
Smlouva o poskytováni• veřejných 
telekom,unikačnfch služeb 

6,aHater 

ev. č.: 2003/1392/0003 ruší a nahrazuje smlouvu ev. č. -
uzavřená mezi smluvními stranami 

A/ Poskytovatel: 

Aliatel a. s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku .vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 3988 
Sokolovská 86/131, 186 00 Praha 8 
IČO: 6105 8904 DIČ: 008-6105 8904 
Bankovní spojení: Commerzbank AG, pobočka Praha 
Oprávněný zástupce 

Jméno a příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Funkce: senior specialista'- region J.Čechy 

číslo účtu: 10146951/6200 

Telefon: xxxxxxxxxx 

Fax: xxxxxxxxxx 

·  E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

B/ Účastník (u podnikatelli a dalších právnických osob údaje dle zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění}:

Obchodnífirma: Město Písek

Sídlo : Velké náměstí 114, Písek, 397 19 

IČO : 00249998 DIČ: 097-00249998 

Bankovní spojení: Komerční banka Písek, č.účtu : 127271/010.0 

Fa.kturační adresa (pokud se liší od sídla): 

Oprávněný zástupce 

Jméno a příjmení: JUDr. Luboš Průša 

Funkce: starosta města 
Adresa (pokud se liší od sídla): 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

Fax: xxxxxxxxx 
E-mail: -

Předmětem této smlouvy je závazek.poskytovatele zřídit a poskytovat účastníkovi veřejné telekomunikační služby podle technických
specifikací příslušných služeb a závazek účastníka užívat poskytované služby v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování
veřejných telekomunikačních služeb a za poskytované služby platit sjednanou cenu.

Podrobné podmínky poskytování veřejných telekomunikačních služeb, jakož i práva a povinnosti smluvních stran, jsou stanoveny 
v následujících dokumentech, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
a) Technická spedfikace definující poskytovanou službu;
b) Všeobecné podmínky poskytování veřejných telekomunikačnfch služeb v platném znění.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou a výše uvedenými dokumenty se řídí zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích,
v platném znění a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky dané 
výše uvedenými dokumenty. Veškeré změny této smlouvy musí mít písemnou formu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem,
kdy je podepsána oprávněnými zástupci 

smluvnfch stran. Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, která jsou obě pokládána
za originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení . 

. Datum: 
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Dodatek ke smlouvě o poskytovánf veřejných 
telekomunikačních služeb 

ff, afiateť

mezi poskytovatelem a účastníkem: Město Písek, adresa: Velké náměstí 114, 397 19 Písek

ev.č.smlouvy:2003/1392/0003 uzavřené dne: ,/.G, '1/, ďccJ-3

Cenové ujednáni stran 

1. Úvodní ustanoveni

číslo dodatku:1/1 

1.1. Toto cenové ujednání stran, uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem, upravuje druhy a výši 
dohodnutých slev a dalších příslušných.výhod poskytnutých poskytovatelem účastníkovi k veřejné 
telefonní službě Business Call Direct. 

2. Dohoda o účtováni poplatků za zřízení služby

2.1. Jednorázové poplatky za zřízení služby Business Call Direct dle příslušných ustanovení platného 
Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct nebudou účastníkovi v příslušném zúčtovacím 
období účtovány, neboť došlo k dohodě o prodloužení minimální doby užívání služby Business Call 
Direct v příslušné Technické specifikac

i 
z 6 měsíců na 12 a více měsíců a tyto poplatky jsou již zahrnuty

v poplatku za provoz popř. v minimálním poplatku za provoz účtovaném účastníkovi dle příslušných 
ustanovení platného Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct. Tato dohoda platí pouze pro 
ty lokality účastníka, pro které byla v příslušné Technické specifikaci prodloužena minimální doba 
užívání služby Business Call Direct dle předchozí věty. 

2.2. V případě, že prndloužená minimální doba užívání služby Business Call Direct stanovená v příslušné 
Technické specifikaci nebude účastníkem dodržena, bude se postupovat podle bodu 16.2.3 
Všeobecných podmínek poskytování veřejných telekomunikačních služeb. Poskytovatel jé v tomto 
případě oprávněn žádat po účastníkovi navrácení poskytnuté slevy v plné výši. 

3. Dohoda o účtování pravidelných měsíčních poplatků

3.1. Pravidelné měsíční poplatky dle příslušných ustanovení platného Ceníku veřejné telefonní služby 
Business Call Direct nebudou účastníkovi v příslušných zúčtovacích obdobích účtovány zvlášť, neboť 
budou zahrnuty v poplatku za provoz popř. v minimálním poplatku za provoz účtovaném účastníkovi 

dle příslušných ustanovení platného Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct. 

4. Dohoda o snfženf minimálního poplatku za provoz

4.1. Minimální poplatek za provoz- odst. 6.4 Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct je 
stanoven v příslušném zúčtovacím období ve výši 30 000 Kč krát počet euroISDN PRI nebo E1 
p�pojení v každé jednotlivé lokalitě účastníka, specifikované v příslušné Technické specifikaci. 
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4.2. V případě, že služba Business (alt Direct nebyla poskytována po celé zúčtovací období (neplatí pro 
období, kdy nebyla poskytována z důvodů na straně účastníka), je minimální poplatek za provoz 
v příslušném zúčtovacím období stanoven ve výši 30 000 Kč krát počet euroISDN PRI neboEl 
připojení v každé jednotlivé lokalitě účastníka krát počet dní poskytování služby Business Call Direct 
v daném zúčtovacím období/ skutečný počet dní v daném zúčtovacím období. 

5. · Dohoda o individuelni slevě za vybrané národní hovory

5.1. Výše individuálních poplatků za provoz pro vybrané národní hovory: 

Služba Aliatel Business Call Direct : 

cena po slevě 
položka popis špička (Kč/min) mimo špičku (Kč/min) 

6.2.1. místní hovory v rámci sítě Aliatel 0,95 0,60 

6.2.2. místní hovory ostatní 1,035 0,585 

6.2.3. meziměstské hovory V rámci sítě Aliatel 1,50 0,95 

6.2.4. meziměstské hovorv ostatní 2,04 1,275 

6.2.5. mobilní síť Eurotel 4,41 4.41 
6;2.6. mobilní síť Paegas 4,41 4,41 
6.2.7. mobilní síť Oskar 4,41 4.41 

5.2. Poplatky uvedené v tabulce v předchozím bodě se vypočítávají jako procentuální sleva z ceníku 
veřejné telefonní služby Business Call Direct. Z tohoto důvodu se uvedené poplatky nezobrazí přímo, 
například v systému On-line info, nebo na podrobném výpisu. Sleva se zohlední na faktuře v položce 
,,Sleva z poplatků za provoz". 

6. �ávěrečná ustanoveni

6.1. Tento dodatek je nedílnou součástí shora uvedené smlouvy a vstupuje v platnost a účinnost dnem, 
kdy je podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.2. Vztah tohoto dodatku a Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct je vztahem speciálního a 
všeobecného. Ostatní ustanovení a text Ceníku veřejné telefonní služby Business Call Direct, kromě 
změn uvedených v tomto dodatku, se n.emění a zůstávají v platnosti. 

6.3. Tento dodatek se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu. 

6.4. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

Datum: 

xxxxxxxxxxxxxx - senior speci alista 
Jméno a funkce oprávněného zástupce poskytovatele 

Datum: 11 r- :oos. 

odpis oprávněný zástupce poskytovatele Po9pis p 
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