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Dodatek č. 1 

k Rámcové dohodě 
o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a 

příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další 
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem 

(Dále jen „Dodatek“) 

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek k Rámcové dohodě o poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským 
krajem, případně pro další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem uzavřené níže uvedenými 
smluvními stranami dne 1. 11. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“). 
 
1. Objednatel 

 
CEJIZA, s.r.o. 
zastoupená:     MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem  
se sídlem:      Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 602 00 
IČO:      28353242 
DIČ:      CZ28353242 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63163 
telefon:       
e-mail:       
 
(dále též „centrální zadavatel“) 
 
a Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně další 
právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, uvedené v seznamu příspěvkových 
organizací (Příloha č. 1 Rámcové dohody), zastoupené na základě plné moci centrálním 
zadavatelem. 

 
a 

 
2. Poskytovatel 

 
O2 Czech Republic a.s. 

zastoupená: Mgr. Petrem Daňkem na základě pověření 
ze dne 27. 7. 2017 

se sídlem:     Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, 140 22 
IČO:      60193336 
DIČ:      CZ60193336 
plátce DPH:    ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322  
bankovní spojení (číslo účtu):   
telefon:      
e-mail:      
 
(dále jen „Poskytovatel“) 

(dále také společně jen jako „Smluvní strany“) 
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Čl. I Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 14.4. Rámcové dohody na uzavření tohoto Dodatku, 
kterým se Rámcová dohoda mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v čl. II tohoto 
Dodatku. 

Čl. II Předmět Dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že Ceníkem se pro účely Rámcové dohody po dobu do 31.03.2018 
rozumí ceník – příloha č. 3 Rámcové smlouvy o poskytování mobilních telekomunikačních služeb 
pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro 
další právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem, uzavřené mezi centrálním zadavatelem, 
jím zastoupenými osobami a Poskytovatelem dne 9.10.2014, ve znění všech pozdějších dodatků 
(dále jen „Dosavadní ceník“). 

2. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno ustanovení odstavce 4.4 Rámcové dohody. 

3. Telekomunikační služby na základě Rámcové dohody tak budou po dobu stanovenou v odstavci 
1 tohoto článku poskytovány za ceny dle Dosavadního ceníku s výjimkami dle následujících 
odstavců. 

4. Telekomunikační služby, které mají být dle Rámcové dohody a jejích příloh poskytovány 
bezplatně, budou poskytovány bezplatně i po dobu stanovenou v odstavci 1 tohoto článku. 

5. Telekomunikační služby, jež nebude možné ocenit dle Dosavadního ceníku, nesmí být 
poskytovány za ceny vyšší, než vyplývají z Rámcové dohody a jejích příloh. 

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem zveřejnění 
Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení Rámcové dohody tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.  

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze Smluvních stran obdrží 1 (slovy jedno) vyhotovení. 

V Brně dne 1.11.2017 V Brně dne 1.11.2017 V Brně dne 1.11.2017 

_______________________ _______________________ _______________________ 
CEJIZA, s.r.o.  Objednatelé zastoupení Poskytovatel 
MUDr. Bořek Semrád, jednatel centrálním zadavatelem O2 Czech Republic a.s. 

 v. z. CEJIZA, s.r.o.             Mgr. Petr Daněk 
 MUDr. Bořek Semrád, jednatel 
 


