
Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) 

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smluvních ustanovení v plném rozsahu Rámcové smlouvy č. 
8756/12829/12830/12831 ze dne 8. 4. 2013 takto: 
Dodatek s účinností ke dni jeho podpisu smluvními stranami nahrazuje Přílohu č. 1, 2, 3  Smlouvy, tyto přílohy v novém znění jsou 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

II. Závěrečná ustanovení:
a) Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
b) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
c) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv, dle zákona č. 340/2015., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí
Účastník.

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

Za UPC Česká republika, s.r.o.: Za Střední průmyslová škola na Proseku: 

........................................................... ........................................................... 
Marián Holý, B2B Director CZ & SK Mgr. Jiří Bernát, Ředitel školy 

UPC Česká republika, s.r.o. 
Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00 
IČ: 00562262 DIČ: CZ 00562262 
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 187485 
Zastoupena: Marián Holý, B2B Director CZ & SK 
(dále jen „UPC“ nebo „Poskytovatel“) 

Název: Střední průmyslová škola na Proseku 

Sídlo: Novoborská 610/2, 190 00, Praha 9 - Prosek 
IČ: 14891239 DIČ: CZ14891239 
Zřizovatel: Hlavní město Praha 
331 - Příspěvková organizace 
zastoupená – Mgr. Jiří Bernát, Ředitel školy 
(dále jen „Účastník“) 

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00,  
IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 



Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) 

č. kl. 8756 č.sl. 29592 CFM F9842V10206 

Změna Specifikace objednaných služeb 

1. Číslo služby: 29592
2. Objednaná Služba: Business Internet
3. Parametry Služby: 440/440 Mbps (optika)
4. Předání Služby: po dohodě se zákazníkem
5. Místo instalace Služby: Novoborská 610/2, 190 00, Praha 9 - Prosek
6. Doba trvání poskytování Služby se sjednává na dobu určitou, a to na 12 měsíců od data předání
7. Výpovědní doba po změně na dobu neurčitou: 30 dnů
8. Cena:

• Služba 26000,-Kč/měsíc
9. Sleva:

• z pravidelné ceny Služby: 50 %, tj. cena po slevě činí 13000,-Kč/měsíc
10. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
Poskytovatel může Účastníkovi poskytnout slevu. Sleva může být poskytnuta buď jako opakující se sleva z ceny Služeb, nebo jako jednorázová
sleva z aktivačního poplatku nebo sleva z instalačního poplatku anebo i jiná sleva, kterou si smluvní strany dohodly ve Smlouvě.
Nárok na slevu vznikne, pokud:

a) Byla dohodnuta ve Smlouvě a
b) Účastník dodrží dohodnutou minimální dobu užívání (u Smlouvy na dobu neurčitou) nebo dobu určitou trvání Smlouvy (podle čl. 6

Specifikace objednaných služeb) a
c) Účastník neporuší Smlouvu způsoby, kvůli kterým může Poskytovatel odstoupit od Smlouvy (Všeobecné podmínky 2.7.2 a) až f), a
d) Účastník neporuší Smlouvu způsoby, kvůli kterým může Poskytovatel omezit Služby (Všeobecné podmínky 4.9.2).

Nárok na slevu vznikne v okamžiku, kdy Účastník splnil všechny uvedené podmínky. Pokud se tak nestane, zašle Poskytovatel opravné 
vyúčtování ceny či příslušného poplatku. V opravném vyúčtování Poskytovatel doúčtuje Účastníkovi cenu či poplatek v plné výši, jak byl uveden 
ve Smlouvě, resp. Příloze č. 1: Specifikace objednaných služeb v době jejího uzavření.
11. Forma a způsob doručení vyúčtování: Elektronické

12. Doručovací adresa či adresa elektronické pošty: sps-prosek@sps-prosek.cz, 
Splatnost vyúčtování: 20 dní od vystavení. 

13. Poskytnuté Přijímací zařízení: Switch
• výpůjčka

Smluvní pokuta dle čl. 10 Smlouvy: 7000,-Kč
Ocitne-li se Účastník v prodlení s uhrazením kterékoliv ze splátek za koupi zařízení dle totoho článku, stává se celá doposud neuhrazená kupní 
cena splatnou a vymahatelnou u věcně a místně příslušného orgánu. 
14. Úroveň servisních podmínek Služby: SLA 1

Účastník je povinen hlásit závadu na technickou podporu Poskytovatele
• služba poskytovaná přes IP konektivitu UPC Business: +420 xxxxxxxxx. Při hlášení poruchy je Účastník povinen prokázat se 
jemu přiděleným PIN kódem: 
• Služba poskytovaná přes IP konektivitu poskytovanou třetí stranou přímo Účastníkovi: +420 xxxxxxxxx (volba 2)
Přesný popis servisních podmínek Služby je uveden v příloze č.4 Smlouvy.

15. Bližší specifikace Služby je k dispozici na www.upcbusiness.cz
16. Pokud dojde k rozporu Specifikace objednaných služeb se Smlouvou, má přednost obsah Specifikace objednaných služeb. 

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

Za UPC Česká republika, s.r.o.: Za Střední průmyslová škola na Proseku: 

........................................................... ........................................................... 
Marián Holý, B2B Director CZ & SK Mgr. Jiří Bernát, Ředitel školy 

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00,  
IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 

http://www.upcbusiness.cz/


Příloha č. 2  k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) 

č. kl. 8756 č. sl. 29972 CFM 

Změna Specifikace objednaných služeb 

1. Číslo služby: 29972
2. Objednaná Služba: Business Voice
3. Parametry Služby : ISDN2

4. Přehled telefonních čísel vázaných ke službě: 286028340-9, 286028350-9, 286028360-9, 286028370-9, 286028380-9

Pokud se při přenosu tel. čísla od jiného operátora neshoduje tel. číslo uvedené ve specifikaci objednaných služeb a v zákaznickém 

autorizačním formuláři (CAF), platí tel. číslo uvedené ve formuláři.

5. Předání Služby: po dohodě se zákazníkem
6. Místo instalace Služby: Novoborská 610/2, 190 00, Praha 9 - Prosek
7. Doba trvání poskytování Služby se sjednává na dobu určitou, a to na 12 měsíců od data předání
8. Výpovědní doba po změně na dobu neurčitou: 30 dnů
9. Cena:

• Hovorné ke službě Business Voice bude účtováno dle přiloženého ceníku Akční ceník B2B telefonních služeb
10. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
11. Forma a způsob doručení vyúčtování: Elektronické
12. Doručovací adresa či adresa elektronické pošty: sps-prosek@sps-prosek.cz, 

Splatnost vyúčtování: 20 dní od vystavení.
13. Poskytnuté přijímací zařízení/licence: X

Smluvní pokuta dle čl. 10 Smlouvy. 
Ocitne-li se Účastník v prodlení s uhrazením kterékoliv ze splátek za koupi zařízení dle totoho článku, stává se celá doposud neuhrazená kupní 
cena splatnou a vymahatelnou u věcně a místně příslušného orgánu. 
14. Úroveň servisních podmínek Služby: SLA 1

Účastník je povinen hlásit závadu na technickou podporu Poskytovatele
• služba poskytovaná přes IP konektivitu UPC Business: +420 xxxxxxxxx. Při hlášení poruchy je Účastník povinen prokázat se 

jemu přiděleným PIN kódem    
• Služba poskytovaná přes IP konektivitu poskytovanou třetí stranou přímo Účastníkovi: +420 xxxxxxxxx (volba 2) 

Přesný popis servisních podmínek Služby je uveden v příloze č.4 Smlouvy. 
15. Bližší specifikace Služby je k dispozici na www.upcbusiness.cz
16. Pokud dojde k rozporu Specifikace objednaných služeb se Smlouvou, má přednost obsah Specifikace objednaných služeb.
17. Poznámka: ………………………………. 

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

Za UPC Česká republika, s.r.o.: Za Střední průmyslová škola na Proseku: 

........................................................... ........................................................... 
Marián Holý, B2B Director CZ & SK Mgr. Jiří Bernát, Ředitel školy 

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00,  
IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 

http://www.upcbusiness.cz/


Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (dále jen „Smlouva“) 

č. kl. 8756 č.sl. 30131 CFM 

1. Změna Specifikace objednaných služeb
2. Číslo služby: 30131
3. Objednaná Služba: Business Voice
4. Parametry Služby :HTS
5. Přehled telefonních čísel vázaných ke službě: 286880490

Pokud se při přenosu tel. čísla od jiného operátora neshoduje tel. číslo uvedené ve specifikaci objednaných služeb a v zákaznickém
autorizačním formuláři (CAF), platí tel. číslo uvedené ve formuláři.

6. Předání Služby: po dohodě se zákazníkem
7. Místo instalace Služby: Novoborská 610/2, 190 00, Praha 9 - Prosek
8. Doba trvání poskytování Služby se sjednává na dobu určitou, a to na 12 měsíců od data předání
9. Výpovědní doba po změně na dobu neurčitou: 30 dnů
10. Cena:

• Hovorné ke službě Business Voice bude účtováno dle přiloženého ceníku Akční ceník B2B telefonních služeb
11. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
12. Forma a způsob doručení vyúčtování: Elektronické
13. Doručovací adresa či adresa elektronické pošty: sps-prosek@sps-prosek.cz, karolina.novakova@sps-prosek.cz

Splatnost vyúčtování: 20 dní od vystavení.
14. Poskytnuté přijímací zařízení/licence: X

Smluvní pokuta dle čl. 10 Smlouvy.
Ocitne-li se Účastník v prodlení s uhrazením kterékoliv ze splátek za koupi zařízení dle totoho článku, stává se celá doposud neuhrazená kupní 
cena splatnou a vymahatelnou u věcně a místně příslušného orgánu. 
15. Úroveň servisních podmínek Služby: SLA 1

Účastník je povinen hlásit závadu na technickou podporu Poskytovatele
• služba poskytovaná přes IP konektivitu UPC Business: +420 xxxxxxxxx. Při hlášení poruchy je Účastník povinen prokázat se 

jemu přiděleným PIN kódem     
• Služba poskytovaná přes IP konektivitu poskytovanou třetí stranou přímo Účastníkovi: +420 xxxxxxxxx (volba 2) 

Přesný popis servisních podmínek Služby je uveden v příloze č.4 Smlouvy. 
16. Bližší specifikace Služby je k dispozici na www.upcbusiness.cz
17. Pokud dojde k rozporu Specifikace objednaných služeb se Smlouvou, má přednost obsah Specifikace objednaných služeb.
18. Poznámka: ………………………………. 

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

Za UPC Česká republika, s.r.o.: Za Střední průmyslová škola na Proseku: 

........................................................... ........................................................... 
Marián Holý, B2B Director CZ & SK Mgr. Jiří Bernát, Ředitel školy 

UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00,  
IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 

http://www.upcbusiness.cz/


UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00,  
IČ: 00562262, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187485 




