
 

 

 

 

 

 

 

 

Referenční nabídka pronájmu kmitočtů společnosti 

O2 Czech Republic a.s.  

 

ve smyslu kapitoly 8.5 Vyhlášení výběrového řízení za 

účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro 

zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových 

pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz 
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Smlouva o pronájmu rádiových kmitočtů 

O2 Czech Republic a.s.  

se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 

Zapsána u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 2322 

IČO: 601 93 336  

DIČ: CZ 601 93 336 

(„Pronajímatel,“ „společnost O2“ nebo „O2“) 

na straně jedné 

a 

______________ 

se sídlem ______ 

Zapsána u _____ 

IČO: __________ 

DIČ: __________ 

„Oprávněný“) 

na druhé straně  

(společně dále též „Smluvní strany“ a každá jednotlivě „Smluvní strana“) 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A. Pronajímatel je držitelem přídělu v pásmu 3400-3800 MHz („Příděl“) a je zároveň držitelem 

přídělu Kategorie Aukčních bloků B1 ve smyslu Vyhlášení výběrového řízení za účelem 

udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací 

v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz („Vyhlášení“); 

B. S ohledem na tyto skutečnosti je Pronajímatel povinným ze závazku stanoveného v kapitole 

8.5 Vyhlášení, a je tedy povinen uzavřít s podnikající fyzickou či právnickou osobou, která 

o to požádá a současně splní i další podmínky stanovené ve Vyhlášení, smlouvu o pronájmu 

rádiových kmitočtů v rámci Přídělu za účelem provozování neveřejné lokálně omezené sítě 

elektronických komunikací; 

C. Oprávněný je vlastníkem/ oprávněným uživatelem pozemku ________1, a to na základě 

________2, má zájem provozovat na tomto pozemku neveřejnou síť elektronických 

komunikací určenou pro poskytování služeb zajišťujících komunikaci mezi stroji pro potřebu 

________3, k čemuž současně disponuje souhlasem vlastníka uvedeného pozemku; 

 
1 Specifikace pozemku. 
2 Specifikace právního titulu, na jehož základě Oprávněný užívá pozemek specifikovaný v tomto bodě.  
3 Oprávněného či zde vymezeného podnikatelského seskupení, jehož je Oprávněný členem.  
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DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NA UZAVŘENÍ TÉTO 

SMLOUVY O PRONÁJMU RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ 

(„Smlouva“) 

Článek I 

Účel a předmět 

1.1 Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, které umožní Oprávněnému přístup 

k rádiovým kmitočtům z Přídělu Pronajímatele za účelem jejich využití pro provozování 

lokální neveřejné sítě elektronických komunikací v rámci/v ________4.  

1.2 Předmětem této Smlouvy je závazek Pronajímatele poskytnout Oprávněnému, a to za dále 

stanovených podmínek, pronájem práva k rádiovým kmitočtům v pásmu 3400-3800 MHz 

zahrnutým v Přídělu Pronajímatele a závazek Oprávněného užívat pronajaté rádiové 

kmitočty za podmínek uvedených v této Smlouvě a platit za pronájem cenu v této Smlouvě 

stanovenou. 

Článek II 

Předmět pronájmu 

2.1 Předmětem pronájmu jsou práva k rádiovým kmitočtům z Přídělu Pronajímatele 

__________o šířce úseku spektra ________MHz5. („Předmět pronájmu“). 

2.2 Pronájem Předmětu pronájmu je omezen na pozemek parc. č. ____, k.ú.__________, 

LV__________, o výměře _______ („Pozemek“). 

Článek III 

Účel pronájmu 

3.1 Oprávněný bude využívat Předmět pronájmu výhradně za účelem provozování neveřejné 

sítě elektronických komunikací na Pozemku, a to pouze pro vlastní potřebu/pouze pro 

potřebu podnikatelského seskupení, jehož je členem; přičemž toto podnikatelské seskupení 

(„Podnikatelské seskupení“) naplňuje definici pro podnikatelská seskupení podle 

ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména ovládající 

a ovládaná osoba, osoby ovládané společnou ovládající osobou, řídící a řízená osoba tvořící 

koncern, ovlivněné osoby nebo osoby jednající ve shodě.  Osoby, v jejichž prospěch byl 

vytvořen trust (svěřenský fond) nebo jiný obdobný konstrukt cizího právního řádu 

(např. nadace), respektive, kterým má být z trustu plněno, jsou považovány za členy 

podnikatelského seskupení. 

 
4 Vymezení pozemku či areálu. 
5 Minimální šířka kanálu činí 10 MHz, celková šířka úseku spektra, který bude předmětem pronájmu, pak musí být násobkem 10 MHz. 
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3.2 Oprávněný bude provozovat neveřejnou síť elektronických komunikací (odstavec 3.1 

tohoto článku) výhradně za účelem poskytování služeb elektronických komunikací 

zajišťujících komunikaci mezi stroji. 

Článek IV 

Prohlášení Oprávněného 

4.1 Oprávněný tímto prohlašuje, že: 

4.1.1 je výlučným vlastníkem Pozemku/je oprávněn užívat Pozemek na základě 

________6 a současně disponuje souhlasem vlastníka Pozemku s tím, aby 

na Pozemku provozoval neveřejnou síť elektronických komunikací (dále jen jako 

„lokální neveřejná síť elektronických komunikací“) určenou výhradně 

k poskytování služeb zajišťujících komunikaci mezi stroji. 

4.1.2 Pozemek není veřejným prostranstvím ve smyslu § 34 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo § 14b zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V 

Povinnosti a oprávnění Pronajímatele 

5.1 Pronajímatel umožní Oprávněnému využití Předmětu pronájmu. 

5.2 Pronajímatel nebude omezovat Oprávněného v tom, jaké služby bude v rámci lokální 

neveřejné sítě elektronických komunikací Oprávněného Oprávněný poskytovat pro své 

vlastní potřeby nebo potřeby členů Podnikatelského uskupení, jehož je Oprávněný členem, 

s tím, že tímto však nejsou dotčeny povinnosti Oprávněného dle této Smlouvy, zejména ale 

bez omezení povinnost Oprávněného dodržovat účel pronájmu (článek III) a dále povinnosti 

Oprávněného stanovené v článku VI. 

5.3 Poskytovatel je oprávněn monitorovat činnosti Oprávněného za účelem kontroly plnění 

povinností Oprávněného dle této Smlouvy. 

 

Článek VI 

Povinnosti Oprávněného 

6.1 Oprávněný bude využívat rádiové kmitočty, jež tvoří Předmět pronájmu dle této Smlouvy, 

výhradně za účelem provozování lokální neveřejné sítě elektronických komunikací pouze 

pro vlastní potřebu/pouze pro potřebu Podnikatelského seskupení, jehož je členem. 

6.2 Oprávněný bude provozovat lokální neveřejnou síť elektronických komunikací (odstavec 6.1 

tohoto článku) výhradně za účelem poskytování služeb elektronických komunikací 

zajišťujících komunikaci mezi stroji. 

 
6 Specifikace právního titulu, na jehož základě Oprávněný užívá Pozemek. 
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6.3 Oprávněný nesmí využívat lokální neveřejné sítě elektronických komunikací (odstavce 6.1 

a 6.2 tohoto článku) pro poskytování interpersonálních komunikačních služeb a služeb 

přístupu k internetu, a to ani zčásti. 

6.4 Oprávněný bude po celou dobu trvání této Smlouvy provozovat pouze lokální neveřejnou 

síť elektronických komunikací (tj. bude tuto síť provozovat pouze na Pozemku), k čemuž 

bude po celou tuto dobu rovněž disponovat souhlasem vlastníka Pozemku. 

6.5 Oprávněný se zavazuje dodržovat veškeré právní a technické podmínky stanovené v zákoně 

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

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, provozní podmínky 

relevantní pro kmitočtové pásmo 3400–3800 MHz stanovené v příslušných plánech využití 

rádiového spektra a podmínky stanovené ve Vyhlášení. Oprávněný je zejména povinen: 

6.5.1 Dodržovat podmínky vzájemné koordinace sítí a synchronizace sítí.  Oprávněný je 

povinen zajistit využití pronajatých kmitočtů v režimů časového sdílení (TDD) 

s časovou synchronizaci okamžiků vysílání a příjmu všech stanic sítí TDD 

provozovaných na Pozemku se sítí provozovanou Pronajímatelem (dále také jen „síť 

Pronajímatele“). Pronajímatel stanovuje synchronizační plán v koordinaci s držiteli 

sousedních kmitočtových přídělů a v souladu s předpisy vydanými Českým 

telekomunikačním úřadem (dále jen „ČTÚ“). Oprávněný bere na vědomí, že 

evropský proces přípravy harmonizovaných technických podmínek využití pásma 

a upřesnění provozních režimů budoucích sítí v pásmu 3400–3800 MHz není 

dokončen, a proto bude docházet v budoucnu ke změnám synchronizačního plánu. 

Změny v synchronizačním plánu oznámí Pronajímatel Oprávněnému nejméně 

60 (šedesát) kalendářních dní předem. Případné náklady vzniklé v souvislosti se 

změnou synchronizačního plánu si hradí každá Smluvní strana samostatně a nelze 

je uplatňovat na druhé Smluvní straně. 

6.5.2 Dodržovat limitní hodnoty dle dohody HCM na hranicích Pozemku a přijmout 

opatření k omezení rušení.  Limitní hodnoty signálu na hranici Pozemku se stanovují 

na základě standardů CEPT a ECC (Doporučení pro frekvenční plánování 

a kmitočtovou koordinaci). Základem pro stanovení úrovně signálu (síly 

elektromagnetického pole) na hranici Pozemku je doporučení ECC/REC(15)01, 

specificky část pro kmitočtové pásmo 3400-3600 MHz a mezinárodní koordinační 

dohody HCI . Limitní hodnoty pro sílu signálu jsou přepočítány z výchozí výšky 3 m 

na výšku 1,5 m z důvodu zjednodušení zajištění ověření měřením v reálných 

podmínkách. 

Maximální úroveň signálu je stanovená jako maximálně přípustná síla 

elektromagnetického pole: 

• 67 dBμV/m/5MHz ve výšce 1,5 m nad zemí na hranici Pozemku, 

• 49 dBμV/m/5MHz ve výšce 1,5 m nad zemí ve vzdálenosti 6 km od hranice 

Pozemku. 

6.5.3 Nerušit jakýmkoliv způsobem provoz Pronajímatele ani sítí dalších oprávněných 

zájemců o pronájem kmitočtů.  V případě zjištění rušení sítě Pronajímatele a/nebo 

sítě dalších oprávněných zájemců o pronájem rádiových kmitočtů z Přídělu je 
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Oprávněný na výzvu Pronajímatele povinen přijmout nezbytná opatření v nastavení 

své sítě tak, aby maximálně přípustná síla elektromagnetického pole na hranici 

Pozemku byla 32 dBμV/m/5MHz ve výšce 1,5 m nad zemí.  V případě potřeby je pro 

účely řešení omezení rušení Oprávněný povinen předat na výzvu Pronajímatele 

detailní údaje o typech, provedeních a nastavení vysílacích zařízení Oprávněného. 

6.5.4 Jakýmkoliv způsobem nezasahovat do nastavení sítě Pronajímatele a respektovat 

nastavení sítě Pronajímatele. 

6.5.5 Bezodkladně informovat Pronajímatele o každém jednotlivém zahájení a/nebo změně 

rádiového vysílání na rádiových kmitočtech, jež tvoří Předmět pronájmu.  Oprávněný 

oznámí Pronajímateli vždy nejpozději 21 (dvacet jedna) kalendářních dní před okamžikem 

jejich spuštění všechna vysílací zařízení, všechny souřadnice jejich umístění, výšku 

umístění vysílací antény nad zemí, azimut vysílací antény, vysílací výkon a použité kmitočty 

z rozsahu pronajatého Pronajímatelem.  Ve stejné lhůtě a rozsahu předávaných informací 

bude Oprávněný informovat i změnách u již vysílajících stanic. 

6.5.6 Bezodkladně umožnit Pronajímateli na základě jeho žádosti vstup na Pozemek za účelem 

provedení kontrolního měření. 

Článek VII 

Úpravy lokální neveřejné sítě elektronických komunikací Oprávněného z důvodu další žádosti 

o pronájem kmitočtů z Přídělu na Pozemku 

7.1 Obdrží-li Pronajímatel po uzavření této Smlouvy žádost o uzavření smlouvy o pronájmu 

rádiových kmitočtů v rámci Přídělu za účelem provozování neveřejné sítě elektronických 

komunikací pro poskytování služeb zajišťujících komunikaci mezi stroji týkající se Pozemku 

od osoby odlišné od Oprávněného, je povinen o tom Oprávněného neprodleně písemně 

informovat.  

Oprávněný pak bez zbytečného odkladu po doručení oznámení podle předcházející věty 

tohoto odstavce, a na základě informací a podkladů v tomto oznámení uvedených, připraví 

návrh na úpravu jím provozované lokální neveřejné sítě elektronických komunikací, která 

umožní provozovat na Pozemku další neveřejnou síť elektronických komunikací pro 

poskytování služeb zajišťujících komunikaci mezi stroji, je-li taková úprava technicky 

proveditelná, včetně určení doby nezbytné pro její provedení a vyčíslení nezbytně nutných 

nákladů (na její provedení) a doručí jej Pronajímateli (dále jen jako „návrh úpravy sítě“ nebo 

„návrh“). Takovýto návrh úpravy sítě musí být hospodárný, nediskriminační a přiměřený, 

tzn. že musí vždy obsahovat variantu s nejmenším možným zásahem do existující lokální 

neveřejné komunikační sítě Oprávněného. 

V případě, že Pronajímatel návrh úpravy sítě Oprávněného akceptuje (a to včetně výše 

nákladů nezbytných na provedení úpravy uvedené v návrhu), je Oprávněný povinen provést 

změnu jím provozované sítě v souladu s návrhem úpravy sítě (včetně termínu jejího 

provedení) a je oprávněn požadovat po Pronajímateli úhradu nákladů nezbytně 

vynaložených na provedení změny sítě dle návrhu, a to až do výše v návrhu uvedené. Pro 

vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že Pronajímatel není povinen hradit náklady 

vynaložené Oprávněným na provedení úprav jím provozované lokální neveřejné sítě 
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elektronických komunikací, které umožní provozovat na Pozemku další neveřejnou síť 

elektronických komunikací pro poskytování služeb zajišťujících komunikaci mezi stroji, které 

převyšují výši nákladů uvedenou v návrhu úpravy sítě Oprávněného dle předchozího 

pododstavce tohoto odstavce 7.1. 

Článek VIII 

Souhlas pro udělení individuálního oprávnění 

Pronajímatel se zavazuje, že na základě žádosti Oprávněného mu bez zbytečného odkladu poskytne 

svůj souhlas (v písemné formě) pro udělení individuálního oprávnění („IO“) ČTÚ k využívání 

rádiových kmitočtů na Pozemku za účelem provozu lokální neveřejné sítě elektronických 

komunikací v souladu s touto Smlouvou. 

Článek IX 

Cena za pronájem 

9.1 Oprávněný se zavazuje hradit Pronajímateli cenu sestávající se z: 

a.  jednorázové ceny za zřízení ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez 

daně z přidané hodnoty („DPH“) („Jednorázová cena“), a dále  

b. ceny pronájmu ve výši ___________ Kč (slovy: ___________ korun českých) bez DPH 

za každý celý rok jeho trvání („Roční nájemné“)7 

(všechny uvedené položky dále také jen jako „Cena“).  

9.2 K Ceně bude připočtena DPH ve výši 21 % (základní sazba DPH). 

9.3 Oprávněný se zavazuje uhradit Jednorázovou cenu do ______ dnů od uzavření této Smlouvy 

na základě daňového dokladu vystaveného Pronajímatelem. Roční nájemné pak bude 

hrazeno předem, a to vždy na základně Pronajímatelem vystavených daňových dokladů. 

9.4 Pronajímatel je povinen vystavovat daňové doklady na Roční nájemné do 15 (patnácti) 

kalendářních dnů od začátku příslušného ročního období (trvání pronájmu) a odeslat jej 

Oprávněnému.   

9.5 Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započítávat své vzájemné pohledávky. 

9.6 Splatnost vystavených dokladů činí _____ dnů ode dne jejich vystavení Oprávněnému. 

9.7 Jednotlivé platby uhradí Oprávněný bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele 

uvedený na příslušném dokladu.  Dnem úhrady se rozumí den, kdy je celá částka připsána 

na bankovní účet Pronajímatele. 

 
7 V případě, že Pronajímatel před uzavřením této Smlouvy na Pozemku provozuje síť elektronických komunikací a/nebo je-li na Pozemku 

provozována neveřejná síť elektronických komunikací třetí osoby pro poskytování služeb zajišťujících komunikaci mezi stroji využívající 

rádiové kmitočty z Přídělu Pronajímatele, může Pronajímatel kromě jednorázové ceny za zřízení a ceny pronájmu dle odstavce 9.1 písm. a) 

a b) této Smlouvy požadovat po Oprávněném rovněž: (i) úhradu jednorázové ceny za nezbytnou změnu existující sítě či služeb Pronajímatele 

nebo úpravu již existující neveřejné sítě jiného oprávněného pro umožnění pronájmu kmitočtů Oprávněnému, a dále (ii) úhradu pravidelné 

roční ceny za nezbytnou změnu existující sítě či služeb Pronajímatele nebo již existující neveřejné sítě jiného oprávněného pro umožnění 

pronájmu kmitočtů Oprávněnému. Oprávněný bere na vědomí, že v takovém případě může rovněž dojít k úpravě dalších s tím souvisejících 

ustanovení této Smlouvy oproti jejímu zveřejněnému návrhu. 
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9.8 Adresa pro fakturaci je shodná s adresou Oprávněného uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

9.9 Každá ze Smluvních stran si hradí své vlastní náklady spojené s poskytováním, 

resp. využíváním Předmětu nájmu. 

Článek X 

Odpovědnost a sankce 

10.1 Dostane-li se kterákoliv ze Smluvních stran do prodlení s úhradou jakékoli částky dle této 

Smlouvy, má druhá Smluvní strana nárok a Smluvní strana v prodlení povinnost uhradit jí 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Uhrazením úroku z prodlení není dotčena povinnost uhradit dlužnou částku. 

10.2 Žádné ustanovení této Smlouvy nelze vykládat tak, že předem vylučuje nebo omezuje 

povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo 

způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti a/nebo tak, že předem vylučuje nebo omezuje 

právo slabší strany na náhradu jakékoliv újmy, či jako vzdání se práva na náhradu v takových 

případech ve smyslu ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („občanský zákoník“).  Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich 

necítí být vůči druhé Smluvní straně slabší stranou (Smluvní stranou). 

10.3 Za podmínek v této Smlouvě stanovených nenese Pronajímatel vůči jakékoliv osobě, jíž 

Oprávněný poskytuje jakoukoliv službu jakoukoliv odpovědnost; žádná z těchto osob není 

třetí stranou oprávněnou k jakémukoliv právu z této Smlouvy.  V případě, že by jakákoliv 

osoba uplatnila jakýkoliv nárok na Pronajímateli, uhradí Oprávněný Pronajímateli zejména 

veškeré náklady a veškerou újmu, které Pronajímateli vznikly v důsledku uplatnění 

takového nároku a v souvislosti s uplatněním takového nároku. 

10.4 Splatnost úroku z prodlení a/nebo náhrady újmy je 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k uhrazení příslušné částky společně s příslušnou 

fakturou povinné Smluvní straně. 

Článek XI 

Trvání Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ______ let. Pokud kterákoliv ze Smluvních 

stran požádá druhou Smluvní stranu nejpozději 6 (šest) měsíců před uplynutím doby, na níž 

byla uzavřena, písemnou formou o prodloužení doby pronájmu, prodlouží se Smlouva o 

dobu uvedenou v žádosti, maximálně však o _______let. Prodloužení není podmíněno 

úhradou Jednorázové ceny. Toto prodloužení doby trvání Smlouvy způsobem popsaným v 

tomto odstavci je možné i opakovaně, souhrnná doba trvání Smlouvy, včetně všech jejích 

prodloužení, však nesmí překročit dobu platnosti Přídělu.  

11.2 Tuto Smlouvu lze ukončit jedním z následujících způsobů: 

11.2.1 písemnou dohodou Smluvních stran, 

11.2.2 na základě písemné výpovědi Oprávněného zaslané doporučenou poštou 

Pronajímateli s výpovědní dobou 6 (šest) kalendářních měsíců, přičemž 

výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

v němž je Pronajímateli výpověď doručena; 
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11.2.3 jednostranným odstoupením Pronajímatelem na základě doručení písemného 

oznámení o odstoupení zaslaného doporučenou poštou Oprávněnému s účinky 

od doručení oznámení v případě:  

11.2.3.1 Oprávněný přestane splňovat některou z podmínek pro vznik 

oprávnění pronájmu rádiových kmitočtů z Přídělu Pronajímatele 

stanovených ve Vyhlášení, zejména v případě zániku vlastnického 

práva Oprávněného k Pozemku, jeho oprávnění Pozemek užívat 

či vezme-li vlastník Pozemku zpět svůj souhlas s provozováním 

lokální neveřejné komunikační sítě, 

11.2.3.2 podstatného porušení Smlouvy Oprávněným, jímž se vedle 

zákonných důvodů rozumí též: 

11.2.3.2.1 využití Předmětu pronájmu v rozporu s článkem III této 

Smlouvy, kdy Oprávněný nezjedná nápravu ani v přiměřené 

lhůtě, kterou mu k tomu Pronajímatel poskytne v písemné výzvě 

ke splnění povinnosti; 

11.2.3.2.2 postoupení této Smlouvy a/nebo kteréhokoliv práva nebo 

povinnosti z ní Smlouvy Oprávněným v rozporu s touto 

Smlouvou; 

přičemž odstoupením od Smlouvy dle tohoto odstavce 11.1.3 není dotčen nárok 

Pronajímatele na náhradu újmy v plné výši; 

11.3 Tato Smlouva bude rovněž ukončena dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí Přídělu, 

dnem, k němuž Příděl Pronajímatele pozbyl platnosti, dnem, k němuž zanikne jedné a/nebo 

oběma Smluvním stranám příslušné oprávnění k podnikání (např. příslušné osvědčení) 

nezbytné k plnění této Smlouvy.  

11.4 Smluvní strany vyrovnají veškeré závazky plynoucí z této Smlouvy do 30 (třiceti) dnů 

od jejího ukončení. 

 

Článek XII 

Komunikace Smluvních stran 

12.1 Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, bude veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami týkající se plnění této Smlouvy probíhat prostřednictvím níže uvedených 

kontaktních osob.  Tyto kontaktní osoby nejsou oprávněny měnit a/nebo doplňovat ani 

ukončovat tuto Smlouvu. 

 Za Pronajímatele: 

Za Oprávněného: 

12.2 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami, včetně ale bez omezení sdělení, oznámení, 

informací týkajících se a/nebo souvisejících s touto Smlouvou, jež musí mít dle této Smlouvy 

písemnou formu, musí být doručena druhé Smluvní straně osobně, doporučeným dopisem, 

prostřednictvím systému datových schránek nebo prostřednictvím elektronické pošty 
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na příslušnou adresu uvedenou buď v záhlaví této Smlouvy nebo odstavci 12.1 tohoto 

článku. 

12.3 Smluvní strany budou mezi sebou komunikovat prostřednictvím elektronické pošty, 

s výjimkou případů, kdy tato Smlouva výslovně vyžaduje jinak. 

12.4 Odpověď Smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo 

odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy nebo změnu této Smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.  

12.5 Smluvní strany jsou povinny oznamovat změny kontaktních osob a/nebo kontaktních údajů 

uvedených v záhlaví této Smlouvy a v odstavci 12.1 tohoto článku bezodkladně, nejpozději 

však 5 (pět) pracovních dnů před účinností takové změny.  Takovou změnu lze provést 

jednostranně písemným oznámením zaslaným doporučenou poštou druhé Smluvní straně 

na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Kopii tohoto oznámení zašle příslušná Smluvní 

strana elektronickou poštou příslušné kontaktní osobě druhé Smluvní strany uvedené 

v odstavci 12.1 tohoto článku, přičemž tato elektronická komunikace nebude považována 

za oznámení dle tohoto odstavce.  Změna je účinná datem uvedeným v takovém písemném 

oznámení druhé Smluvní straně. 

Článek XIII 

Změny Smlouvy 

13.1 Tuto Smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými, písemnými 

dodatky, uzavřenými oběma Smluvními stranami, s výjimkou změny a/nebo doplnění 

kontaktních osob a/nebo kontaktních údajů v článku XII odstavci 12.1, které mohou Smluvní 

strany měnit a/nebo doplňovat jednostranně, způsobem a v rozsahu dle článku XII odstavce 

12.5. 

13.2 Písemná forma je vyžadována i pro zrušení této Smlouvy i pro vzdání se požadavku písemné 

formy. 

Článek XIV 

Postoupení práv a právní nástupnictví 

14.1 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit tuto Smlouvu nebo jednotlivá práva 

a/nebo povinnosti vzniklé na jejím základě a/nebo z ní vyplývající jakékoliv třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. 

14.2 Veškerá práva a veškeré povinnosti z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 

a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. 

Článek XV 

Rozhodné právo 

15.1 Tato Smlouva a právní vztahy vzniklé na jejím základě a/nebo z ní vyplývající se řídí 

podmínkami stanovenými v kapitole 8.5 Vyhlášení a českým právním řádem s vyloučením 

kolizních norem (v tomto pořadí). 

15.2 Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto 

Smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1757 odst. 2 (obchodní potvrzovací dopis), 
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§ 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum), 

§ 2210 (3), § 2211, § 2212 (3), § 2218, § 2219 (2), § 2220 (2), § 2221–2234. 

15.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 

tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva). Dále 

pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že žádný dluh dle Smlouvy není fixním 

závazkem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku. 

Článek XVI 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou. 

16.2 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly jakákoliv práva 

a/nebo jakékoliv povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, jehož se týká předmět 

plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

16.3 Jestliže některá ze Smluvních stran v určitém čase nebo opakovaně nebude požadovat 

plnění ustanovení této Smlouvy, v žádném případě to neovlivňuje její práva toto plnění 

vymáhat.  Jestliže jedna ze Smluvních stran promine porušení některého ustanovení 

Smlouvy, nebude to chápáno jako její prominutí příštích porušení těchto ustanovení ani 

jiných porušení jiných ustanovení Smlouvy či jako vzdání se jakéhokoliv práva touto Smluvní 

stranou.  Postupy dle tohoto odstavce rovněž nebudou považovány za úzus, praxi nebo 

obchodní zvyklost. 

16.4 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným, neúčinným, 

zdánlivým nebo nevymahatelným nebo se takovým stalo po uzavření této Smlouvy, nebude 

tím dotčena platnost, účinnost ani vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy ani 

této Smlouvy jako celku.  Smluvní strany se zavazují v takovém případě bez zbytečného 

odkladu po výzvě kterékoliv ze Smluvních stran takové neplatné, neúčinné, zdánlivé 

či nevymahatelné ustanovení nahradit platným, účinným a vymahatelným ustanovením, 

které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného, neúčinného, zdánlivého 

či nevymahatelného ustanovení, jakož i účelu této Smlouvy a úmyslu Smluvních stran při 

jejím uzavření.  Totéž se uplatní ve vztahu k části ustanovení. 

16.5 Smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. 

16.6 Tato Smlouva je uzavřena ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 

po jednom (1) a jedno (1) vyhotovení obdrží ČTÚ. 

16.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne __________ 

 

O2 Czech Republic a.s.: 

 

V Praze dne __________ 

 

__________________: 
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____________________________________ 

 

O2 Czech Republic a.s. 

 

 

 

____________________________________ 

 

 


