
Smlouva o poskytování ve řejných
telekomunika čních služeb
ev. č .: 2004/] 605/0006

^ ^liatel^

^ `, 7^^%J/•r-de^

uzavřená mezi smluvními stranami

A/ Poskytovatel:

Aliatel a. s.
společnost zapsaná v obchodnim rejst ř íku vedeném u Méstského soudu v Praze v oddíle B, vložka 3988

Sokolovská 86/131, 186 00 Praha 8

IČO: 6]05 8904 DIČ : C26105 8904

Bankovní spojení:

Oprávn ěný zástupce

Jméno a p ř íjmení:

č íslo ú č tu: 

Telefon:

Funkce: Key Account Manager Fax:

E-mail:

B/ U ČaSt11Ík (u podnikatelů a dalších právnických osob údaje dle zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění):

Úřad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle ..., vložka ...

Koda ňská 1441/46, 100 10 Praha 10

IČO: 6979711 ] DIČ : CZ697971 l]

Bankovní spojení: č íslo účtu:

Fakturační adresa (pokud se líší od sídla):

Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územní pracovišt ě v hlavním m ěst ě Praze , Koda ň ská 1441/46,
l00 10 Praha 10
Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územní pracoviště St řední Čechy, Nám ěstí Republiky 3, I10 00 Praha l
Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územnf pracovišt ě Plze ň , Radoby č ická l4, 306 04 Plze ň
Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územní pracovíšt ě České Bud ějovice, Mánesova 3, 371 03 České
Bud ějovice
Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územní pracovišt ě Ústí nad Labem , 1\lírové nám ěstí 36, 400 O1 Ústí nad
Labem
Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územní pracovišt ě Hradec }králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové
U řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Uzemní pracovišt ě Brno, Orlí 27, 60l 70 Brno
Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkových, Územní pracovišt ě Ostrava, Ostrč ilova 4, 702 OZ Ostrava

Oprávn ěný zástupce / jednající

Jméno a p ř íjmení:

Funkce: generální ředitel

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa (pokud se íiší od sidla):
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1. Předm ět smlouvy a podmínky poskytování ve řejných telekomunikačních služeb

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zřídit a poskytovat ú častníkovi ve řejné
tclekomunika ční služby v souladu s dokumenty uvedenými v č lánku l.2 této smlouvy
a závazek ú častníka užívat poskytované služby v souladu s dokumenty uvedenými v č lánl:u
1.2 této smlouvy a za poskytované služby platit sjednanou cenu.

1.2 Podrobné podmínky poskytování veřejných telekomunika čních služeb, jakož i práva
a povinnosti smluvních stran, jsou stanoveny v následujících dokumentech, které jsou
nedílnou sou částí této smlouvy jako její p řílohy:

a) Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb;
b) Provozní podmínky poskytování ve řejných telekomunikačních služeb;
c) Ceník veřejné telefonní služby Business Call Direct (cenový program Blue);
d) Ceník veřejné telefonní služby Business Call Smart (cenový program 400);
e) Reklamační řád poskytování ve řejných telekomunika čních služeb;
f) Seznam jednotlivých lokalit ú častníka, kde budou poskytovány služby dle této smlouvy,

platný ke dni uzavření smlouvy;
g) Technické specifikace definující poskytovanou službu.

Jednotlivé Technické specifikace definující poskytovanou službu se stávají nedílnou

součástí této smlouvy dnem jejich podepsání smluvními stranami.

2. Ceny a podmínky zřízení a poskytování ve řejné telefonní služby Business Call Direct

2.1 Druhy jednotlivých cen (je-li v přílohách této smlouvy uveden pojem „poplatek" rozumí
se tím „cena"), jejich výše a další podmínky zřízení a poskytování ve řejné telefonní služby
Business Call Direct jsou uvedeny v jednotlivých p řílohách této smlouvy, pokud není v této
smlouvě stanoveno jinak. Veškeré ceny zde uvedené jsou ceny bez DPH.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že jednorázové ceny za zřízení služby Business Call Direct
dle příslušných ustanovení platného Ceníku ve řejné telefonní služby Business Call Direct
(cenový program Blue) nebudou ú častníkovi v příslušném zúčtovacím období ú čtovány
zvlášt', nebot' budou zahrnuty v p říslušných cenách za provoz služby Business Call Direct
stanovených v této smlouv ě .

2.3 Smluvní strany se dohodly, že pravidelné m ěsíční ceny dle příslušných ustanovení platného
Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct (cenový program Blue) nebudou
ú častnílcovi v příslušných zú čtovacích obdobích účtovány zvlášt', nebot' budou zahrnuty
v příslušných cenách za provoz služby Business Call Direct stanovených v této smlouv ě .

2.4 Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz služby Business Call Direct
na veškeré volání do vybraných mezinárodních destinací dle níže uvedené tabulky v bodu 2.6
této smlouvy. Dojde-li kdykoli po uzav ření této smlouvy v Ceníku veřejné telefonní služby
Business Call Direct (cenový program Blue) ke změně poplatků za provoz u mezinárodních
destinací u vedených v této t abulce t ak, ž e p oplatky z a p rovoz u vedené v tomto p říslušném
ceníku budou nižší než poplatky dohodnuté v níže uvedené tabulce, budou ú častníkovi

účtovány poplatky dle ceníku.
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2.5 Ceny z a p rovoz n a v eškeré v olání d o o statních mezinárodních d estinací u s lužby B usiness
Call Direct (neuvedených v této tabulce) jsou ú častníkovi účtovány ve výši, která je uvedena
v příslušném ustanovení platného Ceníku ve řejné telefonní služby Business Call Direct
(cenový program Blue), pop ř. dle jiného ustanovení této smlouvy.

2.6 Výše individuálních cen za provoz služby Business Call Direct do vybraných mezinárodních
destinací dle předchozího bodu 2.4 této smlouvy:

Destinace Špička
(KČ za min.)

Mimo špi čku
(Kč za min.)

Min. ú čtovaná
délka hovoru s

Ú čtovací
interval (s

Německo 3,60 3,60 60 60+]

Polsko 3,60 3,60 60 60+1

Slovensko 3,60 3,60 60 60+1

Rakousko 3,60 3,60 60 60+1

USA 3,60 3,60 60 60+1

Špička : po-pá 7:00-19:00; 1\Iimo špi č ku: po-pá 19:00-7:00, so-ne 0:00-24:00, stámí svátky.

2.7 Na mezinárodní destinace uvedené v předcházejícím bodu 2.6 nelze již aplikovat slevu
na tři vybrané mezinárodní destinace dle příslušnéh ustanovení platného Ceníku ve řejné
telefonní služby Business Call Direct (cenový program Blue), uvedené v p říslušné Technické
specifikaci služby Business Call Direct.

2.8 Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných hovorů služby
Business Call Direct dle níže uvedené tabulky v bodu 2.10 této smlouvy.

2.9 Ceny za provoz ostatních hovorů služby Business Call Direct (neuvedených v této tabulce)
jsou účastníkovi účtovány ve výši, která je uvedena v příslušném ustanovení platného Ceníku
veřejné telefonní služby Business Call Direct (cenový program Blue), pop ř . dle jiného
ustanovení této smlouvy.

2.10 Výše individuálních cen za provoz vybraných hovorů služby Business Call Direct
dle předchozího bodu 2.8 této smlouvy:

Popis
pi čka

Kč za min.
Mimo špi čku
(KČ za min.

Min. úč tovaná
délka hovoru s

Uč tovací interval
(s

Místní hovory (v rámci sítě Aliatel) 0,713 0,400 ] 20 120+60

Místní hovory (ostatní) 0,744 0,403 120 120+60

Mezim ěstské hovory (v rámci sítě Aliatel) 1,050 0,665 60 60+30

Meziměstské hovory (ostatní) 1,190 0,750 60 60+30

Mobilní hovory - Eurotel 3,920 3,920 60 60+30

Mobilníhovory-T-Mobile 3,920 3,920 60 60+30

Mobilníhovory-Oskar 3,920 3,920 60 60+30

Špi čka: po-pá 7:00-19:00; illimo špi čku: po-pá 19:00-7:00, so-ne 0:00-24:00, stámí svátky.

2.11 Ceny za provoz služby Business Call Direct uvedené v p ředchozích bodech se nezohledlú p ř i
^ysílání informací o ceně hovorů prostřednictvím tarifikačních impulsů (AoC), které vysílá
veřejná telefonní ústředna směrem k ú častníkovi.

2.12 Smluvní strany se dohodly na individuální výši množstevní slevy z celkových vyúčtovaných
cen za provoz všech služeb Business Call Direct poskytovaných dle této smlouvy
v příslušném zúčtovacím období, a to konkrétn ě ve výši stanovené v následující tabulce.
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Množstevní sleva dle tohoto ustanovení se uplatňuje pouze na typy hovorů , které jsou
uvedeny v tabulce v bodu 6.2.1 až 6.2.17 Ceníku ve řejné telefonní služby Business Call
Direct (cenový prograln Blue). Toto ustanovení o množstevní slev ě nahrazuje příslušná
ustanovení týkající se množstevní slevy stanovená v platném Ceníku ve řejné telefonní služby
Business Call Direct (cenový program Blue).

Celkový objem vyú čtovaných cen za provoz všech služeb Business
Call Direct poskytovaných dle této smlouvy v p ř íslušném
zúčtovacítn období

Výše množstevní slevy u cen za provoz
služeb Business Call Direct (v %)

100.000,- až 200.000,- Kč 2

200.001,- až 300.000,- K č 4

300.001,- až 500.000,- Kč 6

500.001; K č a více 7

2.13 Smluvní strany se dohodly, že minimální poplatek za provoz služby Business Call Direct
stanovený v p říslušném ustanovení platného Ceníku ve řejné telefonní služby Business Call
Direct nebude ú častníkovi v příslušném zúčtovacím období účtován. Účastníkovi bude
v příslušném zúčtovacím období vyúčtován skutečný souhrn poplatků za provoz služby
Business Call Direct v souladu s touto smlouvou.

2.14 V lokalitách ú častníka, kde bude zřízena služba Business Call Direct dle této smlouvy a kde
to umožní místní a technické podmínky, p řenese poskytovatel telefonní čísla užívaná u
takových služeb z telekomunikační sítě jiného provozovatele takové sítě do telekomunika ční
sítě poskytovatele.

3. Ceny a podmínky zřízení a poskytování ve řejné telefonní služby Business Call Smart

3.1 Druhy jednotlivých cen (je-li v přílohách této smlouvy uveden pojem „poplatek" rozumí
se tím „cena"), jejich výše a další podmínky zřízení a poskytování veřejné telefonní služby
Business Call Smart jsou uvedeny v jednotlivých přílohách této smlouvy, pokud není v této
smlouvě stanoveno jinak. Veškeré ceny zde uvedené jsou ceny bez DPH.

3.2 Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz služby Business Call Smart
na veškeré volání do vybraných mezinárodních destinací dle níže uvedené tabulky v bodu 3.4
této smlouvy. Dojde-li kdykoli po uzav ření této smlouvy v Ceníku ve řejné telefonní služby
Business Call Smart (cenový program 400) ke změně poplatků za provoz u mezinárodních
destinací u vedených v této t abulce t ak, ž e p oplatky z a p rovoz u vedené v tomto p říslušném
ceníku budou nižší než poplatky dohodnuté v níže uvedené tabulce, budou ú častníkovi
účtovány poplatky dle ceníku.

3.3 Ceny z a p rovoz n a v eškeré v olání d o o statních mezinárodních d estinací u s lužby B usiness
Call Smart (neuvedených v této tabulce) jsou ú častníkovi účtovány ve výši, která je uvedena
v příslušném ustanovení platného Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Smart
(cenový program 400), pop ř . dle jiného ustanovení této smlou^y.

3.4 Výše individuálních cen za provoz služby Busilless Call Smart do vybraných mezinárodních
destinací dle p ředchozího bodu 3.2 této smlouvy:
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Destinace Špička
(KČ za min.)

Mitno špi čku
(K Č za min.)

Min. ú čtovaná
délka hovoru (s

Ú č tovací
interval (s

Německo 3,04 3,04 60 60+1

Polsko 3,04 3,04 60 60+1

Rakousko 3,04 3,04 60 60+1

Slovensko 3,04 3,04 60 60+1

USA 3,60 3,60 60 60+1

Spi čka: po-pá 7:00-19:00; Alimo špi č ku: po-pá 19:00-7:00, so-ne 0:00-24:00, stámi svátky.

3.5 Na mezinárodní destinace uvedené v p ředcházejícím bodu 3.4 nelze již aplikovat slevu
na tři vybrané mezinárodní destinace dle příslušného ustanovení platného Ceníku veřejné
telefonní služby Business Call Smart (cenový program 400), uvedené v p říslušné Technické
specifikace služby Business Call Smart. ^

3.6 Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných hovorů služby
Business Call Smart dle níže uvedené tabulky v bodu 3.8 této smlouvy.

3.7 Ceny za provoz ostatních hovorů služby Business Call Smart (neuvedených v této tabulce)
jsou účastníkovi účtovány ve výši, která je uvedena v p říslušném ustanovení platného Ceníku
veřejné telefonní služby Business Call Smart (cenový program 400), pop ř. dle jiného
ustanovení této smlouvy.

3.8 Výše individuálních cen za provoz vybraných hovorů služby Business Call Smart
dle předchozího bodu 3.6 této smlouvy:

Popis
pi čka

Kč za min.)
Mimo špi čku

Kč za min.
Min. úč tovaná

délka hovoru (s)
Učtovací interval

s
Místní hovory (v rámci sít ě Aliatel) 0,900 0,600 120 120+60

Místní hovory (ostatní) 0,955 0,498 120 120+60

Meziměstské hovory (v rámci sítě Aliatel) 1,190 0,765 60 60+30

Mezim ěstské hovory (ostatní) 1,390 0,845 60 60+30

Mobilní hovory- Eurotel 3,910 3,910 60 60+30

Mobilníhovory-T-Mobile 3,910 3,910 60 60+30

Mobilní hovory- Oskar 3,910 3,910 60 60+30

Spi čka : po-pá 7:00-19:00; I`Iimo špi č ku: po-pá ]9:00-7:00, so-ne 0:00-24:00, státní svátky.

3.9 Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k výše uvedeným mimořádným slevám, nebude na
celkový měsíční telefonní účet ú častnika uplatněn slevový systém (množstevní sleva) dle
platného znění Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Smart (cenový program 400).

3.10 Smluvní strany se dohodly, že minimální poplatek za provoz služby Business Call Smart
stanovený v příslušném ustanovení platného Ceníku ve řejné telefonní služby Business Call
Smart (cenový program 400) nebude účastníkovi v příslušném zúčtovacím období účtován.
Ú častníkovi bude v příslušném zúčtovacím období vyú čtován skutečný souhrn poplatků za
provoz služby Business Call Smart v souladu s touto smlouvou.

3.11 Smluvní strany se dohodly, že jednorázové Ceny za z řízení služby Business Call Smart
dle příslušn}'ch ustanovení platného Ceníku ve řejné telefonní služby Business Call Smart
(cenový program 400) nebudou ú častníkovi v příslušném zúčtovacím období ú čtovány
zvlášt', nebot' budou zahmuty v p říslušných cenách za provoz služby Business Call Smart
stanovených v této smlouvě .
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' 4.6 Smluvní strany se dohodly, že P říloha „Seznam jednotlivých lokalit ú častníka, kde budou
^ poskytovány služby dle t éto smlouvy, platný ke dni uzav ření smlouvy" může být měněna

prostřednictvím nových a/nebo zm ěnových Technických specifikací jednotlivých služeb, tzn.,
že oboustranným uzavřením takových Technických specifikací bude docházet ke zm ěnám
lokalit ú častníka.

4.7. Smluvní strany konstatují, že služba Business Call Smart je poskytována poskytovatelem na
základě možnosti ú častníka zvolit si poskytovatele telekomunikačních služeb formou
nastavení pevné předvolby čísel u společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. Takovéto oprávn ění
ú častníka a zároveň povinnost společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. jsou stanoveny v§ 76
odst. 1 zákona č . 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném zn ění.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že do uplynutí t ří (3) měsíců po zřízení poslední ze služeb
Business Call Direct nebo Businešs Call Smart dle této smlouvy nebo do šesti měsíců po
uzavření této smlouvy podle toho, která skutečnost nastane dříve, provedou vyhodnocení
provozu ú častníka, popř . vyhodnocení jiných skutečností týkajících se tohoto smluvního
vztahu, způsobem, že poskytovatel vyhodnotí provoz ú častníka za příslušná zúčtovací
období, takové vyhodnocení předloží ú častníkovi včetně případných návrhů na zlepšení
provozního toku ú častníka s ohledem na jeho náklady a následn ě toto vyhodnocení smluvní
strany projednají a z tohoto jednání sepíší dokument „Zápis z jednání", ktery' se dnem podpisu
zúčastněných osob stane nedílnou sou částí této smlouvy jako její p říloha.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a níže uvedenými přílohami se řídí
právními p ředpisy České republiky, zejména zákonem č . 151/2000 Sb., o telekomunikacích,
v platném znění a zákonem č . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném zn ění.

5.2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou jako její přílohy následující dokumenty:
a) Všeobecné podmínky poskytování ve řejných telekomunikačních služeb;
b) Provozní podmínky poskytování ve řejných telekomunikačních služeb;
c) Ceník veřejné telefonní služby Business Call Direct (cenový program Blue);
d) Ceník veřejné telefonní služby Business Call Smart (cenový program 400);
e) Reklamační řád poskytování veřejných telekomunikačních služeb;
f) Seznam jednotlivých lokalit ú častníka, kde budou poskytovány služby dle této

smlouvy, platný ke dni uzavření smlouvy;
g) Technické specifikace definující poskytovanou službu.

Jednotlivé Technické specifikace definující poskytovanou službu se stávají nedílnou
součástí této smlouvy dnem jejich uzav ření smluvními stranami.

5.3 Tato smlouva je uzavřena na dobu neur čitou a nabývá platnosti a účinrlosti dnem podpisu
oprávn ěných zástupců obou smluvních stran. Způsoby ukončení platnosti a účinnosti této
smlouvy jsou stanoveny v příslušných ustanoveních platných Všeobecných podmínek.

5.4 Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané touto smlouvou a výše uvedenými
přílohami této smlouvy a to stvrzují svým níže uvedeným podpisem.

5.5 Veškeré zm ěny této smlouvy musí mít písemnou formu.

5.6 Ustanovení uvedená v této smlouv ě mají p řednost před jednotlivými ustanoveními p říloh
této smlou^y. To platí i pro p řípad, že v budoucnu dojde ke změně některé přílohy této
smlouvy nebo p říslušné č lánky takové přílohy budou p řeč íslovány, obsah ujednání v této
smlouvě bude mít nadále p řednost před odpovídajícím ujednáním změněné přílohy.
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5.7 Tato smlouva se podepisuje ve č tyřech vyhotoveních, která jsou pokládána za originál.
Každá smluvní strana obdrží dv ě vyhotovení.

5.8 Oprávn ění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu p řečetli, s jejím obsahem
souhlasí, že vyjad řuje jejich pravou a svobodnou vů li, na důkaz čehož p řipojují své podpisy.

Datum: 4. 6. 2004

Podpis oprávn ěného zástupce poskytovatele

j► ^li^^^^ _z,:_
pllatel a.s.
Sokolovská 86, 186 00 Praha 8
DIČ : CZ61058904, It'_: 61058904

Datum : 4. 6. 2004

Podpis oprávnéného zástupce ú častníka

ÚŘ
AD pR0 Z.^STLPO^M1 STÁTIJ

`,E vĚCECH ^1tAJET1í0ViCH

ICodaň sLá 1441146.
l00 10 Praha l0

•1-
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Techn řcká špecifika-ce: Businesš CaII ^marf ` . :
Identifikace služby

P ř:loha ke smlouvč č .: 2004/1605//0006 Požadavek na: zř ízení služby

Technieká specifikace/verze: 79/1 Nahrazuje specifikacilveai:

Pro potřebu Aliateiu: 0: 1515 P:

Identjfikáce ú častnílca ' ' ' - ^

Gčastník: Ú řad pro zastupování státu ve v ěcech majetkorých Telefon: 475 2414C6

Oprávn ěný zástupce: Fax:

Mobil: E-mail:

Tertníny .:: ; _ ,- . ,: -- : ,. ,, ;^ ;; _ __ -
Slu^a bude zřízena nebo změněna do 30 dn ů od podpisu technickt specifikace oprávněným zástupcem účasm[ka

hlir.imálnl doba užívání sklžby je stanovena na mčsiců .

Fal:tura ční adresa:

>';řad pro zastupor•ání státu ve v ěcech majetkorých,Lizemnf pracovišt ě Ústí nad Labenl -^iírové nám. 3G, Ústí nad Labem

Psč : 400 0l

.^.,^ , _ , .^ol.alli^'iičasúiíka ' __ _' . _' '' :n- _ ___ _ -r ; • -^ - _ ° _ ^ ^-. -
Identifikace: ÚZSVD'I ' Podlaži:

Ůlice: Radničnf 1 Místnost:

Města ^lost PSČ : 434 89

iCentaktnl osoba Telefon:

Funkce: Fax:

AioóiL E-mail:

Parametry služby

Přistup do On-line info: Již má
f.Sno. Nq Id má - v pňpedě Mo ie nutno vyylii: objednívku t^n-lina info)

Zp ůsob nepřímčho p ř ipojeni: Sm ě rovac( za řízenf analog- třídrátová provolba 20 lineó
ID^eerog. PBX, ^néronrJ za7izeai enatogové ISr)N DR[, ISDN P)^ Et;

Způsob volby: tóllová
(t^rwvá, oulxr.i)

Telefonní č ísla nebo rozsah od-do pro odchozi provoz

l

polo7lca 1: 47b 101 404 ^,

položka 2: 476 101 424 ,

položka 3: 476101 444 .

položka 4: 476 101 464

položk.n 11: 476 iD2 004

puložka 12: 476 IOZ OZ4

položka 13: 476 102 044

položka 14: 476 102 064

poloika i: 476 101 484 položka I5: 476 102 084

položka 6: 476 101 704 položka 16: 47G 102 224

polollca 7: 476 101 724 položka 17: 476 l02 244

polož.ka S: 47b 101 744 položka l8: 476 L02 264

položka 9: 476 101 764 položka 19: 476 702 234

položka 10: 47G 101 7S4 po[ožka 20: 476 102 304

Omezenl odchazich hovorů (SÍPÍ ALIATEL) (optrcl):

Povalee? hovery^ MIs[ni a mezirc ěstiké du siti čcs'rych mobilnic3 oprráto::^ mczinůednL

Ne

Zakázaltá telefonní čísla pro odchoú provoz (sclst): Nc

Pravidla pro smčrováni hovorů (SM^ROVAČE1vP (smres):

Pavidla oro směrovicl hovetG do ^r± Aliattl: SSistr.l a meziecóstske, do siti če^JCh mobiln!efi opcrátnr^. rcainir:.in;

Cenorý pro°ranl: 400 - poculcna v^ecbna dostupná volání be2 omezení
(Zvolercr uník ve řeíne telefontl slcfbv)

Jazyk vyúčtováni ® česl.ý q anehck^•

Typ úč tu ® ce'.kovv q zvlášt' projednoaivé lokality

Aíů:e! as., Sokolovsl-i BN;i 1, 165 rA Praha 6 PSI-DCST5-CZ021D1YN^ I(2)
AYcievá s:okčnast zapsan5 v obchodtim ralssiikc, vcdenčm btčstskym s.:ad<m v P:aze, v addiiu b, vla řJ:a 2966
Kx:xkml cca:rata. 225 25 25 25, faz. 225 23 IS I5. email: maii^a:iateLcz•, Mtpr/hvww.alietci.¢ ^



^
^
l

^i i a ře# `

PF: n1,nřUn ,crra.l.,., rblt^l 1, .... ^ fataUn nilr^ ^ c, :!L"7'Cl

' Typ pPipojeni Pl`ipojer.í do rozvodu
^ Lonektor RJ-4j t svorkovnice,^([SDN PRI, ISDN^ BRI, El - K signalizace, (' (^^ yP

^ anaioeové) hlavniho rozvodu a podJ

Počet linek
(ks)

Z nich směrov^rlo do ^
^

sítě Afiačel
(ks)

^ Analo^-iřídrátprovolba 20 2Q ^
^ ^ ^

^

i'yp smžrovaCtho zařízení
Í (analogový, lx pcrt, 4x pport digitálni, ISDN I Seriové č islo
l BRJ, PŘI

Počet ři o en "clí linekp p J Y'

Analo« - třídrát rovolbn 47b 448 xxs 20

^ I

Pobo čkov^i úst ředna (PBXJ zákaznftca

Výrobcc, typ: Iú1PSCH Kopie homoiogace pi`iložena:
(pícsné označcaipcMČ kově ústre]nyzákamikz) (Ala.tici

'l.ústupce odpovědnj za provoz a správu NBX-

Spofečnost: IL•^PSCH Telccom Praha, s.r.o.

Kenta.ktni osoba: Funkce: technický ř edilel

Tele.en: Fa.x:

E-mail:

Admínistrátor telefomtí síi ě : Ivo Yeroutka - 602 137 002, ivo.peroutka(auzsvm-mo.cz
(pro ře3eai provozich stavů ^• e zisamikem určena eale osd,a - spri•:ce pehočkocb í:adeCny^

, . ._ - - _.. ... ._e ...^- _ _ .. '.n. ..:. . , . ^ . -.. .., = _. ,^' . .-. -.

Datum: Datum:

Ing. Ji ří K Ústi q ad Labcm

a

Palpis oprívn ěnéta z.isn:pa úas.níka

^

P.l:aml a x. $Clniovska 3d13 i, l86 G. Praha 8 PM-DC'TS-CZO?[G23-^V% ?(2)
Akúové>p;,Iečnost zapsan7 v obcl•.odnilr. rej;.^.Z:, wrlecím M&tskj'm sc:Eeel v Praze, v o^dila D, viožka 3568
\On[a;uci cenwm:'.?S ZS :5 2S, Fe^: 235 2? 15 I5. e-ma8: nuil(T̂. alia[etcz, hltp:/íwww.alisleLcz
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