
CENÍK SLUŽBY O2 CAR CONTOROL  
 
společnosti O2 Czech Republic a.s., IČO 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 
4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2322 (dále jen 
„ceník“); 
 
Platný od 1. 3. 2020 
 
 
ÚVOD  
Tento ceník je nedílnou součástí Obchodních podmínek služby O2 Car Control. Tento ceník a služby 
jsou určeny výlučně pro podnikatele a právnické osoby. 
 
Tento ceník stanovuje cenové podmínky poskytování služby O2 Car Control (dále též jen „služba“) a 
doplňkové služby O2 Car Control Extra poskytovaných společností O2 Czech Republic a.s. (dále též 
jen „poskytovatel“ nebo také „O2“).  
 
Poskytovatel poskytuje zákazníkovi službu a doplňkovou službu za podmínek uvedených v tomto 
ceníku a v Obchodních podmínkách služby O2 Car Control, s tím že na práva a povinnosti zákazníka 
a poskytovatele neupravené Obchodními podmínkami služby O2 Car Control se přiměřeně použijí 
ustanovení Všeobecných podmínek poskytování služeb společnosti O2 Czech Republic a.s. ( d á l e  
j e n  „ Všeobecné podmínky“).  
 
 
SPOLEČNÉ POJMY A PRAVIDLA 
 
UPLATNĚNÍ SAZBY DPH  
Ceny v tomto ceníku uvádíme v Kč vždy nejdříve bez DPH a k této ceně se následně připočítá zákonná 
sazba daně z přidané hodnoty. Stejným způsobem vystavujeme i vyúčtování. 
 
POLATEK ZA UPOMÍNKU PŘI PRODLENÍ S ÚHRADOU  
 

Cena za zpracování a odeslání upomínky při 
prodlení s úhradou vyúčtování  

150,00 Kč  
181,50 Kč  

 
POPLATEK ZA OBNOVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PO PŘERUŠENÍ SLUŽEB 
Po marném uplynutí náhradní lhůty uvedené v upomínce může O2 zákazníkovi omezit aktivní přístup 
ke všem službám, které jsou účtovány na dlužném vyúčtování. Po úhradě dlužných vyúčtování 
poskytování služeb obnovíme, zákazník je ale za obnovení poskytování služby povinen uhradit 
poplatek: 
 

Reaktivační poplatek za obnovení po omezení 
služeb  

499,00 Kč  
603,79 Kč 

 
Poplatek je stanoven za omezení služeb, na které bylo čerpání služeb omezeno. 
 
TIŠTĚNÉ VYÚČTOVÁNÍ NEBO TIŠTĚNÝ PODROBNÝ VÝPIS 
Podrobné vyúčtování i v papírové podobě.  
 

Měsíční cena za tištěné vyúčtování nebo tištěný 
podrobný výpis  

75,81 Kč  
95,00 Kč 

 
Služba je zpoplatněna pravidelnou cenou za poskytování služby v zúčtovacím období. Zúčtovacím 
obdobím je kalendářní měsíc. Měsíční cena služby je účtována zpětně. Je-li služba poskytována jen 
část zúčtovacího období, je za každý den poskytování služby účtována poměrná část ceny za měsíc, 
tj. za každý den (včetně dne, kdy byla služba zřízena nebo zrušena) 1/30 měsíční ceny. 
 
Doplňkové služby jsou zpoplatněny stejným postupem. V případě, že je doplňková služba poskytována 
jen část zúčtovacího období, hradí se celková měsíční cena doplňkové služby za příslušné zúčtovací 
období.  



 
Výsledná cena za poskytovanou službu je dána součtem ceny za službu a cen všech doplňkových 
služeb za příslušné zúčtovací období.  
 
Hardwarová jednotka umístěná ve vozidle prostřednictvím, které je služba popř. doplňková služba 
poskytována (dále jen „jednotka“), není součástí ceny za službu. Cena jednotky je stanovena ceníkem 
příslušenství.  
 
Parametry služby a doplňkových služeb, podmínky poskytování služby a doplňkových služeb jsou 
stanoveny tímto ceníkem nebo Obchodními podmínkami služby O2 Car Control. 
 
 
TARIFY A CENY 
 
O2 CAR CONTROL 
 

Tarif Měsíční paušál SMS do 
mobilních sítí 

SMS na pevnou linku 

Basic 159,00 Kč  
192,39 Kč 

2,50 Kč  
3,03 Kč 

2,50 Kč  
3,03 Kč 

Standard 399,00 Kč  
482,79 Kč 

2,50 Kč  
3,03 Kč 

2,50 Kč  
3,03 Kč 

Premium 499,00 Kč  
603,79 Kč 

2,50 Kč  
3,03 Kč 

2,50 Kč  
3,03 Kč 

 
Datové přenosy v ČR přes APN O2 Car Control jsou zahrnuty v ceně měsíčního paušálu. 
Služba v zahraničí je funkční pouze s aktivní službou roaming. Aktivaci roamingu a volbu 
roamingového tarifu je možné provést na klientské lince pro firemní zákazníky (z ČR 800 111 777 nebo 
ze zahraničí +420 720 720 777). Pokud si nezvolíte roamingový tarif, budou Vám služby poskytované 
prostřednictvím sítí vybraných zahraničních operátorů účtovány dle tarifu Svět Basic. Datové připojení 
mimo ČR je zpoplatněno dle příslušného roamingového tarifu a účtováno dle objemu stažený dat. 
Sazby datového připojení jsou uvedeny v Ceníku základních služeb pro firemní zákazníky společnosti 
O2 Czech Republic a. s. u příslušného roamingového tarifu.  
Zákazník si může ke službě aktivovat některý z roamingových datových balíčků z aktuální nabídky 
uvedené v Ceníku základních služeb pro firemní zákazníky společnosti O2 Czech Republic a. s. 
(dostupné na www.o2.cz)   
 
Využití služby mimo ČR v režimu off-line 
Služba O2 Car Control bez aktivní služby roaming - jednotka mimo ČR zaznamenává trasy vozidla do 
interní paměti, která dostačuje přibližně na půl roku pohybu vozidla v zahraničí. Do aplikace O2 Car 
Control se trasy dohrají až v momentě, kdy se vám vrátí vozidlo do pokrytí sítě O2 CZ. 
SMS Dotaz na polohu - po dobu, kdy je jednotka v zahraniční a služby roaming nejsou aktivní, můžete 
provést pomocí SMS z aplikace O2 Car Control dotaz na polohu vozidla. Jako odpověď na SMS dotaz 
odešle jednotka poslední zaznamenanou polohu do aplikace O2 Car Control. 
 
 
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY 
 
 
O2 CAR CONTROL EXTRA 
O2 Car Control Extra Vám nabízí možnost rozložit platbu za nákup jednotky. Služba O2 Car Control 
Extra je podmíněna závazkem využívat tuto doplňkovou službu po stanovenou dobu. Využijete-li 
doplňkovou službu O2 Car Control Extra zavazujete se tuto využívat po dobu 24, 36 či 48 měsíců dle 
Vámi zvolené varianty doplňkové služby O2 Car Control Extra (smlouva se závazkem). 
Záruka na jednotky trvá po celou dobu závazku. Služba O2 Car Control Extra zahrnuje aktualizace 
firmware po celou dobu poskytování služby O2 Car Control.  
Cenu montáže jednotky stanoví Ceník doplňkových prací.  
 



Zákazník je povinen uhradit za zřízení doplňkové služby O2 Car Control Extra jednorázový poplatek ve 
výši 100,- Kč bez DPH.  
 
 

 
*Mobilní jednotka je mobilní přenosná jednotka bez montáže do vozidla. 
 
 

 
  
  

 
 

O2 Car Control Extra 

Jednotka 

Měsíční paušál se závazkem 

24 měsíců 36 měsíců 48 měsíců 
Kč bez 
DPH 

Kč s 
DPH 

Kč bez 
DPH 

Kč s 
DPH 

Kč bez 
DPH 

Kč s 
DPH 

Základní  170,00 205,70 110,00 133,10 85,00 102,85 

Mobilní * 170,00 205,70 110,00 133,10 85,00 102,85 

Rozšířená  270,00 326,70 180,00 217,80 140,00 169,40 


