
 

 
Dodatek č.1 ke smlouvě č. 002/00008 – II/540  o zřízení připojení bodu a poskytování přístupu k obsahu sítě Internet 

 

       I.         Smluvní strany 

 

a) Poskytovatel: 
        Český bezdrát s.r.o. 

IČ:  259 02 415 

DIČ:  CZ 259 02 415 

se sídlem: Zámečnická 592, Příbor 742 58. 
Zapsaná v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 24856 

zastoupená: Ing. Petr Benýšek, jednatelem společnosti 

 

b) Uživatel: 
        Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace 
         IČ :   00380385, DIČ:  CZ 00380385 

se sídlem: Brno-Komín, Komín, Čichnova 982/23 

adresa pro doručování ( pokud se liší od sídla ):    
zapsaná :   Příspěvková organizace JmK 

        zastoupená:  Ing. Olga Hölzlová, ředitelkou školy 

uzavírají  tento dodatek č.1  ke  smlouvě  č. 002/00008 – II/540 o zřízení připojení bodu a poskytování přístupu k obsahu sítě Internet 
tohoto znění:  
         

      II.                 čl  IV.  -  Zvolená služba sítě Eri   se mění takto: 
  a) Hlavní připojení:   pevné připojení optickým vláknem  
    

      Typ služby:   Eri –  optika Premium                                                                 Požadovaná přenosová kapacita Služby :    1 / 1 Gbps                                  

   

     Koncové zařízení služby:   vlastní  router uživatele                                        Typ rozhraní koncového zařízení:        Ethernet RJ 45                

      

     Blok 16 x veřejných  IP adresa ( RIPE ) statická            , IP : …….……. 

 

b )  Záložní připojení: Eri – bezdrát profesional                                          Požadovaná přenosová kapacita Služby :    200 / 200 Mbps     

 

     Koncové zařízení::  vlastní  router uživatele                                                  Typ rozhraní koncového zařízení:        Ethernet RJ 45                
     

    Blok 16 x veřejných  IP adresa ( RIPE ) statická            , IP : …….……. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uživatel uhradí cenu za zřízení zvoleného typu Služby hlavního i záložního připojení  ve výši  0,- Kč             

(Uživateli je  tímto poskytnuta  sleva z ceny zřízení Služby hlavního + záložního připojení  ve výši 149. 000 + 49.000 Kč ) 
                                                                      

III.          čl. V.  Ostatní ustanovení 
a ) Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání do 31.12.2024. Po uběhnutí této doby přechází smlouva automaticky do režimu Smlouvy 
uzavřené na dobu neurčitou.  

 

g ) Smluvní strany se dohodly na zvýšení vyhrazené kapacity připojení ze stávajících 200/200 Mbps na 1 / 1 Gbps + zřízení nového záložního 
připojení 200 / 200 Mbps  a to v termínu do 31.12.2019. Měsíční Cena Služby Eri - optika Premium + Eri – bezdrát profesional  je sjednána ve 
výši  39.378,- Kč / měs. V případě úhrady ceny Služby  na 12 měsíců předem je Uživateli poskytnuta dodatečná sleva ve výši  5 %. 
 

h) V případě nedodržení min. délky trvání Smlouvy do 31.12.2024 a/nebo v případě, kdy uživatel nehradí své závazky vůči Poskytovateli řádně a včas, 
je povinen Uživatel uhradit do 30 dnů od data výzvy smluvní pokutu ve výši 100 %  poskytné slevy z ceny zřízení , tj. v celkové výši  198.000 Kč. 
 

Veškeré ceny i slevy jsou uvedeny v Kč bez DPH.  
Ostatní ustanovení článků   IV.  i V.  a  rovněž ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 


