90

VARIO profil 3 380,00 3 GB 2 GB 0,00 0,00 0,00 3,90

VARIO profil 4 500,00 10 GB 2 GB 0,00 0,00 0,00 3,90

VARIO profil 4+ 750,00 10 GB 2 GB 0,00 0,00 0,00 3,90
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 Volání ve firmě, jejíž poplatekje zahrnut do měsíčního paušálu tarifu.
Volání do hlasové schránky je zahrnuto v ceně měsíčního paušálu.

Součástí tarifu VARIO profil 4+ je 300 volných minut pro mezinárodnívolání do zóny 1 a 2. PO vyčerpání volných minut
platí ceny dle Rámcové Smlouvy a aktuálního Ceníku společnosti 02.

Provoz v zóně EU

Tarif Wlănř'ˇiiřlřhml SMS v zena šu
i! Zšìi'ie EU

VARIO profil Voice+ 0,00 0,00

VARIO profil 3 0,00 0,00

VARIO profil 4 0,00 0,00

VARIO profil 4+ 0,00 0,00

Ceny jsou uvedeny bez aktuální Sazby DPH. Ceny jsou v Kč za minutu/SMS.
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Mezinárodní volání a vídeovolání

Oz

1.
Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v Kč za minutu.
Účtovací interval (tarifikace) pro mezinárodní volání a vídeovolání: Účtuje Se každá započatá minuta.
Seznam zemí S rozdělením do jednotlivých zón je uvedený v Ceníku volitelných Služeb.
Mezinárodním voláním Se rozumí hlasový provoz na účastnických číslech.

Výše uvedené Sazby (ceny) za mezinárodní volání/vídeovolání a SMS na zahraniční čísla Se uplatní pouze v kombinací S
některým z tarifů uvedených v této příloze shora v tabulce Volání.

Svět Basic

02 Se zavazuje účastníkovi po dobu trváníte'to smlouvy účtovat za odchozí/příchozí roaming v zemích uvedených v níže
připojené tabulce cenu podle níže uvedené tabulky:

_. s .líflıf-ánfżvnàçnçí., ŤŤ *'ř 'šílänaømê _ gămlša _ďafëg ehm hmmm SMâ

Zbytek Evropy 14,00 10,00 4,00
Ostatní 27,50 22,50 Dıe platného ceníku

Ceny jsou v Kč za 1 min. bez DPH, 1 odchozí SMS/MMS/MB. Ceny za odchozí/příchozí roaming v zemích v tabulce
neuvedených se řídí platným cenÍkem společnosti 02. Výše uvedené rozdělení zón a sazby (ceny) za odchozí/příchozí
roaming se uplatní pouze v kombinaci s některým z tarifů uvedených v této příloze Shora v tabulce Volání.

Mobilní internet

tání mˇšfünfipzwšäí
Mobilní internet Business XL 340,00

Mobilní internet Business XXL 430,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH.

Machine tarify

"árii MW
paušál

02 Machine Základ 40,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH.
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Machine doplňkové balíčky

amčíšmy Mëšfiflimšal
02 Machine 1 MB 8,00

02 Machine 5 MB 10,00

02 Machine 10 MB 15,00

02 Machine 50 MB 25,00
Ceny jsou uvedeny v Kč bez aktuální sazby DPH.

Není-li výslovně Stanoveno jinak, nejpozději s ukončením účinnosti této Rámcové Smlouvy budou Účastnikovi a Dalšimu
účastnikovi všechny Služby účtovány v běžných cenách, tj. dle Ceníku bez cenových ujednání uvedených v této Rámcové
dohodě. Ztohoto důvodu bude Účastnikovi s ukončením účinnosti této Rámcové Smlouvy nastaven na účastnických
číslech (SIM) příslušný výchozí tarif, a to dle tabulky níže. Podmínky výchozího tarifu jsou stanoveny Ceníkem.

Taxi? (aiäżrmnf-mäenflsükíonëeàí VúăřmmąsęˇmiRięìQflflršoiˇmıê smlouvy) výchoätąríí

VARIO profil Voice+ VARIO Voice
VARIO profil 3 VARIO

VARIO profil 4 VARIO
VARIO profil 4+ VARIO

Účastník a Další účastníci berou na vědomí, že shora uvedené zvýhodněné obchodni podminky (slevy) není možné
kombinovat S jinými slevami či krátkodobými marketingovými akcemi (KMA) poskytovanými ze Strany O2. Služby a Zboží
Objednané Účastnikem či Dalším účastníkem za trvánítéto Rámcové Smlouvy budou (po dobu jejího trvání) bez dalšího
účtovány dle shora uvedených cenových podmínek (nikoli dle cenových podmínek jiných slev či krátkodobých
marketingových akci).
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