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Naše č. j.: UT-05116/2019
Naše sp. zn.: UT-03006/2017/02

""""" " Smlouvy různé l V l 5

DODATEK Č. l
k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb

elektronických komunikací
(Č. J. UT-O3006/2017, uzavřené dne 7.3.2017)

Smluvní strany:

UPC Česká republika, s.r.o.
se sídlem Závišova 502/5, Praha 4, Nusle, PSČ 140 OD.
IČ: 00562262, DIČ: CZO0562262,
zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 187485.
zastoupena b2d Directorem CZ & SK
(dále jen ,,UPC" nebo ,,Poskytovatel")

a

Česká republika - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
P.O. BOX 110, 143 OD Praha 4, IČ: 604 98 021,
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavel Bacíkem
(jako ,,Objednatel")

z důucdu nauýšení rychlosti Mpojení k intemetu a souoisející úprauy ceny
za poskytouání služby uzauútýí tento dodatek č. l:

ČI. I.
Příloha č. l k Rámcové smlouvě o poslg'továni veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací č. j. UT-O3006/2017 se ruší a nahrazuje se novou
Přílohou č. l, která je součásti a přílohou tohoto dodatku č. l.

ČI. II.
l. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž

každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma snilumími stranami a účinnosti

dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o
registru smluv. Zveřejněni provede Správa uprchliclgch zařízeni Ministerstva
vnitra.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzuji
svýrni podpisy.
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Příloha l: Změna specifikace objednaných služeb

V Praze dne (L/.("á:/20
Ing. Petr Košťál

zá$tuPc: Ledite)
iWgr. et Mgŕíi=i'íi:ä"

ředitel SUZ MV
(ohjednatel) ""'..

-6 -03- 2019
v Ull!&,·:;d|ii;,°:L2019, ,,

J
B2D Director CZ & SK

(ix)skytDUateu



Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytováni veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací (dále jen ,,Smlouva")

č.kl. 29177

...,....O

Změna Specifikace objednaných služeb
Č. sI. 35411 CFM F9859V10211

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

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Praha 12, Kamýk, Lhotecká 559/7
lČ: 60498021 DIČ: CZ 60498021
Zastoupena: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
(dále jen ,,Účastník")

1. Číslo služby: 35411
2. Objednaná Služba: Business Internet
3. Parametry Služby: 100/100 Mbps
4. předáni Služby: po dohodě se zákazníkem
5. Místo instalace Služby: Praha 12, Kamýk, Lhotecká 559/7
6. Doba trvání poskytováni Služby: určitá, a to na 24 měsíců od data předáni
7. výpovědní doba po změně na dobu neurčitou 3 měsíce
8. Cena:

· Služba 11 000 Kč/měsic
9. Sleva:

· z pravidelné ceny Služby: 50%, tj. cena po slevě činí 5 500 Kč/měsíc
10. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
Poskytovatel může ÚčastnÍkov| poskytnout slevu. Sleva může být poskytnuta buď jako opakujíci se sleva z ceny Služeb, nebo jako jednorázová sleva
z aktivačního poplatku nebo sleva z instalačnIho 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 minimálni dobu užíváni (u Smlouvy na dobu neurčitou) nebo dobu určitou trvání Smlouvy (podle ČI. 6

Specifikace objednaných sIůžeb) a
c) Účastník neporuší Smlouvu způsoby, kvůli kterým může poskýovatel odstoupit od Smlouvy (Všeobecné podmínky 2.7.2 a) až n, 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. l: Specifikace objednaných služeb v době jejího uzavření.
11. Forma a způsob doručení vyúčtováni: Elektronické
12. Doručovací adresa či adresa elektronické pošty:

Splatnost vyúčtování: 21 dní od vystaveni,
13. Poskytnuté Přijimaci zařízeni: Switch

· výpůjčka
Smluvní pokuta dle ČI. 10 Smlouvy: 5 000 Kč

14. Úroveň servisních podmínek Služby: ŠLA 1
Přesný popis servisních podmínek Služby je uveden v příloze Č.2 Smlouvy.

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

-6 -03- 2019
V Praze dne " """ "' ·1·-3·"03" 2019
Za UPC Česká rep _iblika, s.r.o.:

i Ó

2B Director CL g SK

Za Správu uprchlických zařízeni Ministe vnitra

Mgr. et Mgr. el Bacík

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


