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Evidenční číslo smlouvy. 560/2020 
 

 

Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb 

uzavřená dle § 2079 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 

znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednavatel: Město Černošice 

se sídlem:  Karlštejnská 259, 252 28 Černošice 

IČ:   00241121 

DIČ:    CZ00241121 

zastoupený:   Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   27-0388063349/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Prodávající:  O2 Czech Republic a. s. 

se sídlem:  Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle 

IČ:       60193336 

DIČ:   CZ60193336 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

2322 

zastoupená: 

Marcelem Kurfürstem MBA, Account Managerem 

na základě pověření ze dne 13.10.2020 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

    

(dále společně jako „Smluvní strany“) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále v souladu 

se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k dalším právním 

předpisům, tuto 

 Smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb (dále jen „Smlouva“). 
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II. Preambule  

 

1. Poskytovatel pro potřeby této Smlouvy prohlašuje, že má veškeré odborné a věcné předpoklady 

pro poskytování služeb dle této Smlouvy a předmětné služby má zájem pro Objednatele za 

podmínek uvedených v této Smlouvě poskytovat.  

 

2. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, případně později uzavřené dodatky.  

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat mobilní telekomunikační služby 

prostřednictvím sítě mobilního operátora pro Objednatele v objemu a rozsahu specifikovaném 

touto Smlouvou a jejími přílohami, a současně závazek Objednatele uhradit Poskytovateli 

smluvenou cenu, to vše za podmínek a v souladu s touto Smlouvou. Součástí plnění je též 

zajištění veškerých činností souvisejících s poskytováním požadovaných služeb, a to min. na 

celém území České republiky, resp. v zahraničí dle specifikace služeb položky „Volání do 

zahraničí“ a položky „Volání v zahraničí (roaming)“.  

 

2. Poskytováním telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora se rozumí 

zejména poskytování mobilních telekomunikačních služeb v dále uvedeném rozsahu:  

 

- zajištění mobilních hlasových služeb, 

- zajištění mobilních datových služeb, 

- maximální dostupnost a spolehlivost služby, garance dostupnosti služby,  

- zajištění potřebného rozsahu telefonních čísel,  

- zabezpečení zákaznické podpory,  

- dodávky a obměny mobilních telefonů, jejich příslušenství a datových koncových zařízení. 

 

3. Soupis služeb a jednotkových cenjsou v podrobnostech uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 

4. Podkladem pro úhradu za plnění poskytnuté Poskytovatelem je objem skutečně užitých služeb. 

Poskytovateli nevzniká právní nárok na úhradu jiného rozsahu plnění.  

IV. Další podmínky 

1. Poskytovatel zahájí poskytování služeb 1.12.2020 v souladu s podmínkami stanovenými v Příloze 

č. 1 této Smlouvy.  

 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 36 měsíců od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. 

Smlouvu je možné prodloužit po vzájemné dohodě smluvních stran. 

 

3. Práva a povinností smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými 

podmínkami poskytování služeb vydanými společnosti O2, které jsou Objednateli k diszpozici v 

aktuálním znění na internetových stránkách Poskytovatele (dále jen „Všeobecné podmínky“) -  

https://www.o2.cz/file_conver/616505/_01___O2_Vseobecne_obchodni_podminky_01_10_2018.p

df. Podmínky obsažené ve Všeobecných podmínkách, které jsou pro Objednatele méně výhodné 

než podmínky v této Smlouvě, nebo sankční ustanovení nebo jakékoliv postihy vůči Objednateli 

uvedené ve Všeobecných podmínkách nad rámec této Smlouvy se na Objednatele při plnění této 

Smlouvy nevztahují. Pokud budou ustanovení Smlouvy a Všeobecných podmínek podobná, 

avšak z jejich vzájemné existence bude vyplývat jakákoli nejasnost co do rozsahu práv a 

povinností Smluvních stran, použije se výlučně ustanovení této Smlouvy.  
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4. Poskytovatel se zavazuje na základě písemného požadavku Objednatele informovat bez 

zbytečného odkladu Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění 

závazků Smluvních stran a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro 

rozhodování Objednatele ve věcech této Smlouvy. 

 

5. Poskytovatel je vždy povinen při poskytování plnění dle této Smlouvy postupovat s odbornou 

péčí a v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou a v souladu s příslušnými 

právními předpisy. 

 

6. Poskytovatel se zavazuje svou činnost uskutečňovat v souladu se zájmy Objednatele a při 

veškeré své činnosti dbát na dobré jméno Objednatele a nedopustit se jednání, které by mohlo 

dobré jméno Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit. 

 

7. Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci této 

Smlouvy v případě, že poskytované plnění se ukáže být nedostatečné, neúplné a/nebo v rozporu 

s touto Smlouvou či s právními předpisy. Pro tento případ má Objednatel právo od této Smlouvy 

odstoupit. Výše uvedená odpovědnost za škodu Poskytovatele se neuplatní v situacích, které 

jsou stanoveny § 64 odst. 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

 

8. Poskytovatel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření 

této Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících. 

 

9. Poskytovatel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakákoliv jiná rozhodnutí 

nezbytná pro řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

 

10. Poskytovatel tímto prohlašuje, že s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani 

nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat. 

 

11. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel na shora uvedené prohlášení a závazky spoléhá a 

bere je do úvahy při uzavírání této Smlouvy. 

 

12. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k 

řádnému plnění závazků Poskytovatele. 

 

13. Objednatel poskytne Poskytovateli veškerou součinnost, která se v průběhu plnění závazků 

Poskytovatele dle této Smlouvy projeví jako potřebná pro toto plnění. 

 

14. Objednatel má právo kdykoliv kontrolovat průběh poskytování služeb a Poskytovatel je povinen 

toto právo Objednateli bez odkladu zajistit. 

 

15. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat 

každou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této 

Smlouvy. Případná změna oprávněné osoby musí být bez zbytečného odkladu písemně 

oznámena druhé Smluvní straně. Pro účely této Smlouvy se má za to, že Oprávněnými osobami 

jsou následující osoby: 

 

 Za Objednatele:  

 

a) Ondřej Gerstendörfer, ondrej.gerstendorfer@mestocenosice.cz; mobil: 606 025 342 

 

b) Jaroslava Bulantová, jaroslava.bulantova@mestocernosice.cz; mobil: 728 485 263 

 

 

mailto:ondrej.gerstendorfer@mestocenosice.cz
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 Za Poskytovatele:  

a) Marcel Kurfürst, marcel.kurfurst@o2.cz; mobil: 720766162 

b) Václav Průcha, prucha.vaclav@o2.cz; mobil: 602109694 

 

16. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní 

strany s jejím vlastním plněním. 

 

17. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na 

vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že 

by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době 

vzniku takovou překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v 

době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti a/nebo vznikla z důvodů 

jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, 

dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny. 

 

18. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé 

okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících 

odpovědnost. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění této 

Smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a na kterých se zároveň strany dohodnou, že jsou 

obchodním tajemstvím a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou 

dle jejich vůle utajeny (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní strany jsou povinny k ochraně 

důvěrných informací. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy 

 

a) mají Smluvní strany této Smlouvy opačnou povinnost stanovenou zákonem a/nebo 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti a/nebo 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto článku. 

 

20. Pokud v době trvání této Smlouvy vzniknou u Poskytovatele nové služby, je Smluvními stranami 

výslovně ujednáno, že tyto nebudou Objednateli nabízeny ani fakturovány za běžné 

koncové/maloobchodní ceny, ale za podmínek odpovídajícími typu již existující služby sjednané 

v této Smlouvě. Takové plnění musí být sjednáno vždy též v souladu se zákonem. 

 

21. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech změnách, nových skutečnostech a 

jiných opatřeních, které se Objednatele ve vztahu k plnění dle této Smlouvy bezprostředně 

dotknou, a to alespoň 1 měsíc před účinností takových změn. 

 

22. Objednatel není oprávněn prodat či převést práva k jakékoli ze služeb bez předchozího 

písemného souhlasu Poskytovatele. V případě, že bude existovat důvodné podezření, že 

Objednatel zneužívá či zneužíval služby uvedeným způsobem, může Poskytovatel omezit nebo 

přerušit poskytování služeb. 

V. Cena 

1. Cena za plnění dle této Smlouvy je stanovena jako součin jednotkové ceny, platné pro příslušnou 

část plnění, a počtu jednotek Objednatelem poptaných a Poskytovatelem skutečně poskytnutých 

za dané fakturační období.  

 

2. Jednotkové ceny platné pro příslušné části plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

mailto:marcel.kurfurst@o2.cz
mailto:prucha.vaclav@o2.cz
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3. Jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 této Smlouvy jsou konečné, úplné, závazné a nejvýše přípustné, 

jsou v nich započteny veškeré náklady, rizika, bonusy, slevy a další vlivy po celou dobu plnění 

dle této Smlouvy. Poskytovatel garantuje Objednateli smluvené jednotkové ceny po celou dobu 

plnění dle této Smlouvy v celém jejím rozsahu (objemu). V ceně jsou již započteny také veškeré 

úpravy poskytování služeb dle této Smlouvy související s jakýmikoliv zákonnými požadavky v 

návaznosti na přijaté legislativní změny.  

 

4. Jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 této Smlouvy již v sobě zahrnují veškerá plnění, ke kterým je 

Poskytovatel povinen dle této Smlouvy a jejích Příloh.   

 

5. Jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 této Smlouvy je možno změnit pouze v souvislosti se změnou 

sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky. Z jakýchkoliv jiných 

důvodů nesmí být závazné jednotkové ceny v průběhu plnění dle této Smlouvy měněny.  

 

6. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů České republiky. 

 

7. Jestliže se Poskytovatel stane plátcem daně z přidané hodnoty až v průběhu plnění Smlouvy, 

platí, že jednotková cena dle Přílohy č. 1 této Smlouvy v sobě již daň z přidané hodnoty zahrnuje. 

Poskytovatel nemá vůči Objednateli nárok na další plnění nad rámec jednotkové ceny uvedené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy.  

 

8. Poskytovateli nevzniká nárok na jiné plnění, než které bylo Objednatelem poptáno a 

Poskytovatelem poskytnuto v souladu s touto Smlouvou.  

 

VI. Platební podmínky 

1. Vyúčtování úhrady za skutečně poskytnuté služby bude probíhat jednou měsíčně vždy zpětně za 

příslušný kalendářní měsíc na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného 

Poskytovatelem. Faktura musí být doručena Objednateli na fakturační adresu uvedenou 

v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byly služby poskytnuty. 

 

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy České 

republiky. 

 

3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti dnů ode dne jejího doručení Poskytovateli s 

uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba 

splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury 

Objednateli. Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury je 30 dní ode dne jejího doručení 

Objednateli. Faktura se vždy platí v české měně bankovním převodem na účet druhé Smluvní 

strany. Povinnost Objednatele plnit řádně a včas je splněna odesláním příslušné částky na účet 

Poskytovatele. 

 

4. Pro případ, že Poskytovatel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 

zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 

Poskytovatel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 

odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 

ujednáním nebude Poskytovatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 

odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 

Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 
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5. Poskytovatel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 

bezhotovostním převodem na jiný účet než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 

předpisů), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo 

příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Poskytovatel vymáhat od 

Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude 

uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši 

odvedené DPH. 

 

6. Poskytovatel před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti a podmínky 

poskytování služeb dle této Smlouvy a potvrzuje, že poskytování předmětu plnění dle této 

Smlouvy lze za ceny uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a za stanovených podmínek provést 

tak, aby spolehlivě sloužily požadovanému účelu. 

 

 

VII. Další účastnící  

 
1. Za podmínek stanovených níže tímto článkem mohou k této Smlouvě přistoupit i subjekty, které 

jsou ve vztahu k Objednateli osobami propojenými ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 

90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo které jsou Účastníkem 

zřízeny či Účastníkovi podřízeny (dále též jen „Další účastníci“). 

2. Předpokladem pro přistoupení Dalšího účastníka k Smlouvě je písemné potvrzení Dalšího 

účastníka, že přistupuje k této Smlouvě, že se seznámil s právy a povinnostmi touto Smlouvou 

založenými, bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat, souhlas Objednatele s 

přistoupením Dalšího účastníka k této Smlouvě, a písemný souhlas Poskytovatele s přistoupením 

Dalšího účastníka k této Smlouvě. Splněním všech shora uvedených podmínek vzniká mezi 

Poskytovatelem a Dalším účastníkem smluvní vztah, jehož obsah, tj. práva a povinnosti, je určen 

touto Smlouvou. Přistoupením Dalšího účastníka k této Smlouvě se její ustanovení stávají 

nedílnou součástí Účastnické smlouvy Dalšího účastníka. 

3. Přistoupením k této Smlouvě zmocňuje Další účastník Objednatele, aby jeho jménem sjednával 

změny či doplnění této Smlouvy a uzavíral k této Smlouvě tomu odpovídající dodatky. Seznam 

Dalších účastníků a formulář pro přistoupení Dalšího účastníka je obsahem přílohy č.2 této 

Smlouvy. 

4. Přestane-li Další účastník splňovat podmínky dle čl. 7 odstavec 1, je povinen o tom Poskytovatele 

bezodkladně písemně informovat. Poskytovatel je oprávněn smluvní vztah s tímto Dalším 

účastníkem, založený dle čl. 7 odstavec 2 této Smlouvy, vypovědět. Výpovědní doba činí 5 (pět) 

dní od doručení této výpovědi Dalšímu účastníkovi.  

5. Po ukončení účinnosti této Smlouvy ve vztahu k Dalšímu účastníkovi, budou takovému Dalšímu 

účastníkovi všechny služby účtovány v běžných cenách, tj. dle Ceníku bez příslušné přílohy a 

cenových ujednání uvedených v této Smlouvě.  Dotčený Další účastník je povinen si do 5 (pěti) 

pracovních dnů od ukončení účinnosti této Smlouvy ve vztahu k Dalšímu účastníkovi písemně 

zvolit nový tarifní plán služeb dle aktuálního Ceníku bez příslušné přílohy.  Smluvní vztah dle 

této Smlouvy mezi Poskytovatelem a Dalším účastníkem, resp. Dalšími účastníky, končí 

nejpozději ukončením této Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem. 

 

VIII. Sankce 

 

1. Pokud Poskytovatel prokazatelně poruší svou povinnost dle této Smlouvy, je Uživatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% celkové měsíční ceny. Poskytovatel je povinen smluvní 

pokutu uhradit nejpozději do 20 dnů od doručení písemné výzvy. Tímto ujednáním není dotčeno 

právo uživatele na náhradu vzniklé škody, nejvýše však do částky 500 000,- Kč. Ustanovení 
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předchozí věty nelze aplikovat v případech, že případný výpadek služby bude kratší než 24 

hodin. V případech zcizení či zneužití dat z viny Poskytovatele ručí Poskytovatel za škody 

způsobené Uživateli bez omezení. 

 

2.  Pokud poskytovatel nebude moci zajistit sjednané služby, a to prokazatelně z důvodů poruchy na 

své straně, sníží se celková cena poměrně, dle celkové hodinové délky výpadku. Výpadek služeb 

se počítá od okamžiku, kdy jej Uživatel prokazatelně nahlásil poskytovateli. 

 

3.  Výše uvedené ustanovení tohoto bodu neplatí v těchto případech: 

 vznikla-li porucha za okolností vylučujících odpovědnost Poskytovatele 

 došlo-li k přerušení provozu na základě předchozí domluvy mezi Poskytovatelem a 

Objednatelem (např. z důvodu upgrade či úpravy systému Poskytovatele) 

 

4. V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle Článku IV. odstavce 18 této Smlouvy 

má Objednatel právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý 

případ. 

 

5. Smluvní pokuta je splatná na základě doručení faktury vystavené Objednatelem. Faktura musí 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů a její splatnost je sedm dní ode dne jejího 

doručení Poskytovateli. 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě závažného a opakovaného porušení 

povinností Poskytovatele. Objednatel se zavazuje v takovém případě Poskytovatele na toto 

porušení písemně upozornit a stanovit přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy a to podle povahy 

porušení a s přihlédnutím k možnostem Poskytovatele, které lze k přihlédnutím ke všem 

okolnostem spravedlivě očekávat. 

  

2. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 

informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy 

vyplývá, že trvají i po odstoupení. 

 

3. Jakýkoliv úkon vedoucí k ukončení této Smlouvy musí být učiněn v písemné formě a je účinný 

okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Zákonné důvody nejsou shora uvedeným 

dotčeny. 

 

4. Poskytovatel není oprávněn postoupit jakákoliv svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. Jakékoliv jednání učiněné v 

rozporu s tímto ustanovením je neplatné. 

 

5. Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že Poskytovatel je oprávněn započíst 

jakékoliv své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Poskytovatelem 

vyplývajícími z této Smlouvy pouze na základě vzájemné písemné dohody. 

 

6. V případě, že je předmět plnění či jakákoliv jeho část plněna prostřednictvím poddodavatele, je 

Poskytovatel zavázán, jako by plnil sám. Objednatel si vyhrazuje právo na předchozí písemný 

souhlas s jakoukoliv změnou poddodavatele Poskytovatele. 

 

7. Poskytovatel se zavazuje, že dostane-li se v průběhu plnění této Smlouvy do kontaktu s osobními 

údaji, bude je ochraňovat a nakládat s nimi v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

8. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může 

používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Poskytovatel 
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uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním 

elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Objednatele. 

 

9. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zveřejní Objednatel tuto smlouvu, event. jednotlivé 

objednávky Objednatele včetně jejich potvrzení prodávajícím v registru smluv. Zveřejnění bude 

provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu.  

 

10. Poskytovatel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn v rámci pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši 

min. 20.000.000,- Kč.  

 

11. Reklamace bude probíhat v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

elektronických komunikacích“). 

 

12. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této Smlouvy nebo v 

souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Sdělení o existujících 

neshodách, případně rozporech se Smlouvou, bude zasláno písemně doporučeným dopisem 

druhé straně.   

 

13. Jestliže by po 30 dnech od zaslání dopisu podle předchozího odstavce této Smlouvy Smluvní 

strany nebyly schopny dohodou smluvní spor vyřešit, může jedna nebo druhá Smluvní strana 

požádat, aby spor mezi Smluvními stranami byl řešen spornou cestou v souladu s platnou právní 

úpravou ČR. 

 

14. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít 

vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude 

odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

 

15. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu této Smlouvy a 

nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

 

16. Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, 

prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání 

nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, 

porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud 

nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

 

17. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice 

na jejím 58. zasedání konaném dne 2. 11. 2020 (usn. č. R/58/22/2020) tak, jak to vyžaduje § 102 

odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je 

splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání. 

 

18. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž 

prodávající a kupující obdrží každý 1 vyhotovení této smlouvy. 
 

19. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 

ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k dalším právním předpisům, zejména zákonu 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 
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20. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma Smluvními stranami. 

  

21. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí a 

na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy. 

 

 

Seznam příloh:  

 

Příloha č. 1 - „Soupis služeb a jednotkových cen“ 

Příloha č. 2 - „Seznam Dalších účastníků a formulář pro přistoupení Dalšího účastníka“  

  

V ………… dne ……………                                                V …………….. dne ……………. 

 

 

            

---------------------------------------                          __________________________    

Za Objednatele       Za Poskytovatele 

Mgr. Filip Kořínek      Marcel Kurfürst MBA, Account manager 

starosta města Černošice     O2 Czech Republic a. s. 

 

 



Příloha č. 1 - Soupis služeb a jednotkových cen

Skupina položek Položka Jednotka

Cena 

jednotky - 

měsíční 

paušál

(Kč bez 

DPH)

HTS1 - 0 volných minut, 0 SMS - pohotovost měsíční tarif 99,00 Kč

HTS2 - 150 volných minut, 150 SMS měsíční tarif 199,00 Kč

HTS3 - neomezený počet minut a SMS měsíční tarif 230,00 Kč

HTV - volání nad volné jednotky minuta 0,80 Kč

VPN - zřizovací poplatek kus 0,80 Kč

HTSS - SMS nad volné jednotky kus 0,80 Kč

HTSM - MMS kus 3,80 Kč

DSI1 - 1,5 GB FUP měsíční tarif 99,00 Kč

DSI2 - 3 GB FUP měsíční tarif 155,00 Kč

DSI3 - 10 GB FUP měsíční tarif 219,00 Kč

VZE - Volání do zahraničí (Evropa – mimo EU) minuta 10,00 Kč

VZO - Volání do zahraničí (zbytek světa) minuta 15,00 Kč

VZE – SMS do zahraničí ( Evropa – mimo EU) kus 4,13 Kč

VZS - SMS do zahraničí (zbytek světa) kus 4,13 Kč

ROVE - Roaming - odchozí volání (Evropa - mimo EU) minuta 12,00 Kč

RIVE - Roaming - příchozí volání (Evropa - mimo EU) minuta 6,00 Kč

RSSE - Roaming - SMS (Evropa - mimo EU) kus 5,00 Kč

RMDE - Roaming - MMS (Evropa - mimo EU) kus 7,93 Kč

ROVS - Roaming - odchozí volání (zbytek světa) minuta 15,00 Kč

RIVS - Roaming - příchozí volání (zbytek světa) minuta 12,00 Kč

RSSS - Roaming - SMS (zbytek světa) kus 7,00 Kč

RMDO - Roaming - MMS (zbytek světa) kus 7,93 Kč

Volání a data v zahraničí (Roaming)*

Hlasové a textové služby 

Hlasové a textové služby - nad tarif

Datové služby - internet v telefonu

Volání do zahraničí*



Příloha č. 2 - Seznam dalších účastníků

pořadí obchodní firma IČ

1 Mateřská Škola Černošice p.o., Topolská 518, 252 28 Černošice 75008173

2 Mateřská Škola Černošice, Karlická 1170, 252 28 Černošice 75008190

3 Základní Škola Černošice p.o., Pod Školou 447, 252 28 Černošice 61385158

4 Základní umělecká škola p.o., Střední 403, 252 28 Černošice 75008165

5

Mateřská škola Barevný ostrov, p. o., Pod Ptáčnicí 2158, 252 28 

Černošice 72550929

6 Mateřská škola Husova, Husova 2336, 252 28  Černošice 08084301


