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RÁMCOVÁ DOHODA 
O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ MOBILNÍCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

PRO KOMUNIKACI MEZI STROJI (M2M) 

uzavřená mezi 

KORID LK, spol. s r.o. 
U Jezu 642/2a 

46180 Liberec 2 
IČO: 27267351 
DIČ: CZ27267351 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625 
 
Bankovní spojení: 
Komerční banka, č.ú.:  35-5526710237/0100 
 
Zastoupená: Ing. OTTO POSPÍŠIL, Ph.D., jednatel 
 
(dále jen „Účastník“) 

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 
 
Bankovní spojení: 
Komerční banka, č.ú.: 27-4908440207/0100 

Zastoupená: Bc. Jaroslava Vošická MPA,                               
Manažer pro prodej 
na základě pověření ze dne 4.11.2020 
 
(dále jen „O2“ nebo „společnost O2“) 

  

1. Předmět Rámcové dohody 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody (dále též jen „Rámcová dohoda“) je na straně jedné závazek společnosti 
O2  poskytovat Účastníkovi služby elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti O2 (dále 
též jen „Služby“) za zvýhodněných obchodních podmínek a na straně druhé závazek Účastníka odebírat Služby po 
dobu 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody v objemu sjednaném v čl. 3.5 této Rámcové 
dohody a řádně a včas platit vyúčtování za Služby O2 poskytnuté mu dle této Rámcové dohody po celou dobu 
účinnosti této Rámcové dohody. 

1.2 O zřízení jednotlivých Služeb je Účastník oprávněn požádat způsobem stanoveným Všeobecnými podmínkami. 

1.3 Účastník a O2 se dohodli umístit poskytnuté SIM karty O2 do zařízení, která nejsou primárně určena pro 
hlasovou/datovou komunikaci (dále jen „stroje“) a komunikují mezi sebou navzájem prostřednictvím mobilní 
datové komunikace (dále jen „M2M komunikace“). Tato zařízení jsou ve vlastnictví dopravce, který má 
s Účastníkem uzavřenu smlouvu o IDOL. 

Účastník je oprávněn vložit poskytnuté SIM pouze do odbavovacích zařízení vozidel Integrovaného dopravního 
systému Libereckého kraje, a to za účelem komunikace s Back office dopravce, popř. třetí strany. 

1.4 S ohledem na čl. 1.3 Rámcové dohody si O2 vyhrazuje právo přerušit, omezit rychlost připojení či upravit jiné 
technické parametry Služby v případě, že by míra využívání Služeb v konkrétním místě zatěžovala nadměrně síť 
takovým způsobem, že by to mělo dopad na kvalitu služeb poskytovaných jiným Účastníkům. O takovém omezení 
bude O2 Účastníka neprodleně informovat. Účastník se zavazuje poskytnout O2 na vyžádání vysvětlení ke 
konkrétnímu případu přetížení sítě v důsledku využívání SIM karet.    

1.5 Účastník a O2 se dohodli, že Účastník jednotlivé SIM nesmí umísťovat do jiných zařízení než uvedených v čl. 1.3 
Rámcové dohody. V případě, že bude zjištěno umístění do jiného zařízení, je O2 oprávněna poskytování Služby 
omezit nebo přerušit.  
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1.6 Za účelem umožnění kontroly plnění povinností dle čl. 1.3 a předcházení nadměrnému zatěžování sítě se strany 
dohodly, že Účastník na jednotlivé SIM nepřekročí objem přenesených dat 5 GB za zúčtovací období. V případě že 
Účastník překročí objem přenesených dat dle tohoto odstavce, bude provoz nad tento datový limit účtován podle 
ceníku O2 Platforma ceník základních služeb ve znění účinném ke dni poskytnutí Služby. 

1.7 O2 je  za účelem kontroly dodržování podmínek uvedených v této Rámcové dohodě, zejména za účelem kontroly 
využívání Služeb v souladu s jejich účelem dle odstavce čl. 1.3 Rámcové dohody, oprávněna (i) monitorovat a 
analyzovat datové přenosy na úrovni přenášených packetů, IP adres a komunikačních protokolů a (ii) kontrolovat 
podle IMEI typ a účel zařízení, ve kterých jsou SIM umístěny.  

1.8 Tato Rámcová dohoda vychází z výsledku řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění 
datových přenosů z vozidel regionální veřejné dopravy“. O2 prohlašuje, že akceptuje požadavky a podmínky 
Účastníka uvedené ve výzvě k podání nabídky. 

 

2. Ceny 

2.1 O2 se zavazuje účtovat Účastníkovi za Služby poskytnuté mu po dobu trvání této Rámcové dohody ceny dle 
cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě a v případě služeb, jejichž ceny nejsou v této Rámcové 
dohodě uvedeny, dle O2 Platforma ceníku základních služeb (dále jen „Ceník“) ve znění účinném ke dni poskytnutí 
Služby, nebude-li dohodnuto jinak. Ceník v aktuálním znění a další aktuální dokumenty jsou Účastníkovi k dispozici 
na webovém rozhraní O2 Platformě Účastníka.  

2.2 Platby budou prováděny v korunách českých měsíčně na základě vystavené faktury se splatností 22 dnů ode dne  
doručení faktury Účastníkovi. Sjednaná cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH nebo 
v souvislosti se změnou závazku ze smlouvy v souladu s analogickou aplikací § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. 

 
3. Práva a závazky stran dohody 

3.1 Účastník se zavazuje zmocnit kontaktní osobu, která bude v rozsahu svěřených kompetencí oprávněna jednat se 
společností O2 a zastupovat Účastníka v záležitostech souvisejících s touto Rámcovou dohodou, smlouvou, a 
jednotlivými Službami (dále jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osoba bude zmocněna formulářem „Zplnomocnění 
primárního správce“. V případě zániku zmocnění Kontaktní osoby je Účastník povinen bezodkladně o tom 
společnost O2 písemně informovat a formulářem „Žádost o zavedení/zrušení Kontaktní osoby“ zmocnit novou 
Kontaktní osobu. Zmocní-li Účastník více Kontaktních osob, je každá z nich oprávněna jednat za Účastníka 
v rozsahu svěřených kompetencí samostatně. Zmocní-li Účastník více Kontaktních osob, je každá z nich oprávněna 
jednat za Účastníka v rozsahu svěřených kompetencí samostatně. 

3.2 Společnost O2 si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit přílohu č. 3 této Rámcové dohody. Každou aktualizaci nebo 
změnu je společnost O2 povinna Účastníkovi oznámit. 

3.3 Společnost O2 prohlašuje, že obsah této Rámcové dohody a jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu § 
504 občanského zákoníku. 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 tuto Rámcovou dohodu, případně jednotlivé Účastnické smlouvy v registru smluv v souladu 
s tímto zákonem. Společnost O2 se zveřejněním souhlasí.  

3.4 Účastník bere na vědomí, že zvýhodněné obchodní podmínky poskytované mu na základě této Rámcové dohody 
jsou vyváženy jeho závazkem odebírat od společnosti O2 Služby v minimálním objemu stanoveném v čl. 3.5 této 
Rámcové dohody, a to po dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti  této Rámcové dohody, a řádně a včas hradit 
vyúčtování uvedených Služeb, a dále že za porušení těchto závazků je sjednána v odstavci 3.6 níže smluvní pokuta, 
jejíž výši smluvní strany shodně považují za přiměřenou. 

3.5 Účastník se zavazuje odebírat Služby po dobu 24 měsíců od nabytí účinnosti této Rámcové dohody v takovém 
minimálním objemu, aby výše jeho měsíčního vyúčtování za tyto Služby bez DPH neklesla pod minimální částku: 
15.000,-Kč (dále jen „Minimální částka“). 

3.6 Neodebere-li Účastník za zúčtovací období  Služby v objemu, který ve finančním vyjádření odpovídá  Minimální 
částce dle čl. 3.5, zavazuje se zaplatit společnosti O2 smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi Minimální částkou a 
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skutečnou výší vyúčtování za Služby odebrané Účastníkem  bez DPH za předmětné zúčtovací období, kdy neodebral 
Služby v objemu, který ve finančním vyjádření odpovídá alespoň Minimální částce. Účastník se zavazuje uhradit 
částku představující tuto smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty. Ocitne-li se Účastník v 
prodlení s úhradou vyúčtování Služeb či smluvní pokuty dle tohoto odstavce, je společnost O2 oprávněna po dobu 
uvedeného prodlení neposkytovat Účastníkovi zvýhodněné obchodní podmínky sjednané touto Rámcovou 
dohodou. 

3.7 Ocitne-li se Účastník v prodlení s úhradou smluvní pokuty dle odst. 3.6, 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. 3.5 a počtu měsíců zbývajících do doby 24 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody.  

3.8 Smluvní strany se dohodly na sjednání tzv. přechodné období, jehož začátek je určen nabytím účinnosti této 
Rámcové dohody a které trvá do doby, kdy bude aktivováno alespoň 75 % z celkového počtu SIM karet 
požadovaných zadavatelem, ne však déle než šest měsíců od nabytí účinnosti této Rámcové dohody. V souladu 
s podmínkami veřejné zakázky se pro toto přechodné období nepoužijí ujednání uvedená v čl. 3 odst. 3.4 až 3.7. 
této Rámcové dohody. 

3.9 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 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. 
V případě porušení povinností Účastníka stanovených čl. 4.1.bod 2 Všeobecných podmínek přecházejí práva i 
povinnosti 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.  

3.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že Účastník je oprávněn pod zvýhodněné obchodní podmínky této Rámcové 
dohody zařadit maximálně 500 účastnických čísel (SIM). To znamená, že bude-li mít Účastník, aktivních více 
účastnických čísel (SIM), než je uvedeno v tomto článku, bude O2 Účastníkovi  účtovat za Služby odebírané 
prostřednictvím účastnických čísel (SIM) nad limity stanovené tímto článkem v standardních cenách stanovených 
Ceníkem (nikoli v cenách sjednaných touto Rámcovou dohodou). Limity 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 neurčitou se závazkem v trvání 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Rámcové dohody. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
doručením aktivačních kódů O2 Platformy Účastníkovi, nejdříve však dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  

4.2 Po ukončení účinnosti této Rámcové dohody, budou Účastníkovi Služby účtovány v běžných cenách, tj. dle Ceníku 
bez cenových ujednání uvedených v této Rámcové dohodě.  

Účastník prohlašuje, že byl seznámen s Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, uživatelskou dokumentací O2 
Platformy ve znění účinném ke dni uzavření této Rámcové dohody. Všeobecné podmínky v aktuálním znění, 
uživatelská dokumentace O2 Platformy a další aktuální dokumenty jsou Účastníkovi k dispozici na internetových 
stránkách společnosti O2 a/nebo na webovém rozhraní O2 Platformy. 

4.3 Tato Rámcová dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
relevantními právními předpisy České republiky. K řešení sporů z této Rámcové dohody je příslušný Český 
telekomunikační úřad, a to včetně námitek proti vyřízení reklamace. V případě pochybností o místní příslušnosti si 
strany sjednaly místní příslušnost odboru Českého telekomunikačního úřadu pro oblast dle sídla společnosti O2. 

4.4 Tato Rámcová dohoda může být měněna a doplňována pouze písemně. Práva vzniklá z této Rámcové dohody nesmí 
být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

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

4.6 Strany výslovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této Rámcové dohody 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 Rámcové dohody, 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 

4.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Rámcové dohody věděly nebo 
vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Rámcové dohody. Kromě ujištění, která si strany 
poskytly v této Rámcové dohodě, 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 
Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl 
ohledně předmětu této Rámcové dohody. 

4.8 Strany výslovně potvrzují, že podmínky této smlouvy jsou výsledkem jejich jednání a každá ze stran měla příležitost 
o obsahu smlouvy vyjednávat a ovlivnit tak smluvní podmínky. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují 
aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto Rámcovou dohodu. 

4.9 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
Změny, dodatky a doplnění této Rámcové dohody mohou být prováděny pouze písemnými, pořadově číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran; tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.2 této 
Rámcové dohody. Změny Všeobecných podmínek, uživatelské dokumentace O2 portálu, Ceníku a dalších 
dokumentů zveřejněných na O2 Platformě se řídí Všeobecnými podmínkami.  

4.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly a na výraz souhlasu s jejím obsahem připojují níže 
svůj podpis. 

 
        
      V Liberci, dne                                                        V Praze, dne  
                                          
        KORID LK, spol. s r.o.  O2 Czech Republic a.s. 
 
 
 
 
        Ing. OTTO POSPÍŠIL, Ph.D.                                                       Bc. Jaroslava Vošická MPA 
        jednatel                                                                             Manažer pro prodej 
            na základě pověření ze dne 4.11.2020. 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Technická specifikace 

č. 2 – Cenová specifikace 

č. 3 – Kontaktní informace  

č. 4 – Přístupové body 
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Příloha č. 1  

Technická specifikace 

O2 zabezpečí datové přenosy z Odbavovacího zařízení do Back office dopravce s touto specifikací: 

1) Administrace a ovládání SIM 

• Administraci a ovládání (aktivace/deaktivace) SIM provádí účastník. 

• Uživatelské nastavení privátní APN nebo APN s přímým přístupem. 

• Možnost nastavení individuálních cenových balíčků pro jednotlivé SIM nebo skupiny SIM. 

• Bezpečnostní funkce umožňující detekci zcizení SIM, překročení limitů čerpání či nadměrného čerpání 
dat v průběhu období. 

• Možnost online sledování spotřebovaných dat pro jednotlivé SIM či skupiny SIM na portálu. 

• Export dat o provozu SIM v běžných formátech umožňujících následné zpracování (XML, CSV, XLSX). 

2) Implementace a jednorázové poplatky: 

• Účastník připouští jednorázové poplatky za zavedení služby, případně za zřízení privátního APN. 

3) Čerpání dat: 

• Sledovaným obdobím pro vyúčtování služby je jeden kalendářní měsíc nebo 30 po sobě jdoucích dní. 

• Předpokládaný objem dat na jedné SIM je okolo 2 GB. 

• Data za všechny SIM se čerpají z jednoho sdíleného a smluvně daného objemu dat. 

• Po překročení smluvního objemu dat v průběhu sledovaného období nastává automatický dokup 
dalšího objemu dat, který lze opakovat v průběhu sledovaného období neomezeně, rychlost datového 
přenosu nesmí být omezena. 

• Jednotlivý dokup dalšího objemu dat nesmí být vyšší než 10% základního měsíčního objemu dat. 

4) Přechodné období: 

• Účastník si vyhrazuje individuální jednání o zpoplatnění přechodného období do doby, než bude 
aktivováno alespoň 75% SIM karet. 

• Toto období nesmí být delší než 6 měsíců od zavedení služby, po 6 měsících je nastaven standardní 
smluvně dohodnutý ceník. 
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Příloha č. 2  

Cenová specifikace 

 

Položka MJ Metrika 
Cena bez DPH 

za MJ 
Cena bez DPH 

celkem 
Poznámka 

A. Jednorázové poplatky   
    

Zavedení služby M2M služba 1 1,00 1,00   

Aktivace/Deaktivace SIM SIM 300 29,00 8 700,00   

Zavedení služby Privátní APN služba 1 2 000,00 2 000,00 Není předmětem hodnocení 

        

B. Měsíční poplatky       

Paušální poplatek za měsíční objem 600 GB (300 x 2 GB) služba 1 6 600,00 6 600,00   

Dokup při překročení měsíčního objemu služba 1 600,00 600,00   

Paušální poplatek za provoz privátního APN služba 1 2 000,00 2 000,00 Není předmětem hodnocení 

Paušální poplatek za aktivní SIM (alespoň 1 den ve sledovaném období) SIM 300 41,00 12 300,00   

Minimální měsíční plnění v cílovém stavu služba 1 15 000,00 15 000,00   

Minimální měsíční plnění v přechodném stavu (max. 6 měsíců) služba 1 0,00 0,00   

    
 

   

C. Individuální poplatky MJ Metrika Cena bez DPH   

Datový roaming v zóně 1 MB 1 1,10 1,10   

        

Další poplatky neuvedené výše       

paušální poplatek za člena (za SIM) v privátním APN v případě, že IP adresy budou 
přidělovány staticky 

služba 300 10,00 3 000,00   

paušální poplatek za člena (za SIM) v privátním APN v případě, že IP adresy budou 
přidělovány dynamicky 

služba 300 0,00 0,00   

Zájemce vyplňuje pouze šedě podbarvená pole   
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Příloha č. 3 

Kontaktní informace 

Centrum péče o korporátní zákazníky společnosti O2 

Pro zefektivnění komunikace mezi Vámi a spol. O2 v oblasti telefonního kontaktu a administrativních úkonů je Vám v 
rámci nadstandardní péče k dispozici specialista Centra péče o korporátní zákazníky.  

 

Základní údaje o Centru péče o korporátní zákazníky pro účastníka Rámcové dohody: 

Centrum je určeno pouze pro Kontaktní osoby (viz formulář Žádost o zavedení/zrušení Kontaktní osoby) 

Identifikační číslo účastníka:  

 

• telefonní čísla pro přístup na Centrum péče o korporátní zákazníky: 

 *78 použijte pro volání z mobilního telefonu na území ČR 

 +420 720 720 118  použijte pro volání mimo území ČR (účtované volání) 

 

• e-mail: korporace@o2.cz 

• firemní stránky: www.o2.cz 

• případné autorizované dealery Vám sdělí na lince *78 

 

Kontaktní osoby Účastníka určené pro komunikaci s  Centrem péče o korporátní zákazníky: 

 

Jméno a příjmení Telefonní číslo E-mail 

Rostislav Mocko +420607848743 rostislav.mocko@korid.cz 

   

   

   
 

Telefonní čísla budou zavedena do databáze Centra péče o zákazníky, jako číslo oprávněné ke komunikaci. 

Veronika Deverová
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Příloha č. 4   

Přístupové body (APN) 

 

V rámci přístupu k datům ze SIM, je možné v O2 M2M platformě využít následující APN: 

- pro přístup do sítě internet se používá APN s názvem „m2minternet“ nebo s vlastním názvem. 
- pro přístup do privátní podnikové sítě, je možné využít privátní APN Uživatele (služba O2 Remote Access), 

přičemž toto je třeba oznámit Poskytovateli ještě před zřízením služby O2 M2M platforma, za účelem vytvoření 
patřičných konfigurací v síti Poskytovatele 

 

Standardně APN Internet není v rámci služby O2 M2M platforma podporováno, jelikož není technicky možné množství 
dat na službě pro potřeby Limitů a návazných Alarmů evidovat. 

http://www.o2.cz/



