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^ :)odatek ke smlouve o poskytovani verejne
^ostupné služby elektronických komunikací

^ ^y^^ ,rr'^ ^Ke smlouvě č .: 2004/1605/0006 a specifikaci služby: 111/2

(p řípadně služba číslo): 815000000028206

GTS Czech s.r.o., (společnost s ručením omezeným zapsaná v OR vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka
145533) se sídlem P řemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, I Č : 28492170, DIČ : CZ28492170

Prodejce Partnerská smlouva:

Telefon: Fax: E-mail: infoC^9ts.cz

Obchodní firma (Jméno): Statutární město Most

Ulice: Radniční ul. 1/2

Město: Most PSČ : 434 69

IČ/rodné číslo: 00266094 DIČ : CZ00266094

Č íslo pasu (u cizinc ů ): Země vydání:

Oprávněný zástupce: Ing.Vlastimil Vozka - primátor města

Telefon: Fax: E-mail:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dodatek, uzav řený mezi poskytovatelem a ú častníkem, upravuje druhy a výši dohodnutých slev a dalších
p říslušných výhod poskytnutých poskytovatelem ú častníkovi k ve řejně dostupné službě elektronických
komunikací GTS telefonní p řipojení poskytované poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy a
Specifikace služby nebo pod výše uvedeným číslem služby (v p řípadě rozporu má p řednost číslo služby). Pokud
není číslo Specifikace služby ani číslo služby výše uvedeno, vztahuje se tento dodatek ke všem službám GTS
telefonní p ř ipojení, poskytovaným poskytovatelem účastníkovi dle výše uvedené smlouvy.

1.2. Tento dodatek ruší a nahrazuje všechny p ředešlé dodatky, které se vztahují ke smlouv ě a specifikaci služby
uvedené výše.

1.3. Všechny ceny uvedené v tomto dodatku jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši, pokud není uvedeno
jinak.

2. Dohoda o cenovém programu

2.1. Smluvní strany se dohodly, že služba poskytovaná ú častníkovi, dle výše uvedené smlouvy a specifikace služby,
bude zpoplatňována dle platného Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby a cenového programu
Direkt Interval (dále jen „ceník"). Ú častník je povinen hradit ceny ve výši stanovené vi ceníku ode dne účinnosti
tohoto dodatku, pokud není v tomto dodatku uvedeno jinak.

3. Dohoda o cenách za provoz

3.1. Smluvní strany se dohodly na individuální výši cen za provoz vybraných typ ů hovorů služby GTS telefonní
p řipojení dle níže uvedené tabulky.

3.2. Ceny za provoz ostatních typů hovorů služby GTS telefonní p řipojení ( neuvedených v této tabulce) jsou
účastníkovi účtovány ve výši, která je uvedená v p říslušném ustanovení platného Ceníku ve řejně dostupné
telefonní služby, cenového programu, pop ř . dle jiného ustanovení tohoto dodatku.

3.3. Výše individuálních cen za provoz vybraných typ ů hovorů služby GTS telefonní p ř ipojení :

Místní hovory 0,530 0,530

Meziměstské hovory 0,530 0,530

Mobilní hovory 2,350 2,350
Mezinárodní hovory (zóna 0) 1,670 _ 1,670

Mezinárodní hovory ( zóna 1) 1,670 1,670

3.4. Ceny za provoz služby GTS telefonní p ř ipojení uvedené v bodu 3.3. se nezohlední p ř i vysílání informací o ceně
hovorů prostřednictvím tarifika čních impuls ů (AoC), které vysílá ve řejná telefonní úst ředna smě rem
k účastníkovi.
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Dodatek ke smlouvě o poskytování ve řejně
dostupné služby elektronických komunikaci

3.5. Na mezinárodní hovory s dohodnutou individuální cenou za provoz dle bodu 3.3. výše již nelze uplatnit slevu

5% na volání do zahraničí dle p říslušného ustanovení dohodnutého cenového programu.

4. ProfitLink (odměna za příchozí volání)

4.1. Smluvní strany se dohodly, že za p říchozí hovory směrované do telekomunika ční sítě poskytovatele náleží
účastníkovi odměna ve výši 0,10 Kč/min. v časovém pásmu „Špička"" a 0,10 Kč/min. v časovém pásmu „Mimo
špičku", maximáln ě do výše celkových cen za provoz za dané zú čtovací období.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tento dodatek je nedílnou sou částí shora uvedené smlouvy a vstupuje v platnost dnem, kdy je podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.2. Tento dodatek vstoupí v účinnost od 1. dne kalendá řního měsíce bezprostředně následujícího po doručení

platného dodatku poskytovateli, pokud je ovšem dodatek doru čen poskytovateli nejpozději 5 pracovních dní

před koncem kalendá řního měsíce, jinak vstupuje v ú činnost až od 1. dne druhého kalendá řního měsíce

následujícího po doručení takového dodatku poskytovateli.

5.3. Vztah tohoto dodatku a Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby v četně dohodnutého cenového programu je
vztahem speciálního a všeobecného. Ostatní ustanovení a text Ceníku ve řejně dostupné telefonní služby v četně
dohodnutého cenového programu, kromě změn uvedených v tomto dodatku, se nem ění a zůstávají v platnosti.

5.4. Tento dodatek se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž ob ě mají platnost originálu.

5.5. Každá smluvní strana obd řzí jedno vyhotovení.
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