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Evidenční číslo: 945725 

Dodatek č. 2 k Rámcové dohodě 
číslo O2OP/728625 

Uzavřené dne 27. 3. 2018 mezi 

Zařízení sociální intervence Kladno 
Jana Palacha 1643 
272 01 Kladno 
IČO: 71234489 
DIČ:       
spisová značka, pod kterou je společnost 
zapsána u příslušného rejstříkového soudu: 
Pr 991 vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupená: 
JANA PETRÁKOVÁ 
ředitelka 
(dále jen „Účastník“) a 

O2 Czech Republic a. s. 
Za Brumlovkou 266/2 
140 22 Praha 4 - Michle 
IČ: 60193336 
DIČ: CZ60193336 
spisová značka, pod kterou je společnost 
zapsána u příslušného rejstříkového soudu: 
B 2322 vedená u Městského soudu v Praze 

zastoupená: 
Bc. Jaroslava Vošická MPA 
Manažer pro prodej  
(dále jen „O2“) 

O2 a Účastník se dohodli na následujících změnách výše uvedené Rámcové dohody, jejíž znění bylo upraveno 
Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10. 3. 2020: 

I. O2 a Účastník se dohodli na prodloužení výše uvedené Rámcové dohody ve znění Dodatku č. 1 o 24 
měsíců oproti současnému stavu smluvního závazku, tzn. do 2.4.2024. 

II. O2 a Účastník se dohodli, že ustanovení odst. 5.1 o automatickém prodlužování doby trvání Rámcové 
dohody se ruší. 

III. O2 a Účastník se dohodli na změně této Rámcové dohody o následující ustanovení: 

4.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že Účastník, spolu s Dalšími účastníky, je oprávněn pod zvýhodněné 
obchodní podmínky této Rámcové dohody zařadit maximálně   20    účastnických čísel (SIM) (zároveň 
platí, že pokud je Další účastník fyzickou osobou, je v rámci tohoto maximálního počtu účastnických 
čísel (SIM) oprávněn pod zvýhodněné obchodní podmínky této Rámcové dohody zařadit maximálně 10 
účastnických čísel (SIM)). To znamená, že bude-li mít Účastník, spolu s Dalšími účastníky (či sám Další 
účastník pokud je fyzickou osobou), 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 v standardních cenách stanovených 
příslušným ceníkem Služeb (nikoli v cenách sjednaných touto Rámcovou dohodou). Limit účastnických 
čísel (SIM) lze navýšit pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi Účastníkem a společností O2. 

IV. O2 a Účastník se dohodli na změně přílohy č. 2 Rámcové dohody, jejíž znění se ruší a nahrazuje se 
novým zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.  

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. 
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VI. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti prvním dnem zúčtovacího období 
následujícího po jeho uzavření, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dní po jeho uzavření.  

 V Kladně, dne  V Praze, dne  

 za Zařízení sociální intervence Kladno za O2 Czech Republic a.s. 
 JANA PETRÁKOVÁ Bc. Jaroslava Vošická MPA 
 ředitelka  Manažer pro prodej 
   Na základě pověření 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Příloha č. 2 Rámcové dohody – Kontaktní informace  
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Příloha č. 1 Dodatku k Rámcové dohodě  

 

Kontaktní informace 
 
Pro komunikaci a správu firemních služeb je k dispozici portál Moje O2 (moje.o2.cz). 
 
Kontaktní osoby v rozsahu svého oprávnění tu mohou zejména: 

− spravovat a kontrolovat poskytované služby a jejich nastavení 

− přidávat a odebírat další kontaktní osoby, případně upravovat jejich oprávnění 

− kontrolovat evidenci faktur za poskytované služby 

− efektivně řešit dotazy, podněty a reklamace přímo v chatu s případnou možností přepojení na operátora 

− získat přístup do dalších portálů O2 (webové stránky O2, Firemní telefony, eWatch portál, M2M portál 
atd.). 
 

Uvedené funkce Moje O2 jsou k dispozici na webu (tzn. pokud Moje O2 používáte v počítači). 
 
Mobilní aplikace Moje O2 pro chytré telefony je určená pro rychlá řešení stěžejních záležitostí, transakcí 
nebo vyhledání odpovědi na dotaz bez většího detailu. 
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